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Resumo 

 

 

A presente dissertação trata da discussão sobre a questão política das estratégias de 

responsabilidade social. Essa questão é negligenciada pela literatura de responsabilidade 

social e estratégia. Nessa literatura, predomina a questão econômica, na qual o objetivo da 

empresa é a maximização do lucro. Na questão política, um dos pontos centrais é o 

relacionamento com o governo. O confronto entre a questão política e a econômica torna-se 

mais interessante quando se estuda uma empresa híbrida ex-estatal do setor de 

telecomunicações, regulada pelo Governo Federal. Para a realização desta pesquisa, utilizou-

se o método qualitativo e o estudo de caso, e, como base epistemológica que mais se 

aproximou, a fenomenologia. Este estudo mostra que a empresa ex-estatal, através de seus 

programas de responsabilidade social, busca um forte relacionamento com o governo e, 

também, tem adentrado a esfera pública. Esta empresa enigmática tem trabalhado seu 

programa social como política pública, aproximando-se ainda mais do governo. 

 

Palavras-chave: estratégia; responsabilidade social; empresa ex-estatal; telecomunicações; 

política pública.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 

This current thesis talks about the political side of corporate social responsibility strategies. 

This political side is neglected by the literature of social responsibility and strategy. In this 

literature, the economic side is predominated in which the company’s goal is the 

maximization of the profit. In the political side, one of the main points is the relationship with 

the government. The confrontation between the political and the economic side becomes more 

interesting when it is studied a hybrid former-state company of the telecommunications’ 

sector which is regulated by the Federal Government. For the accomplishment of this 

research, the qualitative method and the study of case were used, and the epistemological base 

that got closer was the phenomenology. This study of case shows that the hybrid former-state 

company, through its social responsibility programs, searches a steady relationship with the 

government and, also, in the public sphere. This enigmatic hybrid former-state company has 

worked its social program as public politics, even getting closer to the government. 

 

Keywords: strategy; social responsibility; former-state company; telecommunication; public 

politics. 
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1 O PROBLEMA 

Nesse capítulo, é apresentado o problema para o qual se busca uma melhor 

compreensão e possíveis respostas. Na introdução são apresentados os objetivos, as 

suposições e a relevância do estudo. 

1.1 Introdução 

Nas últimas décadas, mudanças na relação entre sociedade, governo e empresas 

têm contribuído substancialmente para uma nova postura das empresas em relação aos seus 

negócios. Diversos fatores como abertura comercial, maior conscientização da população 

acerca do impacto de atividades empresariais que possam atingi-la direta ou indiretamente, 

aumento na capacidade de compra e uma maior influência da mídia têm acometido 

diretamente os negócios das empresas. Há de se considerar também os indivíduos ou 

organizações que são afetados direta ou indiretamente pela empresa, os chamados 

stakeholders. Dentre os diversos tipos de stakeholders, alguns têm mostrado que possuem 

grande capacidade de influenciar os rumos de qualquer organização, podendo causar, 

inclusive, danos inimagináveis. 

Em decorrência dos fatores citados, o debate sobre responsabilidade social (RS) 

tem se tornado mais forte e presente tanto na sociedade quanto nos meios acadêmico e 

empresarial, inclusive no Brasil. É possível identificar diversas razões para que uma empresa 

aja de maneira responsável, tais como escolha de investimentos socialmente responsáveis, 

aumento de sua reputação na sociedade e uso da responsabilidade social como um seguro. 

Atualmente, responsabilidade social passou a ser tratada como estratégia de negócio. É 

crescente o número de empresas com estratégias de responsabilidade social em diversos 

países, inclusive no Brasil, mas é ainda notória a carência de pesquisas nesse âmbito.  

As estratégias de responsabilidade social devem considerar o governo como um 

importante stakeholder, segundo Baron (1995) e Bailey (1999). Entretanto, a maioria dos 

autores da área de estratégia desconsidera a presença do governo e sua capacidade de 

influenciar os negócios. No Brasil, em se tratando de responsabilidade social, o Instituto 

Ethos (2006) argumenta que deve haver um maior relacionamento entre empresas e Estado 

além das existentes parcerias, objetivando juntar forças e favorecer a sociedade. No entanto, 
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essa maior relação, que implica na consideração do Governo ou Estado como stakeholder 

importante, pode não estar isenta de intenções secundárias. Alguns autores argumentam que 

empresas implementam diferentes tipos de estratégias para influenciar governos (MARTIN, 

2003; KEIM 1981; DAVIS 1973). Destaca Martin (2003) que a consideração do governo 

pode favorecer as empresas, dando a elas a orientação de como deverão atuar para obtenção 

de benefícios diversos, e essas empresas passam então a direcionar seus esforços para 

influenciar o governo. Martin (2003) aponta isso com base na prática das empresas de captura 

do poder político.  

Esse quadro é particularmente mais complicado quando se trata de empresas ex-

estatais, as quais possuem em suas raízes e cultura a forte ligação com o governo. No Brasil, o 

número de empresas ex-estatais é grande, devido aos processos de privatização. Também é 

grande o número de empresas privatizadas com estratégias de responsabilidade social. Cabe 

destacar, ainda, que mais complicado se torna quando se trata de empresa ex-estatal do setor 

de telecomunicações, que, além de regulada pelo governo, possui este também como seu 

acionista, em função do processo de privatização. É em decorrência dessas peculiaridades, 

que esta dissertação trabalha estratégias de responsabilidade social de empresa ex-estatal 

como tema. 

Segundo Nwankwo (1996, p.28) as empresas públicas possuem três 

características: 1) o governo é o controlador e o dono; 2) estão engajadas em atividades 

comerciais, e 3) possuem objetivos sócio-políticos juntamente com objetivos econômicos 

fundamentais. Já nas empresas privadas, o ponto crucial é que a organização e seu corpo 

executivo devem responder aos interesses dos acionistas; no entanto, os stakeholders, 

atualmente, possuem grande capacidade de exercer pressão e influenciar as estratégias das 

organizações.  

Por outro lado, estas empresas privatizadas passaram a ser reguladas por agências 

reguladoras vinculadas ao Governo Federal. Neste sentido, as empresas atuam no mercado 

considerando os interesses de seus acionistas e a presença de múltiplos stakeholders, como a 

mídia, grupos de ativistas, representantes de empregados, e principalmente o governo, a cujas 

regulações também estão submetidas. 

A existência de diversos tipos de stakeholders capazes de exercer grande 

influência nas organizações, a necessidade de atuação social e a presença do governo como 

regulador, impactam na competitividade da empresa, e passa a ser essencial que as empresas 

os considerem em suas estratégias. Se por um lado é necessário considerá-los em suas 
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estratégias, por outro, a literatura de responsabilidade social se apresenta de maneira 

abrangente, apontando não só diversos conceitos sobre o que é responsabilidade social como 

também diversas razões para que as empresas se engajem em atividades consideradas 

socialmente responsáveis.  

Essa literatura está apoiada em duas vertentes, sendo uma econômica e outra não-

econômica. A primeira vertente acredita que a RS deve servir para a maximização dos lucros 

da empresa, sendo uma questão econômica e a segunda vertente acredita que a RS é mais do 

que uma questão econômica. Nesse projeto, essa segunda vertente aborda a responsabilidade 

social como uma questão política, na qual se faz necessário, inclusive, um gerenciamento 

contínuo do stakeholder governo, com vistas a evitar restrições aos negócios e a obter 

possíveis benefícios próprios. 

A literatura de RS apresenta a existência da vertente econômica, que também pode 

ser encontrada na literatura de estratégia. Em estratégia, mais especificamente, a literatura se 

apoia na RS como fator de aumento de competitividade e criação do chamado diferencial 

competitivo (SMITH, 2003), que implica na responsabilidade social como uma questão 

econômica (PORTER & KRAMER, 2006). 

No entanto, a literatura de RS confronta a existência dessa vertente econômica, 

apresentando uma vertente não-econômica (DAVIS, 1973), podendo essa vertente ser 

explicada através de questões políticas. A literatura de estratégia também desafia a 

predominância da maximização do lucro, como faz Whittington (2002) ao abordar a 

existência de uma questão plural que ultrapassa a visão de maximização do lucro e Mintzberg 

(1983), que afirma não haver decisão estratégica que não envolva o aspecto social.  

Visando a desafiar a questão econômica, predominante nas estratégias de 

responsabilidade social, com a questão política, é colocada a seguinte questão de pesquisa: 

Até que ponto as estratégias de responsabilidade social de empresas ex-estatais no Brasil são 

fundamentadas somente em questões econômicas? Por quê? 

1.2 Objetivos 

Para responder à questão de pesquisa, são apresentados a seguir, o objetivo 

principal e alguns objetivos intermediários: 
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1.2.1 Objetivo principal  

O objetivo principal deste projeto é entender os fundamentos principais das 

estratégias de responsabilidade social de uma empresa ex-estatal. Mais especificamente, 

busca-se compreender se os fundamentos da estratégia de responsabilidade social nesse tipo 

de organização estão mais associados a questões econômicas ou a questões políticas. 

1.2.2 Objetivos intermediários 

� Identificar os fundamentos das estratégias de responsabilidade social de empresas ex-

estatais no Brasil; 

� Entender se os fundamentos estão associados a questões econômicas ou políticas e 

como é esta fundamentação;  

� Compreender até que ponto essas razões estão mais vinculadas a questões econômicas 

ou políticas; 

� Identificar situações específicas em que as Estratégias de responsabilidade social 

(ERS) das empresas ex-estatais estão mais próximas de questões econômicas ou 

questões políticas. 

1.3 Suposições 

Considerando a questão de pesquisa proposta, as principais suposições são as 

seguintes: 

� ERS em empresas ex-estatais não podem ser explicadas somente por questões 

econômicas; 

� Na questão política das ERS de empresas ex-estatais, o governo é um stakeholder de 

essencial importância; 

� As ERS das empresas ex-estatais visam a influenciar seus stakeholders, 

principalmente o governo; 

� Como organização híbrida, é difícil perceber momentos em que as empresas ex-

estatais estão mais voltadas para uma das extremidades do contínuo público-privado. 
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1.4 Relevância do estudo 

Nas últimas décadas, a responsabilidade social tem ganhado relevância tanto na 

sociedade quanto no meio empresarial e também no âmbito do governo. A partir disso, 

diversas empresas passaram a adotar ações visando a uma maior responsabilidade. Esse 

quadro se observa em diversos países, inclusive no Brasil. 

Esta pesquisa aborda os conceitos de estratégia, responsabilidade social e 

reconhece a interface público-privado que caracteriza as empresas ex-estatais. A interface 

entre o público e o privado é pouco considerada na literatura de estratégia e de 

responsabilidade social e é também pouco pesquisada. Isso implica em um desafio maior para 

esta pesquisa, cujo estudo de caso é focado em uma empresa ex-estatal do setor de 

telecomunicações, que é um exemplo característico dessa interface menosprezada pela 

literatura especializada. Sendo assim, para o mundo acadêmico, este projeto de pesquisa 

contribui para entendimento dessa interface, proporcionando à academia aprofundar os 

conhecimentos sobre a utilização desse tema.  

Além do mais, considerável número de pesquisas de responsabilidade social estão 

associadas a discussões teóricas, à busca do entendimento sobre como as empresas trabalham 

a responsabilidade social e sobre a relação entre performance financeira e responsabilidade 

social. São, em grande parte, realizadas através do método quantitativo de pesquisa, que, em 

muitos casos, não possibilita a análise completa de um fenômeno, principalmente em se 

tratando de responsabilidade social em empresas ex-estatais. Esta pesquisa vai além dessas 

discussões e busca verificar se as estratégias de RS estão associadas somente a questões 

econômicas, considerando que a literatura de estratégia desafia essa questão econômica e de 

diferencial competitivo da responsabilidade social, associada a um contexto de empresas que 

transitam em um contínuo entre o público e o privado. As empresas abordadas por essa 

literatura são em geral empresas privadas. Uma literatura minoritária aborda organizações 

não-governamentais ou organizações públicas. 

Um segundo aspecto a se destacar, diz respeito ao Estado e aos profissionais que 

nele atuam. O Estado, que atualmente possui um grande poder de influência sobre as 

empresas, seja direta ou indiretamente, se beneficia deste estudo em alguns pontos, como: 1) 

maior compreensão de como se dá a interface público-privado e a influência do Estado nessa 

interface; 2) entendimento sobre até quando as ERS podem ser consideradas questões 
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econômicas e de vantagem competitiva; 3) maior entendimento sobre algumas razões para as 

ERS de empresas ex-estatais, e no caso desta pesquisa, do setor de telecomunicações. Cabe 

aqui lembrar que, em decorrência do processo de privatização, empresas ex-estatais possuem 

o governo também como um dos seus acionistas, o que torna essa investigação mais 

interessante; 4) reconhecimento de outras abordagens de estratégia empresarial que desafiam 

o mainstream (representado, por exemplo, pelo trabalho de Michael Porter).  

Conforme citado anteriormente, o Ethos defende a aproximação das empresas 

com o governo. Essa aproximação pode ocorrer por interesses diversos que não são somente 

questões de responsabilidade social, ou seja, é importante lembrar que há uma capacidade das 

empresas em influenciarem o governo. Esta pesquisa, ao destacar a questão política da 

responsabilidade social e reconhecer a interface público-privado, contribui para que o Estado 

ganhe um conhecimento maior sobre o tema e tenha clara noção de que o incentivo a práticas 

de responsabilidade social não estão isentas de segundas intenções e não podem ser vistas 

somente como uma contribuição das empresas para com a sociedade. Vale destacar que não 

necessariamente todas as ERS estejam voltadas para questões políticas, mas é importante ter 

esse conhecimento. 

Para os profissionais de empresas, este estudo contribui para perceber a 

importância da responsabilidade social sendo tratada como estratégia, através de conceitos 

relevantes que não somente a busca pela vantagem competitiva e lucro. Mais do que isso, 

familiarizar-se com o contínuo entre o público e privado e como esse contínuo afeta o 

cotidiano das empresas, é peça fundamental no entendimento da relação Estado-Empresa e 

deve ser tratado estrategicamente dentro da organização. 

Neste capítulo, foi definido o problema de pesquisa. Foram apresentados também 

o objetivo final, os objetivos intermediários, e as suposições. Mencionou-se, ainda, sobre a 

relevância do estudo. Nos capítulos seguintes serão apresentados o referencial teórico, a 

metodologia para a realização, o framework da pesquisa, a análise dos dados e a conclusão. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo, é descrita a revisão da literatura relacionada à responsabilidade 

social, à estratégia, ao conceito de empresa ex-estatal e ao setor de telecomunicações. A 

primeira parte dessa revisão aborda a responsabilidade social. Inicia-se pela discussão sobre 

os objetivos da empresa e sua presença na sociedade. Em seguida, é apresentada a evolução 

da RS, alguns de seus conceitos e também a predominância de duas vertentes na literatura 

especializada: econômica e não-econômica. A segunda parte dessa revisão refere-se ao 

conceito de estratégia e à caracterização de estratégias em empresas ex-estatais, foco desse 

estudo. A terceira e última parte trata do setor de telecomunicações no Brasil e aponta as 

principais transformações ocorridas na administração pública brasileira e o processo de 

privatização. 

2.1 Entendendo a responsabilidade social 

A literatura de responsabilidade social é muito abrangente. Assim, essa parte da 

revisão da literatura está dividida em três: as empresas e a sociedade, que discute o papel da 

empresa na sociedade; a evolução e alguns conceitos da responsabilidade social; e, por último, 

algumas razões para a RS.  

2.1.1 Empresas e sociedade 

Friedman (1970), defensor do livre mercado, questiona a existência de 

responsabilidade social para uma empresa, pois não acredita que uma empresa tenha 

responsabilidades sociais. Para ele, não é papel do executivo agir pela empresa em nome de 

uma consciência social, pois o papel da empresa é a geração de lucros para os seus acionistas. 

Friedman (1970) questiona o que significa dizer que negócios têm responsabilidades, 

considerando que a empresa é uma pessoa artificial e, como negócio, não possui 

responsabilidades. No sistema de livre mercado, o executivo tem suas obrigações e 

responsabilidades relacionadas diretamente à empresa (na qual ele é empregado) e seus 

acionistas e não com a sociedade. Para Friedman (1970), a responsabilidade social é uma 

doutrina fundamentalmente subversiva, numa sociedade livre na qual o objetivo dos negócios 

é aumentar seus lucros. 



 

 

20 

Para Levitt (1958), a RS faz com que a empresa passe a ter diversos outros 

motivos que não somente comerciais. Os lucros não serão máximos, mas meramente 

adequados e, quando grandes, acabam sendo causas para desculpas e não para grandes 

comemorações. A moda para a empresa é mostrar-se uma grande benfeitora e que existe para 

servir ao público. Essa utopia, impulsionada com os seus praticantes, expõe a RS como uma 

nova ortodoxia, chamada como a “era da empresa socialmente responsável” (LEVITT, 1958, 

p. 42). 

Levitt (1958) expõe ainda que não há nada de misterioso na síndrome da RS, pelo 

contrário, pode ser vista como uma alternativa para maximizar o tempo de vida do 

capitalismo. Nesse sentido, a empresa taticamente apoia algumas atividades internas tendo, 

em consequência, diferentes retornos para o seu negócio. 

There is nothing mysterious about the social responsibility syndrome. It does not 
reflect a change in businessmen’s nature or the decay of self-interest. Quite the 
contrary, it is viewed as a way of maximizing the lifetime of capitalism by taking the 
wind out of its critics’ sails. Under direct questioning it will be confessed that 
activities such as supporting company intramural athletic programs, hired a paid 
director for a company choral society, or underwriting employee dramatic 
performances (even on company time) are not charity. They are hardheaded tactics 
of survival against the onslaught of politicians and professional detractors. 
Moreover, they build morale, improve efficiency, and yield returns in hard cash 
(LEVITT, 1958, p. 43). 

Levitt (1958) vai além, afirmando que a RS em alguns casos é uma conversa que 

pode ser perigosa e que é muito mais que conversa, levando pessoas a acreditar na mudança 

proposta pela responsabilidade social. Esse mesmo autor alega que em uma sociedade 

pluralista, não devem prevalecer pontos de vista únicos ou uma única maneira de fazer as 

coisas, assim como tenta fazer a responsabilidade social. Enfim, isto representa um retrocesso, 

um novo feudalismo, e destaca que o objetivo das empresas é o de produzir altos níveis 

sustentáveis de lucro (LEVITT, 1958, p. 44). 

Atkins (2006) julga irresponsável o uso dos ativos da empresa para propósitos 

sociais que não o lucro. Acrescenta que é decisão individual apoiar ou não entidades de 

caridade, o que não é esperado de empresas que visem o lucro. 

Por outro lado, Handy (2002) diz que o objetivo de uma empresa não é lucro a 

todo momento, mas sim um lucro que propicie a ela fazer algo a mais ou melhor, o que se 

torna, uma justificativa para o negócio.  
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Em consonância com a discussão apresentada, pode-se verificar que Levitt (1958), 

Friedman (1970) e Atkins (2006) defendem que a empresa deve buscar o seu lucro ao invés 

de investir na sociedade. Com outra visão, Handy (2002) defende que a empresa deve ir além 

do lucro, ampliando a sua atuação, inclusive buscando fazer algo que realmente se justifique 

para o seu negócio. 

No sentido de buscar algo a mais, empresas têm desenvolvido ações juntamente 

com a sociedade, caracterizadas como responsabilidade social, que ultrapassam a visão 

clássica de busca pelo lucro.  

2.1.2 Responsabilidade social corporativa 

As últimas décadas têm sido marcadas por fortes mudanças no cenário mundial, 

na relação entre países, empresas, sociedade, indivíduos e pessoas. Dentre essas mudanças, 

está a crescente preocupação com as ações de determinadas organizações que afetam 

diretamente as sociedades com as quais se relacionam. Essa preocupação tem levado a 

crescentes discussões sobre responsabilidade social corporativa (RSC).  

Carroll e Buchholtz (1999) destacam alguns fatores que têm contribuído para um 

criticismo em relação aos negócios: educação, maior conscientização das pessoas através da 

televisão, uma revolução no crescimento das expectativas, o movimento de direitos civis e a 

filosofia de vitimização das pessoas. Para Carroll e Buchholtz (1999), há uma crescente 

crença de que os filhos devem ter um melhor padrão de vida do que seus pais. Esses autores 

salientam que há um problema social caracterizado por uma lacuna entre as expectativas da 

sociedade quanto à performance dos negócios e a atual performance social. Outro fator que 

também pode ser destacado é o uso de tecnologias que contribuem para que a mídia tenha um 

alcance maior, inclusive na divulgação, através de sites de organizações não-governamentais 

(ONGs), de atos irresponsáveis de empresas (SMITH, 2003). 

Werther e Chandler (2006) mencionam tendências que têm tornado RSC elemento 

estratégico relevante para os negócios, como: mudança nas expectativas sociais, globalização, 

livre fluxo de informações e um desenvolvimento ecológico sustentável.  

Apesar dessa crescente preocupação com as ações das empresas, é notório que a 

participação das empresas nos problemas da sociedade decorre de muitos anos. 
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Conforme descreve Sharfman (1994) sobre a evolução da filantropia, inicialmente 

as doações eram feitas voluntariamente por pessoas ricas. Por outro lado, para atrair 

empregados para locais mais remotos ou indesejados, as empresas investiam em serviços para 

beneficiá-los, como escolas locais e bibliotecas, porém nem todas as doações eram 

relacionadas a negócios. 

Diversas recessões e os efeitos de imigração e urbanização, coincidentemente com 

o processo de industrialização, contribuíram para o agravamento da situação nas cidades e 

acabaram por pressionar para que as empresas ajudassem a resolver os problemas da era, 

inclusive com autorização das cortes que assegurou às empresas uso dos seus fundos para 

prover benefícios sociais aos seus empregados. 

Por um lado, a industrialização construía um sentimento anti-negócios e as 

doações eram vistas como dinheiro sujo. O período seguinte a 1900 representa momentos de 

apoio à filantropia e momentos de não apoio, que podem ser evidenciados com as legislações 

regulatórias criadas pelo congresso estadunidense e o crescimento no número de organizações 

de caridade em busca de recursos financeiros. A Primeira Guerra Mundial e a recessão pós 

1929 apresentaram necessidades sociais incapazes de serem resolvidas pelo governo e, assim, 

a necessidade por doações de recursos cresceu e vários estados estadunidenses começaram a 

legalizar essas doações.  

Com a Segunda Guerra Mundial e os efeitos pós-guerra, houve uma grande 

demanda por recursos, e a filantropia ganhou notoriedade tendo em vista a prioridade de 

reconstrução da Europa. 

Sharfman (1994) informa que o ano de 1953 marca a legitimação da filantropia 

corporativa com uma sentença proferida pela Suprema Corte estadunidense afirmando o 

direito das empresas de fazerem doações. Com isso, já por volta de 1960, 46 estados e 

territórios haviam adotado explícita legislação que permitia a filantropia. 

Apesar da legitimação da filantropia, há uma mudança na relação entre sociedade 

e empresas. Essa mudança pode ser percebida por uma maior cobrança dos meios de 

comunicação, governo e ativistas quanto às consequências sociais das atividades empresariais 

(PORTER & KRAMER, 2006). 
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Pode-se destacar também, nesse sentido, que a natureza dos negócios tem mudado 

em virtude da presença de uma economia global (WOOD, 1992), num cenário no qual a 

propriedade tem sido substituída por investidores e o ativo principal de uma empresa passa a 

ser seu pessoal, ao invés de máquinas e prédios (HANDY, 2002). 

A crescente discussão sobre responsabilidade social pode ser dividida em três 

estágios conjuntamente com três abordagens teóricas principais: i) business ethics e o período 

1900-1960, abordagem normativa; ii) business & society e o período 1960-1980, abordagem 

contratual e; iii) social issues management, após 1980, abordagem estratégica. 

i. Abordagem normativa e o período 1900-1960 

Essa abordagem, atrelada à teoria de Business Ethics, está associada à ideia de que 

a empresa deve seguir padrões éticos de conduta e, por isso, é sujeita ao julgamento ético, no 

campo empresarial ou social. A ideia de responsabilidade social se dá por questões morais, na 

qual é dever moral da empresa agir de maneira socialmente responsável. 

Nesse período, a filantropia tem caráter dominante, sendo a doação de recursos 

elemento importante para as empresas. Já o termo responsabilidade social começa a aparecer 

na década de 50, associado aos princípios da filantropia e governança (CARROLL, 1999), em 

uma clara manifestação do poder das corporações. A noção de responsabilidade social está 

ligada à geração de lucros, produção de produtos e serviços úteis à sociedade e à criação de 

empregos. 

O foco inicial da RS está voltado para a questão individual, o modo como agem os 

executivos da época. Assim, para Carroll (1999), os autores da época como Bowen (1953) e 

Heald (1957) trabalham a responsabilidade social como questão pessoal e individual (ver 

CARROLL 1999). Carroll (1999) considera Howard R. Bowen o pai da RS e sua obra, 

conforme Duarte (1986), é um marco no campo da RS. 

Bowen publicou em 1953 o livro Social Responsibilities of the Businessmen. Para 

ele, as ações das empresas, centros de poder e decisão, afetam a vida dos cidadãos em 

diversos pontos, tendo assim definido a RS dos homens de negócio: “it refers to the 

obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decidios, or to follow those 

lines of action which are desirable in termos of the objectivoes and valoues of ours society 

(BOWEN APUD CARROLL, 1999, p. 270)”. 
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Carroll (1999) menciona que há uma séria discussão em um livro especialmente 

relacionado à RS. Cita ainda que “Bowen argued that SR is no panacea, but that it contains 

an important truth that must guide business in the future (CARROLL, 1999, p. 270)”. 

A teoria Business Ethics, em sua abordagem normativa, tem como fundamento o 

julgamento moral, no qual estão submetidas as atividades das empresas. Para French (1995), 

citado por Faria e Sauerbronn (2006), a estrutura decisória que as empresas possuem – 

sistemas de controle, regras, fluxos operacionais e sistemas de controle – manifestam a 

consciência ou intencionalidade dos homens de negócio que conduzem a organização. 

Para Faria e Sauerbronn (2006), a literatura de Business Ethics tem confundido 

muito mais do que clareado as discussões acerca da ética nos negócios. As pesquisas, em 

geral, têm sido conduzidas com base em três diferentes níveis: sistêmico, organizacional e 

individual. No nível individual, o foco está no comportamento e valores dos indivíduos; no 

organizacional, o foco está em valores, práticas e políticas organizacionais e no nível 

sistêmico, o foco está na relação entre ética, sistemas econômicos e aspectos culturais, 

ideológicos e institucionais dos negócios. 

ii.  Abordagem contratual e o período de 1960 a 1980 

Esse período representa um grande aumento na literatura em busca de uma 

definição para RS. Até meados da década de 60, a ideia de RS ainda está associada ao 

indivíduo, ao homem de negócios (businessman). Somente no final da década de 70, a noção 

de responsabilidade do indivíduo passa a dar lugar à responsabilidade social corporativa, 

prevalecendo a perspectiva organizacional à individual. Crescem, nesse período, as 

reivindicações para que as empresas considerem, em suas atividades, questões como poluição, 

consumo, discriminação racial e de gênero (FARIA & SAUERBRONN, 2006). 

Destaca-se, em 1970, o artigo de Friedman – The social responsibility of business 

is to increase its profit – publicado no New York Times Magazine. E com o aumento das 

pressões nas empresas, o crescente sentimento anti-negócios e as discussões sobre os 

objetivos da economia marcam o real início do debate sobre RS (KREITLON, 2004). 

A abordagem contratual, associada à corrente teórica da Business & Society, 

fundamenta-se na concepção sociopolítica, na qual a sociedade ganha relevância e torna-se 
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ponto crucial na discussão entre empresa e sociedade, ao contrário do caráter beneficiário da 

sociedade presente na abordagem normativa. 

A essência da abordagem contratual, adotada por diversos autores dessa corrente, 

é expressa por Wood (1991). Essa autora define que a ideia básica por trás da RS está na 

interdependência entre empresa e sociedade, sendo apropriado que a sociedade tenha 

expectativas quanto aos comportamentos e resultados das empresas. O comportamento das 

empresas deve, então, considerar a sociedade e grupos que nela atuam. Para isso, a teoria dos 

stakeholders expõe os possíveis grupos que interagem com a organização, exercendo, de 

alguma maneira, pressões na empresa. Freeman (1984), ao identificar esses grupos, coloca-os 

como público com o direito de participar – ou ao menos serem considerados – nas decisões 

relativas aos interesses das empresas com as quais interagem. 

Ao considerar esses grupos de interação, a ideia de uma empresa voltada para os 

interesses exclusivos de seus acionistas começa a perder o sentido. Quanto maior a empresa, 

maior o número de grupos que dela participam e, assim, maior será a pressão para que atue de 

modo responsável. Por isso, o poder das empresas vinculado à relação empresa e sociedade, 

se não utilizado de modo adequado, pode resultar em legislações impostas pelo poder político 

que venham a culminar com a redução ou até mesmo a retirada do poder de atuação da 

empresa (DAVIS, 1975). 

iii.  Abordagem instrumental ou estratégica 

A abordagem instrumental ou estratégica é o terceiro estágio da responsabilidade 

social e ocorre a partir da década de 80. Essa década é marcada pela busca da modernização 

do Estado e do advento da globalização. O Estado, considerado por alguns governantes como 

ineficiente e que atua além de suas obrigações, começa a passar por processos de privatização, 

terceirizações, ajustes fiscais, liberalização do comércio e busca por redução de seus custos 

sociais. É o ressurgimento das políticas neoliberais. 

A tecnologia, por outro lado, começa a proporcionar às empresas, oportunidades 

de redução de custos e deslocamentos de plantas produtivas para outros locais, 

descentralizando assim, de maneira radical, a produção. A mão de obra, antes valorizada pelo 

conhecimento e tempo de relacionamento com a empresa, passa a ser subcontratada, 

terceirizada, mudando a noção de empregado assalariado para profissional autônomo, sem a 

seguridade social. 
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Por outro lado, crescem mundo afora, a pobreza, o desemprego e diversos outros 

problemas. Começa a ganhar destaque o conceito de desenvolvimento sustentável, no qual as 

questões ambientais devem estar associadas às questões econômicas. 

Nesse período, a literatura de RS cresce e se diversifica. Consolida-se a teoria da 

Business & Society e é lançada, por Freeman (1984), a Teoria dos Stakeholders, na qual a 

empresa possui um conjunto de partes interessadas nas suas atividades. A Teoria dos 

Stakeholders envolve um conceito importante em responsabilidade social, que são os 

stakeholders. Esse conceito foi desenvolvido por Freeman (1984) e significa qualquer grupo 

ou indivíduo que pode ser afetado ou é afetado pelo alcance dos objetivos das empresas. Esse 

conceito é sempre utilizado quando o assunto é RS e influencia, fortemente, as razões para 

ações de responsabilidade social e as estratégias de responsabilidade social. 

A abordagem instrumental, ou estratégica, que surge também na década de 80, 

fica conhecida como Social Issues Management. Tem como característica o desenvolvimento 

de ferramentas gerenciais visando a um melhor desempenho das empresas nos campos ético e 

social. Para Jones (1996), esta abordagem baseia-se no caráter utilitário e apresenta três 

argumentos: a) antecipando-se a oportunidades resultantes em função de transformações 

sociais, as empresas podem se beneficiar delas; b) é possível obter vantagem competitiva em 

função do comportamento socialmente responsável; e c) sendo proativa, é possível antecipar 

ou evitar novas legislações. É com essa abordagem que cresce o número de estudos que 

analisam a relação entre RS e lucro ou vantagem competitiva. 

Apesar de apontadas três abordagens, em virtude do grande aumento da literatura 

sobre ações sociais empresariais, diversos conceitos têm sido atribuídos para esta atuação, 

como filantropia, “voluntariado empresarial, cidadania corporativa, responsabilidade social 

corporativa e, por último, desenvolvimento sustentável (TENÓRIO, p. 14, 2006)”. Conforme 

descreve Garriga e Melé (2004), o campo de responsabilidade social, além de ter crescido 

muito nos últimos anos, tem incorporado diversas teorias, interpretações e terminologias, 

como “society and business, social issues management, public policy and business, 

stakeholder management, corporate accountability e, mais recentemente, corporate 

citizenship e corporate sustainability (Ibid., p. 51)”. 

Os conceitos de responsabilidade social são definidos de diversas maneiras 

(DAVIS, 1960) e não há um conceito definido e adotado por completo (MACHADO FILHO, 
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2006), assim como não há consenso entre acadêmicos, empresários e sociedade sobre o que 

RS realmente significa (FARIA & SAUERBRONN, 2006).  

Com todo esse crescimento e interpretações diversas, para Werther e Chandler 

(2006) a responsabilidade social corporativa aborda a relação entre a sociedade e a empresa 

na qual interagem e inclui, nesta interação, a responsabilidade social que é inerente aos dois 

lados. 

Para o Banco Mundial (2002, p. 1), RS pode ser entendida como 

“o compromisso empresarial de contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, 

trabalhando com os empregados, suas famílias, a comunidade local e a sociedade em geral 

para melhorar sua qualidade de vida”. 

Por sua vez, Carroll (1979, 1991) trabalha RS baseada em quatro dimensões: 

econômica, legal, ética e discricionária/filantrópica. A autora (1979, p. 500) define então que 

“a responsabilidade social dos negócios ultrapassa as expectativas econômicas, legais, éticas e 

discricionárias que a sociedade tem para com as organizações em um certo momento”. 

Na dimensão econômica está a geração de lucro através da venda de serviços e 

produção de produtos desejados pela sociedade. Na legal, encontram-se a regulação e leis sob 

as quais a sociedade espera que as empresas operem. Nesse ponto, tanto a questão econômica 

quanto a legal, podem ser operacionalizadas em conjunto. 

As questões éticas estão relacionadas a atividades e comportamentos das empresas 

que não se enquadram na dimensão econômica e nem na legal, no entanto, constituem 

responsabilidades com as quais a organização deve atuar e são esperadas pela sociedade. 

A responsabilidade discricionária ou filantrópica refere-se à ação individual de 

uma empresa em desenvolver atividades sociais que não são requeridas por lei e nem 

esperadas como forma de uma atuação ética. É uma ação voluntária caracterizada como 

filantrópica. 

De acordo com Carroll (1991), essas quatro dimensões são tratadas separadamente 

para discussão, mas elas não são mutuamente exclusivas ou se justapõem à dimensão 

econômica da empresa. Carroll (1979) deixa claro que, primeiramente e antes de tudo, a 

dimensão econômica é determinante para a empresa. As outras dimensões são baseadas e se 

dão a partir da dimensão econômica. Dessa maneira, as dimensões legais, éticas e 
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discricionárias/filantrópicas só ocorrem após a dimensão econômica ser atingida pela empresa 

de acordo com os objetivos organizacionais traçados.  

Esse modelo, proposto por Carroll (1979, 1991) tendo como base fundamental a 

dimensão econômica, acaba por se tornar um modelo econômico de RS que está associado à 

vertente econômica. Não é claro no modelo proposto pela autora quando realmente as demais 

dimensões, que têm como base a dimensão econômica, poderão se tornar realidade. De acordo 

com Wood e Jones (1995), em tempos de dificuldades e crises, na prática, as demais 

dimensões são colocadas em espera. Esses autores (1995, p. 233) argumentam que a maior 

ênfase do modelo de Carroll é que “the business of business is business”. 

Outras definições de responsabilidade social começam a aparecer, relacionadas às 

responsabilidades sociais e ambientais. Nesse sentido, a sustentabilidade empresarial começa 

a ser tratada como responsabilidade social. De acordo com Capellin e Giuliani (2004), a Eco 

92 (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) foi 

impulsionadora das discussões sobre maneiras eficientes de lidar com as questões ambientais. 

Empreendedores começaram a perceber que era lucrativo investir nessa área, pois reduz 

custos e esse investimento contribui para a reputação e confiabilidade da empresa. Esses 

autores dizem que o prefixo ‘eco’ com o adjetivo ‘sustentabilidade’ foram rapidamente 

adaptados pelas empresas aos seus produtos e processos. Isto resultou em termos como 

ecoeficiente, ecologicamente compatível, entre outros. Cappellin e Giuliani (2004) esclarecem 

que as empresas resolvem abraçar a responsabilidade socioambiental em virtude da facilidade 

em demonstrar uma imagem social atrelada a uma imagem ambiental, ecologicamente correta. 

Não só empresas têm adotado a questão ambiental nos seus projetos. Instituições 

como a Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento Sustentável 

(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), o Conselho 

Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Econômico (World Business Council for 

Sustainable Development – WBCSD), Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável – CEBDS e ONU também adotaram a questão ambiental. 

A OECD (2001) entende que a responsabilidade social contribui para o 

desenvolvimento sustentável e que, em uma economia globalizada, negócios devem lidar com 

as questões sociais e ambientais e não somente assegurar retornos para acionistas, empregados 

e consumidores. Exprimem, ainda, que a responsabilidade social é um conceito holístico, mas 
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que deve assegurar benefícios a toda a sociedade e ser tratado como parte da estratégia de 

negócios.  

Apesar de essas organizações internacionais e também nacionais, como a CEBDS, 

adotarem a causa da sustentabilidade, Jenkins (2005) chama a atenção para o fato de que essa 

ideia de responsabilidade social não tem contribuído para a redução da pobreza no mundo. Ele 

coloca alguns pontos essenciais: i) a redução da pobreza não é incluída como objetivo maior 

nas questões de RS; ii) RS prioriza casos empresariais baseados na evidência de relação entre 

RS e lucro; iii) o combate à pobreza exige um compromisso da empresa; e iv) pobres não são 

considerados stakeholders e, por não possuírem nenhum tipo de recurso valioso para a 

empresa (JONES, 1996), não são alcançados pelos programas de responsabilidade social. 

Existem diversos conceitos de responsabilidade social e diferentes razões para o 

desenvolvimento de ações nesse campo. Nesse sentido, a responsabilidade social pode ser 

caracterizada através de duas vertentes: econômica e não-econômica.  

A vertente econômica está relacionada à obtenção de lucro como justificativa para 

o negócio e pode se destacar, como representante, Friedman (1970). Cabe salientar que Porter 

e Kramer (2006) também se utilizam desse argumento, inclusive, defendendo a 

responsabilidade social como meio para obtenção da vantagem competitiva.  

Conforme Whetten et al. (2002), o critério decisivo na vertente econômica é o 

interesse dos donos/acionistas. Nesse caso, a empresa é vista como tendo um único 

stakeholder (acionista/dono) e possui somente um interesse, que é o ganho financeiro, a 

maximização do lucro, para o qual os executivos são contratados. 

No entanto, a responsabilidade social não está somente associada a uma vertente 

econômica. É possível destacar que existe uma outra vertente na RS, que é não-econômica. 

Essa vertente não-econômica pode ser evidenciada conforme apontam Davis (1973 e 1975), 

Eberhard-Harribey (2006), Albareda et al. (2006).  

Davis (1975) expõe que as decisões empresariais envolvem consequências sociais 

e que não é possível somente decisões econômicas por parte dos homens de negócios, pois 

estes pertencem a um sistema social. Isso significa que a responsabilidade social deve tanto 

proteger quanto aumentar os interesses da sociedade.  
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Davis (1975) aponta, em áreas como emprego de menores e poluição, o grande 

poder social das empresas do qual decorre a responsabilidade social. Assim, esse poder, se 

não usado de maneira considerada adequada e responsável pela sociedade, pode ser perdido.   

Essa vertente não-econômica apresenta uma importante questão na qual, não 

somente a literatura de responsabilidade social dá pouca importância, como também a 

literatura de estratégia, que é a questão política. A questão política pode ser descrita tanto pela 

interferência do governo na responsabilidade social (EBERHARD-HARRIBEY, 2006; 

ALBAREDA et al., 2006) e nas empresas (BAILEY, 1999; MARTIN, 2003; DAVIS, 1973) 

quanto pela aproximação das empresas com o governo (BAILEY, 1999; CAPPELLIN & 

GIULIANI, 2004; DAVIS, 1973, KEIM, 1981; MARTIN, 2003; YOUNG, 2004). Outro 

aspecto, na questão política, é que a RS serve como meio de legitimar ações das empresas 

(CAPPELLIN & GIULIANI, 2007; DETOMASI, 2007; PRESTON & POST, 1981) nessa 

aproximação com o governo. 

Eberhard-Harribey (2006) aponta como a responsabilidade social veio legitimar o 

processo de regulação na Europa. Inicialmente, a RS era vista como o relacionamento entre 

empresa e seus stakeholders, devendo ser tratada como um investimento, e não um custo. Para 

o Comitê Europeu, RS geraria lucro e crescimento da empresa. No entanto, a RS começou a 

ser vista como uma maneira de legitimar e dar suporte a diversas políticas europeias, 

harmonizando a legislação e favorecendo o consumidor. 

Assim, Eberhard-Harribey (2006) destaca que a RS passou a ser entendida como 

elemento essencial para o desenvolvimento sustentável, nos âmbitos local e internacional. No 

entanto, o Comitê Europeu percebeu que tanto globalmente quanto internacionalmente (no 

âmbito da Europa), não havia uma governança sobre a responsabilidade social. Iniciou-se um 

processo de regulação da RS de forma que nos países onde não houvesse uma regulação, essa 

deveria ser efetivada para definir uma base sobre a qual a responsabilidade social pode ser 

desenvolvida. Esse esforço do Comitê Europeu legitimou a necessidade de todos os governos 

tratarem a RS como política pública (ALBAREDA et al., 2006). 

Albareda et al. (2006) descrevem que o governo italiano considera RS como 

política pública e visa a dar à RS uma referência comum, na qual é possível promovê-la, 

garantir aos seus cidadãos que é algo sério, ajudar pequenas e médias empresas a implantá-la 

e definir um padrão de indicadores de performance possíveis de serem adotadas 
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voluntariamente pelas empresas. O governo italiano criou, inclusive, um fórum com múltiplos 

stakeholders, representando os empregadores, a sociedade civil e as associações comerciais.  

Já o contexto da Grã Bretanha se difere um pouco. Albareda et al. (2006) relatam 

que o governo britânico foi um dos primeiros a adotarem a RS como política pública, que 

remonta à década de 80 devido às crises econômicas internacionais que provocaram um 

grande aumento na pobreza e no desemprego. Nesse caso, a RS está relacionada ao 

desenvolvimento sustentável no qual o governo acredita às empresas o uso de suas 

competências para superar os desafios do desenvolvimento sustentável. Cabe destacar que, em 

março de 2000, o governo britânico criou o ministro para a responsabilidade social 

empresarial, responsável pelas políticas relacionadas à RS. 

Para Albareda et al. (2006), o desenvolvimento da RS como política pública dá 

uma ideia geral da necessidade de adotar uma perspectiva de relacionamento de múltiplos 

stakeholders. Este autor cita, na relação entre governo e sociedade, que o governo italiano 

provê recursos financeiros para organizações na sociedade civil que desenvolvam atividades 

que beneficiem toda a sociedade. Já o governo britânico, incentiva as organizações da 

sociedade civil a influenciarem diretamente as atividades empresariais. 

Para Davis (1973), um dos motivos para uma empresa se engajar em RS é inibir a 

regulação do governo, pois esta regulação implica em custos para a empresa, além de 

restringir sua flexibilidade de tomar decisões. Dessa maneira, um comportamento socialmente 

responsável previne a imposição de restrições pelo governo. Esse comportamento pode, 

também, reduzir os incentivos do governo para atuação das organizações que atuam, visando 

a influenciar as atividades das empresas. Não é à toa que Keim (1981) indica o uso dos 

próprios funcionários de uma organização como meio de envolvimento político e lobby. Isso 

já vem acontecendo com organizações representativas de alguns setores brasileiros e que 

também se utilizam de estrutura contratada para execução do lobby, de acordo com Diniz e 

Boschi (2003). 

O aumento da participação da empresa na sociedade, através de processos que 

envolvem o corpo gerencial e os stakeholders, apresenta-se como uma maneira de reduzir a 

necessidade de regulação e aumentar a legitimidade da empresa (PRESTON & POST, 1981).  

Para Detomasi (2007), a responsabilidade social também está relacionada com a 

busca de legitimidade por parte das empresas, além de ser uma questão política. Ele explica 
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que uma empresa pode ser afetada pela sociedade de duas maneiras: i) consumidores 

escolhem um produto de um outro concorrente em função da responsabilidade social adotada 

na produção desse produto; e ii) cidadãos podem exigir mudanças na regulação para mudar o 

processo produtivo de empresas que possuem comportamentos que eles não aprovam. Nesse 

sentido, ele argumenta que as decisões das empresas sobre a atuação em RS exigem esforços 

para envolver os trabalhadores, a comunidade e até mesmo o(s) país(es) onde investem. Isso 

implica que as decisões das empresas em relação à RS envolvem efeitos regulatórios, 

políticos e competitivos, os quais as empresas devem entender e aprender a respondê-los 

(DETOMASI, 2007).  

Detomasi (2007) acredita que a natureza das instituições políticas locais ajuda a 

explicar se e como uma empresa deva ser socialmente responsável. Assim, ele faz duas 

considerações: a) na determinação da RS, executivos devem avaliar as expectativas dessas 

instituições políticas sobre o que é um comportamento socialmente responsável; e b) se as 

influências da estrutura política local são capazes de gerar resultados políticos nas esferas 

públicas e privadas. Nesse último, caso haja possibilidade de isso acontecer, ele recomenda 

que a responsabilidade social seja utilizada para prevenir possíveis mudanças não desejadas 

de políticas domésticas. Para avaliar as atividades de responsabilidade social, as empresas 

devem manter um olho nas políticas preferenciais de seus governantes para saber em qual 

direção as decisões políticas serão tomadas (DETOMASI, 2007). 

Para Detomasi (2007), a questão política da responsabilidade social é essencial às 

empresas, pois provê legitimidade que gera benefícios e reduz possíveis intervenções 

governamentais nas operações da empresa.  

Increased legitimacy provides additional benefits. For example, legitimacy lessens 
the likelihood that political authority will intervene in company operations 
(DETOMASI, 2007, p. 5). 
 
Politically speaking, CSR efforts aid […] in building local legitimacy and strong 
local relationships with host governments (DETOMASI, 2007, p. 5). 

 

Cappellin e Giuliani (2004) além de apontar a questão política da RS mostram a 

utilização da responsabilidade social no Brasil como meio para legitimar intenções das 

empresas que a desenvolvem. As empresas buscam tanto atuar em uma frente para se 

mostrarem socialmente responsáveis enquanto em outra buscam trabalhar a RS como questão 

política. 
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The evolution and expansion of CSR (involving philanthropy, social actions and 
interventions, and social and environmental investments) are only one side of the 
coin. On the flip side, firms and business associations are pressuring the state to 
remove workers’ rights and standards from universalized mandatory law (the 
Constitution and Consolidação da Lei do Trabalho) and to make them the object of 
the bargaining process in the workplace. 
 
Thus, big business is operating in two ways: on the one hand, demonstrating its 
willingness to adopt specific social actions and portray itself as a social leader; and 
on the other hand, pushing for the deregulation of universal labour laws as well as 
cutting back on contracted employment and remuneration (CAPPELLIN E 
GIULIANI, 2007, p. 56). 

 

Young (2004) diz que líderes empresariais no Brasil estão conscientes de que a 

responsabilidade social é uma estratégia de negócios que contribui para a competitividade e 

sustentabilidade da empresa. Young (2004, p. 295) demonstra claramente a questão política 

da responsabilidade social, ao afirmar que “socially responsible companies also seek a quality 

relationship with government [...]” e ao declarar a ajuda da RS na obtenção de recursos 

financeiros. 

Young (2004) vai além e cita a participação da Federação Brasileira de Bancos – 

Febraban1 – no Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o 

Semiárido2, demonstrando a presença de organizações em políticas públicas e reforçando o 

papel do Instituto Ethos em mobilizar as empresas para participarem de políticas públicas. 

As citações a seguir ajudam a entender o papel do Instituto, que busca promover a 

responsabilidade social e possui 1.3523 empresas associadas.  

Encourage companies to use CSR principles to participate in the social content of 
public and governmental policies – increasing transparency, combating corruption 
and promoting the efficient management of natural resources (YOUNG, 2004, p. 
301). 
 
[...] the Ethos Institute is dedicated to mobilizing and articulating companies, 
including their relationship with public policies [...] (YOUNG, 2004, p. 301).      

 

A responsabilidade social é uma maneira de influenciar governos, aumentar os 

processos participativos e gerenciar stakeholders. A literatura de responsabilidade social tem 

                                                 
1 Essa Federação tem como objetivo representar seus associados em todas as esferas – poder legislativo, 
executivo e judiciário e entidades representativas da sociedade. De acordo com dados do BACEN, representa 
98% do total de ativos do sistema bancário e 95,2% do patrimônio, o que corresponde a um ativo de R$ 1,72 
trilhão (em dezembro de 2006) sendo o patrimônio líquido de R$ 156,7 bilhões (FEBRABAN, 2008).  
2 Esse Programa tem como objetivo construir cisternas com capacidade para armazenar 16 mil litros de água 
captada da chuva. Tem uma proposta educacional na qual as famílias envolvidas são educadas a participarem do 
processo de construção das cisternas. 
3 Dados de 16.04.2008. 
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sido abrangente no que diz respeito às razões para a RS. Estudos efetuados por autores como 

Mrtvi (2003), Pinto e Lara (2003) e Mostardeiro e Ferreira (2005) apontam essas diferentes 

razões para a responsabilidade social e ainda indicam a responsabilidade social como 

diferencial em relação aos concorrentes.  

2.1.3 Algumas razões para a responsabilidade social 

Estudos efetuados por autores como Mrtvi (2003), Pinto e Lara (2003) e 

Mostardeiro e Ferreira (2005) apontam essas diferentes razões para a responsabilidade social 

e ainda indicam a responsabilidade social como diferencial em relação aos concorrentes. Para 

esta pesquisa, serão apontadas três razões abordadas na literatura, que, tendo em vista o 

problema de pesquisa, o contínuo entre público e privado4 e as questões estratégias, são 

consideradas relevantes. 

i. Investimentos socialmente responsáveis 

Smith (2003) destaca que a redução do tamanho do Estado e o crescente 

reconhecimento da falha dos governos em resolver os problemas sociais, contribuem para 

uma maior expectativa em relação às empresas e à responsabilidade social. Em decorrência, 

para Puppim de Oliveira (2006), diversas empresas têm se tornado investidoras sociais em 

função da falta de recursos dos governos para fazer investimentos que minimizem os 

problemas sociais.  

Em se tratando de investimento social, o Grupo de Instituições, Fundações e 

Empresas – GIFE – define investimento social privado (ISP) como o “uso planejado, 

monitorado e voluntário de recursos privados em projetos de interesse público”. O Instituto 

Ethos (2006), ampliando o conceito, diz que “ISP pressupõe certo envolvimento, tanto no 

momento da modelagem da ação quanto do monitoramento da aplicação dos recursos e do 

impacto social ou ambiental alcançado (p. 19)”. Para o Instituto, ISP deve estar considerado 

nas estratégias empresariais. 

Um ponto relevante na análise de investimentos socialmente responsáveis diz 

respeito aos índices criados, para monitorar o desempenho dessas empresas no mercado de 

ações, que orientam os investidores sobre quais são as empresas que têm investimentos 

                                                 
4 Ver seção Estratégia em Empresas Ex-Estatais. 
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socialmente responsáveis. Pode-se destacar, entre diversos índices, o Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI) e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa. 

Criado em 1990, o DJSI acompanha o desempenho financeiro de empresas 

consideradas sustentáveis, estando nesse índice empresas de todo o mundo, inclusive 

brasileiras. Para eles, sustentabilidade corporativa significa criar valor para o acionista através 

da criação de oportunidades e gerenciamento de riscos nas áreas econômica, ambiental e de 

desenvolvimento social. Nesse sentido, empresas que possuem liderança em sustentabilidade 

empresarial apresentam alta capacidade de lidar com desafios em diversas áreas, como 

estratégia, financeiro, relacionamento com o cliente, produto e serviços, governança 

corporativa, comprometimento com o stakeholder e gerenciamento de recursos humanos. 

Destacam ainda que a sustentabilidade corporativa é um benefício cíclico, no qual o seu efeito 

positivo reflete tanto na sociedade quanto na economia e também na relação empresa e 

investidor. 

No Brasil, a Bovespa criou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que é 

composto por empresas que se destacam em ações de responsabilidade social, sustentáveis ao 

longo prazo. Este índice analisa seis dimensões: geral, governança corporativa, natureza do 

produto, social, ambiental e a dimensão econômico/financeiro. 

A carteira do ISE, em 2006/2007, era composta de 34 empresas de 14 setores 

sendo 43 ações e um valor de mercado estimado de R$ 700,7 bilhões, o que corresponde a 

48,5% da capitalização da Bovespa. 

Para a Bovespa, o ISE pode ser qualificado como um selo de qualidade, pois 

apresenta diversas vantagens para as empresas que dele fazem parte, como ser “reconhecida 

pelo mercado como empresa que atua com responsabilidade social, como empresa com 

sustentabilidade no longo prazo e como uma empresa preocupada com o impacto ambiental 

de suas atividades” (2007, p. 38). 

Para o Social Investment Research Analyst Network – SIRAN, em seu relatório 

intitulado Sustainability reporting in emerging markets: an analysis of the sustainability 

reporting in selected sectors of seven emerging market countries, investidores desejam que as 

empresas em que investem possuam padrões de transparência e governança, demonstrando 

capacidade em gerenciar os riscos e interesses dos stakeholders numa visão de longo prazo. 
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Acrescentam ainda que relatórios financeiros não são suficientes para revelar os 

riscos ou vantagens das atividades de uma empresa, o que é completado com análise sobre o 

desempenho social e ambiental. Destacam que os esforços para trabalhar com questões sociais 

e ambientais são indicativos de qualidade gerencial e comprometimento com o processo de 

transparência e compromisso com os stakeholders. 

Para o grupo Goldman Sachs (2005), o aumento no interesse em investimentos 

socialmente responsáveis se deve a um maior foco em questões ambientais, pois questões 

como mudança climática apresentam riscos e oportunidades, podendo levar empresas com 

riscos regulatórios, de reputação e litígios, a transformar as potenciais oportunidades em certa 

vantagem sobre os seus concorrentes. 

Investimentos socialmente responsáveis têm crescido rapidamente nos EUA, 

muito mais do que outros fundos de investimento profissionalmente gerenciados, conforme 

The Corporate Social Responsibility Newswire – CSRwire (2006) e Social Investment Forum 

(2006). 

Cabe destacar, conforme Afonso (2007), que a consideração de variáveis sociais, 

ambientais e econômicas como elementos constitutivos das estratégias das empresas do setor 

de telecomunicações no Brasil tem proporcionado aumento dos valores das ações dessas 

empresas em todo o mundo. 

Cappellin e Giuliani (2004) apontam que fundos de pensão brasileiros, como 

Previ e Petros, têm levado em consideração os investimentos socialmente responsáveis nas 

decisões sobre onde investir. 

Isso demonstra que pessoas têm procurado empresas que investem seus recursos 

de maneira socialmente responsáveis, para aplicar o seu dinheiro. É uma maneira de as 

empresas gerenciarem alguns de seus stakeholders, podendo utilizar-se dessa aproximação 

com os stakeholders visando benefícios, como reduzir a ação governamental em suas 

atividades e ganhar um posicionamento de “respeito” pelo governo por manter investimentos 

socialmente responsáveis.  

ii.  Reputação na sociedade 

Assim como o investimento social responsável é fator contribuinte, empresas têm 

procurado criar e manter boa reputação na sociedade através de suas ações de 
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responsabilidade social. A reputação da empresa está relacionada à maneira como lida com 

seus stakeholders e demonstra sua capacidade de minimizar riscos oriundos de problemas na 

sociedade e também de oscilações no mercado financeiro. 

Fombrum e Shanley (1990, p. 234) utilizam a definição de Spence sobre 

reputação como o “resultado de processos competitivos nos quais as empresas sinalizam suas 

principais características para seus constituintes para maximizar seu status social”5. 

Com esse conceito, eles procuram entender como as empresas competem num 

mercado por reputação, tendo em vista a assimetria de informações. Descobrem que não são 

somente questões econômicas que contribuem para a reputação de uma empresa, mas também 

fatores não-econômicos, incluindo, nestes fatores, a capacidade de responder às questões 

sociais. 

A reputação para a responsabilidade social também contribui para minimizar 

perdas econômicas durante períodos de crise (JONES et al., 2000; SCHNIETZ & EPSTEIN, 

2005). 

Schnietz e Epstein (2005) encontraram grandes evidências que empresas com 

reputação para responsabilidade social sofrem menos perdas financeiras em momentos de 

crise do que empresas que não possuem reputação em decorrência da responsabilidade social. 

Para Jones et al. (2000), a reputação proporciona à empresa o reservoir of 

goodwill que a ajuda a neutralizar perdas em decorrência de quedas no mercado em função de 

distúrbios econômicos, nos quais se faz importante um gerenciamento da reputação da 

empresa. A construção do reservoir of goodwill é uma razão pela qual as empresas devem 

trabalhar, estrategicamente, a RS no longo prazo (BHATTACHARYA & SEN, 2004). Assim, 

assegurar a reputação e a imagem da empresa se transformou em fator importante, em um 

mercado cada vez mais competitivo, o qual torna a reputação mais vulnerável (SMITH, 

2003). 

Pelo que parece, a reputação é capaz de garantir à empresa uma menor pressão do 

governo sobre stakeholders, como faz o governo da Grã-Bretanha (ALBAREDA et al., 2006) 

e mostra ser possível também que a empresa venha a conseguir “benefícios” tanto no governo 

quanto em seus órgãos reguladores através de seus stakeholders. 
                                                 
5 Tradução do autor. 
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Afonso (2007) aponta que as empresas de telecomunicações brasileiras, ao 

integrarem variáveis sociais, ambientais e econômicas em suas estratégias, têm gerado 

reputação e também aumento no valor das ações. 

iii.  Seguro 

Assim como investimento socialmente responsável e reputação são razões que 

levam às ações de responsabilidade social, pode-se destacar também que uma das razões seja 

a noção de seguro. Empresas que desenvolvem suas ações de responsabilidade social passam 

a contar com uma proteção, ou seja, um seguro, contra possíveis problemas que venham a ter 

em decorrência de suas atividades. 

Para Godfrey (2005), a atividade filantrópica proporciona à empresa um maior 

valor econômico, provendo-a de um seguro. Quando há, então, um conflito moral entre o 

comportamento esperado para a empresa e o seu real comportamento, como por exemplo, 

transgressão a leis e desconsideração de normas e costumes, que afete a empresa, o seguro irá 

proteger a empresa contra uma visão, dos stakeholders, de um mau comportamento. 

No entanto, alerta Godfrey (2005), o seguro é válido para empresas que possuem 

boa conduta e não para empresas como Enron e Arthur Andersen, que violaram obrigações 

éticas fundamentais, frustrando as expectativas de seus stakeholders. 

Para Brammer e Pavelin (2005), o seguro é decorrente da boa reputação 

proporcionada às empresas devido aos investimentos sociais. Assim, o seguro suaviza os 

impactos de comportamentos considerados irresponsáveis pelos stakeholders, reduzindo as 

possíveis penalizações, por parte dos stakeholders, à empresa. 

Brammer e Pavelin (2005) acrescentam que, apesar de estarem asseguradas contra 

possíveis perdas em decorrência do seu comportamento, empresas que possuem o seguro 

estão propensas a serem menos responsáveis socialmente, tendo em vista estarem asseguradas 

contra possíveis perdas. 

Peloza (2006) destaca que um dos benefícios gerados pela responsabilidade social 

é o seguro, que previne a empresa contra possíveis perdas financeiras. Acrescenta, ainda, que 

proteção contra os danos proporcionados pelos efeitos de um comportamento irresponsável se 

torna cada vez mais importante em épocas de grande cobertura da mídia e do uso de veículos 

de comunicação, como a internet, por grupos de ativistas.   
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Por fim, a necessidade de seguro por empresas em decorrência da 

responsabilidade social varia em função da área de atuação da empresa e do tempo de 

mercado que possui, conforme Peloza (2006). Isto implica que empresas suscetíveis a 

pressões por parte do governo e grupos de ativistas, possuem maior chance de se engajarem 

em atividades de responsabilidade social. 

Pelas razões apresentadas para que uma empresa aja de maneira socialmente 

responsável e pela competitividade existente no mercado, pode-se verificar que existe uma 

oportunidade de transformar a responsabilidade social em diferencial, criando benefícios para 

a organização (BURKE & LOGSDON, 1996). Nesse contexto, a responsabilidade social deve 

ser tratada de maneira estratégica pelas empresas, mas não pode estar isenta de considerações 

críticas. Sendo assim, a próxima seção apresenta algumas considerações críticas sobre RS. 

2.1.4 Breve abordagem crítica sobre responsabilidade social  

Conforme Boltanski e Chiapello (2005), o sistema capitalista necessita de críticos, 

de inimigos. Essas pessoas buscam construir bases morais e incorporar mecanismos de justiça 

relevantes ao sistema. Apesar disso, os autores afirmam que as críticas ao sistema são, na 

verdade, estímulos para mudanças e as mudanças nos sistemas de valores muitas vezes 

ocorrem para desestruturar as próprias críticas. Isso tudo contribui para um capitalismo cada 

vez mais forte, triunfante, conforme destacam: “In fact, it is probably capitalism’s amazing 

ability to survive by endogenising of some of the criticisms it faces that has helped in recent 

times to disarm the forces of anticapitalism giving way to a triumphant version of capitalism” 

(BOLTANSKI & CHIAPELLO, p. 163, 2005). 

No sentido expresso por Boltanski e Chiapello (2005), há um processo de crítica 

existente no capitalismo, que dá sinais sobre suas ameaças. Esse processo busca criticar a 

própria forma de atuação do capitalismo, ou seja, sinais próprios de suas ameaças. No entanto, 

essa crítica tem gerado respostas necessárias e garantidoras da sobrevivência do próprio 

capitalismo.  

Para Ventura (2003), a RS é uma resposta às criticas ao capitalismo, contudo, a 

RS se institui também como “norma” e passa a ser dominante, ou seja, um novo capitalismo. 

Ventura, chama a atenção para a necessidade de se ter uma postura mais crítica quanto a essa 

ideia da RS e de que a empresa é “boa” para todos. Essa resposta à crítica, ou seja, a RS, 
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possibilita um novo meio de obtenção de recursos e serve como garantia à prosperidade das 

empresas, o que implica dizer que, na verdade, é o abandono de um discurso por outro 

diferente.  

Freitas (2000) parece corroborar com Ventura (2003). Para Freitas (2000), as 

empresas possuem alta capacidade de perceber as mudanças sociais e rapidamente responder 

a elas, considerando sempre os objetivos organizacionais. Com as mudanças ocorridas na 

sociedade, na qual os valores estão cada vez mais sendo substituídos pelo materialismo 

inconsequente, e a relação social tende a ser ‘invadida pelas ideologias salvadoras’ das 

organizações privadas, essas organizações aproveitam-se da “crise de identidade dos 

indivíduos” (FREITAS, 2000, p. 10) para resgatarem a virtude, a ética, em um ambiente 

marcado por empresas ditas socialmente responsáveis, protagonizadoras de escândalos, como 

o caso da Enron, Parmalat e WordCom. 

Conforme destaca Freitas (2000, p. 13), “é sempre bem-vinda qualquer atitude 

que busque corrigir esse caminho que leva ao suicídio moral coletivo”. Nesse sentido, as 

empresas têm buscado ser referências na retomada da ética, da moral, e aparecem como 

capazes de atender aos anseios da população por ações sociais, através da qual as empresas se 

colocam como capazes de preencher a carência de Estado mais atuante e provedor de recursos 

para a sua população. Como esclarece Brandt (2004), a incapacidade do Estado em prover 

recursos para a redução das desigualdades sociais e exclusão, abre espaço para que as 

empresas privadas cada vez mais atuem nos espaços públicos. Por outro lado, o governo, 

conforme Brandt (2004, p. 7) “o governo [...] conta com a colaboração das empresas na 

consolidação de suas atividades”. Continua a autora “as empresas satisfazem o desejo do 

governo de amenizar sua dívida social para com a sociedade. Se não bastasse, as empresas 

ainda estabelecem um melhor relacionamento com os dirigentes governamentais”. Destaca 

Freitas (2000, p. 13): 

As organizações modernas apresentam-se agora não apenas como o modelo de 
gestão eficaz que deve ser seguido pelas demais instituições da sociedade, mas 
também como as guardiãs dos valores sociais mais elevados e da moralidade 
pública. Guardiãs da Honestidade, do Respeito, da Seriedade, da Transparência, da 
Dignidade, responsáveis por uma missão nobre, elas se pretendem ares de santidade. 
A megalomania parece ser o pecado mais frequente das organizações, que não se 
satisfazem em apenas corrigir erros, mas tentam apagar o passado, impedindo, 
assim, a aprendizagem que só a crítica e a reflexão podem gerar. É impressionante a 
maneira como as organizações modernas buscam transformar a necessidade em 
virtude. 
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2.2 Estratégia em empresas ex-estatais 

Esta seção apresenta os principais conceitos referentes à palavra estratégia. Esses 

conceitos têm sido apresentados sob diversas formas por diferentes autores. A primeira parte 

desta seção trabalha os conceitos e a estratégia de responsabilidade social e após é trabalhada 

a estratégia em empresas ex-estatais, conceito de fundamental importância no contexto desta 

pesquisa. 

2.2.1 Estratégia de responsabilidade social 

A palavra estratégia tem sido amplamente utilizada nos últimos anos e sua 

utilização tem distorcido os seus conceitos. O campo da estratégia tem incorporado diversas 

concepções teóricas, como organização industrial, contingência, jogos, dependência de 

recursos, agência, economia de custos de transação, entre outros (HAMBRICK, 2004). Assim 

como em responsabilidade social, essa diversidade implica em diferentes definições para 

estratégia e, também, permite dividi-la em diferentes escolas (MINTZBERG, 2000). 

Alfred Chandler (1998, p. 136) diz que estratégia “é a definição dos principais 

objetivos a longo prazo de uma empresa, bem como a adoção de linhas de ação e alocação de 

recursos tendo em vista esses objetivos”. Para ele, que analisou algumas grandes empresas 

nos EUA e trabalhou com algumas proposições, o modelo de organização pelo qual se 

administra a empresa acompanha a estratégia da empresa (“a estrutura segue a estratégia”). 

Ele ratifica a concepção militar ao relatar que as decisões táticas que dizem respeito ao dia a 

dia, são implementadas por executivos de níveis inferiores. 

Chandler (1998), adotando uma visão mecanicista e de cunho econômico 

(WHIPP, 2004), desenvolveu seu trabalho após a Segunda Guerra Mundial e contribuiu para 

instituir a disciplina de estratégia como a mais importante da área de administração, 

inicialmente nos EUA e depois em diferentes países do mundo (FARIA, 2003, 2007). Esse 

autor, através da consolidação de uma base para estudo das grandes empresas nos EUA, 

impulsionou o trabalho de acadêmicos em Harvard (BOWMAN et al., 2002; FARIA, 2007) e 

permitiu estudos detalhados sobre uma grande quantidade de problemas relacionados a 

modernas corporações estadunidenses (BOWMAN et al., 2002). 
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O trabalho de Chandler (1998) e de outros autores que seguiram a sua linha de 

pesquisa foi de grande relevância durante a década de 60 e 70, demonstrando através da 

perspectiva gerencial descrições detalhadas das estratégias e dos processos estratégicos das 

corporações (BOWMAN et al., 2002). Chandler mostrou que estratégias de longo prazo, com 

estruturas hierárquicas correspondentes (“a estrutura segue a estratégia”) e com gerentes 

capazes de conduzir essas estratégias garantiram o progresso das grandes empresas e da 

economia nacional (FARIA, 2003, 2007). 

No final da década de 70, a área de estratégia passa a sofrer influência de 

economistas, podendo se destacar, entre os autores, Michael Porter. Com isso, a ênfase passa 

a ser dada à sobrevivência e à competição e não mais ao crescimento ao longo prazo e ao 

lucro (FARIA 2007) e ao planejamento estratégico (BERTERO et al., 2003; MINTZBERG et 

al., 2000; WHIPP, 2004). Há uma ruptura entre estratégia e planejamento que se dá devido à 

crescente presença japonesa no mercado estadunidense, competindo principalmente no 

mercado automotivo (FARIA, 2007), levando à ideia de que empresas estadunidenses e 

europeias não são tão competitivas como as empresas japonesas (BOWMAN et al., 2002) no 

mercado globalizado.  

A base do trabalho desses autores está na organização industrial (PORTER, 1981) 

e a principal questão é o quanto as estratégias das empresas são limitadas pelas características 

estruturais das indústrias (BOWMAN et al., 2002). 

De engenheiro a guru de administração, com um trabalho fortemente positivista e 

apoiado na economia (AKTOUF, 2002), Porter (1979) desenvolveu um modelo de cinco 

forças competitivas (ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, poder de 

barganha dos clientes da empresa, poder de barganha dos fornecedores, intensidade da 

rivalidade entre empresas concorrentes) para análise da indústria, que desde aí passa a servir 

como base para a formulação de estratégias. Para Porter (1979, p. 137), “the essence of 

strategy formulation is coping with competition”. Esse seu trabalho passou a ser a base para 

outras publicações relacionadas às concepções de estratégia. Destaca Aktouf (2002, p. 44) 

sobre o perfil do “guru” da estratégia:  

Nem tecnólogo puro, nem aclamado como cientista social, Porter é um bom 
representante deste pensamento aproximativo e minimalista em relações às questões 
do humano e do social, caracterizando bem os engenheiros tornados “gurus” da 
administração”, em 1979, com ênfase na sobrevivência e competição.  
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Porter (1979), ao desafiar o planejamento estratégico, atribui a quem formula o 

trabalho de revisar e implementar as estratégias e assim ele consolida a gestão estratégica 

como responsabilidade de todos (BERTERO et al. 2003). Conforme esses mesmos autores 

destacam, “fica sepultada a separação entre formulação e implementação, entre o pensar e o 

agir (op. cit., p. 51). 

O trabalho de Porter, de caráter econômico, representou a “esperança de salvação 

e, se possível, a restauração da autoconfiança (WHIPP, 2004, p. 235)” para os ocidentes 

enfrentarem a concorrência dos japoneses. Desde então, Michael Porter tem sido o principal 

nome no campo da estratégia, cuja tônica é criar vantagem competitiva sustentável (PORTER, 

1999). Com isso, empresas passaram a tratar as mais diferentes questões como “estratégicas” 

e o papel do gerente nas empresas também ganhou o rótulo de estratégico. Soma-se a isso o 

crescente trabalho no campo da estratégia no desenvolvimento de ferramentas, tanto por 

empresas quanto pela academia, para ajudar na formulação das estratégias (ver BOWMAN, 

2002). É nesse período que se proliferam, conforme Mintzberg et al. (2000) denominam as 

empresas de consultoria, as “butiques de estratégia” e as ferramentas, como a matriz de 

crescimento-participação do Boston Consulting Group (BCG) e a curva de experiência6.  

Ainda nesse sentido, devido ao mau uso da palavra estratégia e a busca crescente 

por ferramentas e técnicas gerenciais visando ao aumento da produtividade e qualidade, 

Michael Porter (1996) relata que essas ferramentas acabam por tomar o lugar da estratégia. 

Para ele, essas ferramentas e técnicas são componentes para uma eficácia operacional, 

necessária tanto quanto a estratégia. Assim, ele define estratégia como sendo “criar uma 

posição exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente conjunto de atividades (ibid., p. 18)”. 

Em consequência, o campo da estratégia e o uso dessa palavra se tornaram amplos 

demais, levando autores a questionar o que realmente é estratégia e apresentando outras 

abordagens para conceituar estratégia (WHITTINGTON, 2002).  

Whittington (2002), por sua vez, define estratégia a partir de quatro abordagens: 

clássica, evolucionária, processual e sistêmica. As duas primeiras abordagens, clássica e 

evolucionária, têm um foco voltado para a maximização do lucro como resultado final do 

                                                 
6 Conforme destacam Mintzberg et al. (2000, p. 79) citando Yelle (1979), “a curva de experiência data de 
pesquisas feitas em 1936”. 
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desenvolvimento da estratégia. Embora as abordagens processual e sistêmica trabalharem com 

lucro, visam a outros resultados e podem ser consideradas pluralistas. 

 

Figura 1:  As quatro abordagens sobre estratégia 

 

Conforme descreve Whittington (2002), a abordagem clássica está baseada em 

concepções econômicas e militares. A ideia econômica implica no compromisso com a 

maximização do lucro e a concepção militar. Essa concepção militar, conforme Bracker 

(1980), está na origem da palavra estratégia, que do grego strategos significa “um general”, e 

deriva de exército e liderar. Destaca o autor que o verbo grego stratego significa planejar a 

destruição de seus inimigos através do uso efetivo de recursos (1980, p. 219).  

Para os clássicos, o objetivo é a lucratividade e o processo para obtê-la é através 

de um planejamento racional. Esse planejamento se dá por uma análise racional do ambiente 

no qual está inserida a empresa. Há uma separação entre a concepção e a execução. Como em 

um ambiente militar, onde os oficiais determinam, a concepção da estratégia está sob a 

responsabilidade de alguns que então irão determinar aos demais a sua execução. 

No caso das estratégias de responsabilidade social, em sua grande maioria, elas 

são consideradas como vantagem competitiva ou diferencial competitivo, como apontam 

estudos feitos por autores como Mrtvi (2003), Pinto e Lara (2003) e Mostardeiro e Ferreira 

(2005).  
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Em um estudo sobre o processo de formação de estratégias de responsabilidade 

social, Mostardeiro e Ferreira (2005) analisam os fatores que contribuem para a formação 

dessas estratégias em três empresas do Sul do Brasil. Neste estudo, destacam a busca das 

empresas em se posicionarem como socialmente responsáveis e, como fatores motivadores 

para estratégias de responsabilidade social, a fidelização de clientes e o aumento da 

participação no mercado. 

Puppim de Oliveira (2004), ao analisar as ações de empresas em relação ao meio 

ambiente, conclui que, mais do que uma questão econômica, questões socioambientais são 

tratadas como estratégias de negócio. Essa é também a percepção do The Goldman Sachs 

Group (2005), que considera as questões ambientais como uma oportunidade potencial para 

obter relativa vantagem sobre outras empresas. 

Deve-se considerar que, nos últimos anos, tem crescido a pressão para que as 

empresas destinem adequadamente os seus recursos. Esta alocação é desejada por diversos 

stakeholders, como ativistas e ONGs, que por sua vez, tentam afetar a empresa através da 

mídia ou do sentimento das pessoas em relação a suas ações (BARON & DIERMEIER, 

2007). 

Nesse sentido, empresas também têm percebido a necessidade de se adequarem a 

essas pressões, buscando alocarem os seus recursos de maneira benéfica tanto para a empresa 

quanto para os stakeholders. Gestores e gerentes estão sendo cobrados, por todos os lados, por 

este desempenho, tendo em vista recursos cada vez mais escassos. Isso tem contribuído para 

que as decisões relacionadas a iniciativas sociais se tornem mais estratégicas e focadas em 

retornos tangíveis para a empresa (PELOZA, 2006).  

Para Brammer e Pavelin (2005), a pressão de múltiplos stakeholders para que as 

organizações mostrem sua responsabilidade social aumenta a significância estratégica da RS. 

Isso implica na necessidade de adequar atividades tanto para o público interno quanto para o 

externo à empresa. A habilidade da empresa em combinar essas atividades com seus 

processos aumenta a sua complexidade estratégica, o que por outro lado, conforme menciona 

Smith (2007), dá uma maior sustentabilidade como vantagem competitiva. 

No entanto, para Porter e Kramer (2006), a adoção de estratégias de 

responsabilidade social é uma questão econômica. Eles dizem que muitas empresas falham ao 

desenvolver suas ações de responsabilidade social pelo inadequado foco dado ao confronto 
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entre empresa e sociedade, que são organizações interdependentes, e porque as empresas não 

tratam a RS como algo estratégico.  

Embora tudo pareça indicar que as estratégias de responsabilidade social são 

pautadas por questões econômicas, há questões de poder (KNIGHTS & MORGAN, 1991; 

MARTIN, 2003; MINTZBERG et al., 2000) e também questões políticas explícitas ou não 

nessas estratégias, conforme demonstraram diversos outros autores (BAILEY, 1999; 

CAPPELLIN & GIULIANI, 2004; DAVIS, 1973; DETOMASI, 2007; KEIM, 1981; 

MARTIN, 2003; PRESTON & POST, 1981; YOUNG, 2004).  

Whittington (2002), ao definir que a estratégia vai além dos lucros, pois há uma 

questão “plural”, não estando assim a estratégia ligada somente à maximização dos lucros, 

contrapõe com a visão de Porter e Kramer (2006).  

Desafiando a questão econômica das estratégias de responsabilidade social 

segundo Porter e Kramer (2006), Mintzberg (1983) não vê na estratégia somente a questão 

econômica. Ele afirma que “the strategic decisions of large organizations inevitably involve 

social as well as economic consequences, inextricably intertwined (1983, p. 12)”. Assim, 

decisões das empresas, quando tomadas, vão conter em si questões sociais que geram os mais 

diversos tipos de consequências no campo social. 

Mintzberg (1983) ainda afirma que, devido à força das grandes empresas, não só 

no campo social como também na capacidade de resistir às pressões e influenciar o governo 

regulador, torna-se uma necessidade irresistível a responsabilidade social. As grandes 

empresas, em seus processos de formulação de estratégias, na prática, não desconsideram o 

poder e a política (MINTZBERG et al., 2000). Mintzberg et al. (2000, p. 174) ainda dizem 

que “a linha entre metas econômicas e intenção política, é, ao mesmo tempo, fina e sutil”. 

Embora a abordagem clássica tenha sido a base das estratégias de 

responsabilidade social, por ser mais antiga e mais influente no meio empresarial e 

acadêmico, existem outras definições de estratégia importantes de serem destacadas. 

Além da abordagem clássica, Whittington (2002) cita a abordagem evolucionária, 

apoiada na teoria da evolução. Isso significa que há um processo de seleção natural das 

empresas, sendo o futuro algo imprevisível e não planejável de modo racional. Segundo 

Whittington (2002, p. 19), “os teóricos dessa abordagem não receitam necessariamente 
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métodos de planejamento racional; ao contrário, eles argumentam que, seja qual for o método 

adotado pelos gerentes, somente os melhores jogadores sobreviverão”. 

Dessa maneira, o princípio da seleção natural implica que as empresas se adaptam 

ao ambiente e a concorrência é pela sobrevivência. O princípio biológico da exclusão 

competitiva mostra que a coexistência de dois organismos da mesma espécie é impossível se 

vivem de modo idêntico. Assim, Henderson conclui que “a sobrevivência das empresas em 

um ambiente competitivo depende das estratégias de diferenciação (HENDERSON apud 

WHITTINGTON, 2002, p. 21)”. É possível determinar que as empresas possuem uma 

capacidade limitada de prever e reagir ao ambiente. 

A abordagem processual (WHITTINGTON, 2002) não deposita extrema 

confiança na força dos mercados, como fazem os clássicos e nem é tão cética como os 

evolucionistas. Para os processualistas, as organizações assim como o mercado são 

fenômenos desordenados, do qual a estratégia é algo emergente.  

A abordagem processual implica em aceitar e trabalhar com o mundo do jeito que 

ele é. A empresa precisa de uma racionalidade adaptável com ajustes e adaptações graduais de 

suas rotinas, o que implica na aceitação da sua própria racionalidade limitada. 

A abordagem sistêmica, de acordo com Whittington (2002), acredita na 

capacidade da organização em planejar e agir efetivamente no seu ambiente. A estratégia, 

então, é própria dos contextos sociológicos nos quais a empresa está inserida assim também 

como aqueles responsáveis pelas decisões estão entrelaçados em sistemas sociais. 

Para Whittington (2002), essas quatro abordagens ajudam a definir as ações 

gerenciais a serem executadas nas empresas e direcionamentos sobre as conduções das 

políticas econômicas nacionais. 

Da mesma forma que as questões de estratégia no âmbito da empresa, portanto, as 
perspectivas clássica, processual, evolucionária e sistêmica oferecem prescrições 
concorrentes para a política econômica nacional. A prescrição clássica é confira em 
pensamento e planejamento melhores. Os processualistas cultivam 
desenvolvimentos de baixo para cima. Os evolucionistas se afastam esperando 
apenas transformar os processos pulverizadores de mercados competitivos em 
vantagem geral. Finalmente, a perspectiva sistêmica vê a estratégia de negócio e o 
desempenho econômico fortemente ligados aos contextos sociais em que estão 
inseridos. Mudança econômica significa, também, mudança política. Os sistêmicos 
acreditam na engenharia social deliberada (WHITTINGTON, 2002, p. 152). 
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Por sua vez, Mintzberg (2001)7 define estratégia baseado em 5 P's, que segundo 

ele, podem ajudar pesquisadores e práticos a lidar com essa difícil área. Os 5 P's são: plano, 

pretexto, padrão, posição e perspectiva. 

A definição de estratégia baseada nos 5P’s, pode ser assim entendida:  

� Estratégia como plano: para muitos, estratégia é um plano, caminho 

intencional para a ação em determinada situação. Nesse caso, possui duas 

características essenciais: são preparadas antes da ação em si e são desenvolvidas 

conscientemente e deliberadamente. Diz respeito a como os executivos tentam 

estabelecer uma direção para a organização, através das ações. Como plano, pode 

ser genérica ou específica. 

� Estratégia como pretexto: relaciona-se à competição direta, através de 

ameaça e falsos movimentos em busca de vantagem. Pode ser entendida também 

como blefe. 

� Estratégia como padrão: definir estratégia somente como plano não é 

suficiente. É necessária uma definição que envolva o comportamento resultante. 

Assim, estratégia pode ser um padrão em uma sucessão de ações. É uma 

constância no comportamento que pode ser intencional ou não. 

� Estratégia como posição: situada entre a organização e o seu ambiente, 

torna-se uma forma de mediação. Em termos de administração, é o domínio do 

mercado por um produto. A definição de posição pode ser pré-selecionada e 

desejada através de um plano ou atingida ou mesmo encontrada através de um 

padrão de comportamento. É entendida como uma posição para manter 

competidores afastados. Pode ser descrita também como estratégia política, ou 

seja, estratégia para legitimar forças na competição. 

� Estratégia como perspectiva: maneira firme e profunda de ver o mundo. 

Por exemplo, algumas empresas são agressivas, criam novas tecnologias e 

exploram novos mercados; outras criam barreiras para se proteger, confiando mais 

em influências políticas do que em eficiência econômica. Está relacionada com a 

maneira de ser da organização. Essa definição implica que estratégia é um 
                                                 
7 Do inglês: plan, ploy, pattern, position e perspective. 
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conceito, uma ideia. São abstrações que existem somente na mente das partes 

interessadas, ou seja, toda estratégia é uma invenção. 

Para Mintzberg (2001), existe uma inter-relação entre esses 5 P’s. A estratégia como 

perspectiva ou posição é compatível com plano e/ou padrão. A estratégia como perspectiva, 

enraizada, pode parecer mais com padrão do que com plano e a mudança no plano e na posição, 

dentro da perspectiva, é comparável à mudança de perspectiva. 

Mintzberg et al. (2000) adotam outra sistemática e apresentam dez escolas de 

estratégia. Mintzberg et al. (2000) agrupam essas dez escolas em três: natureza prescritiva, 

descritiva e natureza prescritiva e descritiva. As escolas de natureza prescritiva estão focadas 

na maneira como as estratégias devem ser formuladas. Já a natureza descritiva atenta para 

especificidades na formulação das estratégias e também na descrição de como essas 

estratégias, na realidade, são formuladas. Por sua vez, a natureza cognitiva agrupa os vários 

elementos das anteriores e os trabalha em momentos distintos. 

Quadro 1: Dez escolas de estratégia 

Natureza Prescritiva Natureza Descritiva Natureza Prescritiva e 
Descritiva 

Escola de Design Escola Empreendedora  

 Escola Cognitiva  

Escola de Planejamento Escola de Aprendizado Escola de Configuração 

 Escola de Poder  

Escola do Posicionamento Escola Cultural  

 Escola Ambiental  

Fonte: Mintzberg et al. (2002). 

Conforme descrito, existem diversas abordagens e conceitos sobre estratégia. A 

estratégia também está atrelada à questão econômica, conforme defende a abordagem clássica 

(WHITTINGTON, 2002). Apesar da predominância dessa abordagem na estratégia, foi 

apontado que estratégias não se apresentam somente por questões econômicas. Nesse sentido, 

é importante entender sobre estratégia de responsabilidade social em empresas ex-estatais, 

que será apresentado na seção seguinte. 
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2.2.2 Estratégia de responsabilidade social em empresa ex-estatal 

Na década de 80 e 90, diversos países no mundo começam a questionar a atuação 

do Estado em diversos setores da economia e sua eficiência em atender ao cidadão. 

É a partir desse momento que ganha força um movimento para a reforma do 

aparelho estatal, que visa a reduzir o papel do Estado na área social. Algumas ideias, como a 

de que a utilização de ferramentas gerenciais provindas do setor privado devem ser utilizadas 

no setor público, ganham destaque e o argumento para tal é que o setor público sofre de 

problemas de eficiência. Essas ideias são chamadas de nova administração pública (new 

public management). É a ascensão do neoliberalismo pelo mundo afora. 

O neoliberalismo representa uma ruptura em relação ao keynesianismo (EUA) e 

no Brasil, ao desenvolvimentismo presente na década de 50 e 60 (PAES DE PAULA, 2005). 

O neoliberalismo ganha força nos governos Thatcher e Reagan e passa a dominar a Europa e 

os Estados Unidos. Crescem, também, nesse período, conforme destaca Paes de Paula (2005) 

as escolas de negócios, e baseados no modelo japonês de administração, a disseminação de 

ideias, pela indústria do management, como administração da qualidade total e administração 

participativa, chamadas de novas práticas gerenciais. 

Há o crescente movimento “reinventando o governo” (PAES DE PAULA, 2005), 

relacionado à indústria do management, que tem em seus pilares, os gurus empresariais, as 

escolas de negócios e as empresas de consultoria como também a mídia de negócios. 

Apoiando a ideia de melhorias no setor público através da adoção de ferramentas gerenciais 

provindas do setor privado, há um discurso de que o cidadão deve ser tratado como cliente 

assim como uma organização privada trata aqueles que a procuram. Esse movimento ajuda a 

reforçar os modismos gerenciais e a discussão sobre a eficiência do Estado.  

Como resultado, o new public management aporta como a ideia que colocará o 

setor público eficiente, prestando serviços de alta qualidade para os seus clientes. Alguns 

fatores como a necessidade de um estado mínimo, o controle fiscal e a pressão por melhores 

serviços reforçam essa ideia. 

Os governos adeptos da nova administração pública e baseados nas 

recomendações neoliberais iniciam reformas administrativas como flexibilização das leis 

trabalhistas e transferência de serviços para o setor privado, a fim de reduzir os gastos e o 



 

 

51 

tamanho do Estado. A nova administração pública pode ser, então, caracterizada por: i) 

adoção de ferramentas gerenciais provindas do setor privado em organizações públicas, ii) 

dissociação das atividades de planejamento e execução do governo; iii) terceirização de 

serviços; iv) privatizações; e v) regulação estatal das atividades concedidas ao setor privado 

(PAES DE PAULA, 2005). O Estado, antes detentor de atividades como siderurgia, 

petroquímica, telecomunicações, transportes, aviação, entre outras, passa a ser um estado 

regulador de atividades concedidas ao setor privado.  

No Brasil, as privatizações começam a ocorrer a partir da década de 80. Em 1990, 

o então eleito presidente Fernando Collor de Melo anuncia medidas visando à modernização 

do Estado, e entre elas está a redução do seu tamanho e privatizações. Foi criado o Programa 

Nacional de Desestatização (PND) através da Lei n° 8.031 de 12 de abril de 1990, que 

indicava as empresas que seriam privatizadas. Foi criado, também, o Fundo Nacional de 

Desestatização para receber os recursos da privatização. O processo de privatização continuou 

nos governos subsequentes e alcançou o seu auge no governo Fernando Henrique Cardoso.  

Com o processo de privatização, começa a surgir um novo tipo de organização: as 

empresas ex-estatais. A denominação, em geral, para empresas que passam pelo processo de 

privatização é de empresas privatizadas, podendo a denominação ex-estatal ser considerada 

nova. Essa denominação se caracteriza pela forte presença do governo, no passado histórico 

da organização, como organização estatal e os traços que traz da sua atuação como estatal 

para o setor privado.  

A justificativa usada por diversos governos para a privatização de empresas 

estatais é a busca da eficiência e a redução de gastos (JOLDERSMA & WINTER, 2002), 

tornando-as atuantes e competitivas no mercado e utilizando-se de ferramentas, cultura e 

valores do setor privado (FERLIE, 1992).  

Conforme Joldersma e Winter (2002), empresas do governo, por um lado, estão 

intrínsecas às políticas governamentais e possuem no seu corpo diretor, indicados do governo. 

Na grande maioria das vezes, o modo de atuação da estatal é determinado pelo governo e os 

seus serviços são custeados pelo próprio governo. Por outro lado, empresas privadas estão 

sujeitas às regras do mercado, não dependem do governo para determinar o seu modo de 

atuação, a sua estratégia. Nesse sentido, de um lado está a empresa estatal e do lado oposto, a 

empresa privada. 
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Com a redução da participação do estado em determinado setor, seja através da 

abertura do monopólio estatal à concorrência ou através da privatização das empresas estatais, 

a empresa estatal migra para o outro lado, ou seja, para o lado do mercado, devendo 

desenvolver um comportamento coerente com o seu mercado de atuação (JOLDERSMA & 

WINTER, 2002) e com uma cultura de setor privado. Essa empresa, que passa a atuar no setor 

privado, traz consigo traços do setor público e assume traços do setor privado. Isso implica 

dizer que possui características dos dois lados, o que lhe torna uma organização com certo 

grau de hibridismo (JOLDERSMA & WINTER, 2002; PERRY & RAINEY, 1988). 

Para Perry e Rainey (1988) e Joldersma e Winter (2002), essas organizações 

híbridas estão situadas em um contínuo, através do qual se movem tanto para o lado do 

governo quanto para o lado do mercado. Para Perry e Rainey (1988), a distinção entre 

público-privado se dá em função do tipo de controle exercido na organização, sendo, de um 

lado, o governo e do lado oposto, o mercado. As organizações híbridas estariam, ora mais 

próximas ao controle do governo e outra hora, mais próxima da economia de mercado.  

Figura 2: Contínuo entre público e privado 

 

As empresas ex-estatais, em sua maioria, são controladas pelo governo através de 

suas agências reguladoras e, conforme afirma Bailey (1999, p. 86), “as políticas públicas 

definem o campo de jogo”. Apesar de atuarem no mercado, sofrem influência da regulação do 

governo, podendo estar, em determinado momento, mais próximas do governo ou do 

mercado. Isso significa que as empresas ex-estatais podem ser consideradas organizações 

híbridas. A distinção convencional de empresa pública e privada se torna insuficiente para 

esse tipo de organização, que devido à sua atuação, mistura interesses públicos e interesses 

privados. 

Cabe lembrar que uma organização estatal possui em sua raiz uma forte 

necessidade de atuação social devido à noção de pertencer ao governo. Não necessariamente, 

a presença social de uma organização privada deve ser marcante, considerando que a sua 

Público Privado 

Governo Mercado 
Contínuo 

Baseado em Perry e Rainey (1988) e Joldersma e Winter (2002). 
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atuação na economia de mercado está mais associada a questões econômicas do que a 

questões sociais. No caso de uma empresa ex-estatal que desliza nesse contínuo, torna-se mais 

difícil a distinção de sua vertente de atuação como empresa socialmente responsável. Isso 

porque, considerando o seu interesse privado, as ERS podem ser tratadas como questão 

econômica, mas considerando o seu interesse público, sua atuação pode ser vista através de 

uma questão política.  

Essa dificuldade pode ser evidenciada quando Afonso (2007, p. 29), ao falar sobre 

empresas do setor de telecomunicações no Brasil, declara que “a adoção da responsabilidade e 

da sustentabilidade é um estado e não uma condição assumida, ou seja, empresas não são 

responsáveis, estão responsáveis na medida justa de suas atuações em um determinado 

momento”. Em se tratando de organização híbrida, ex-estatal, que desliza no contínuo 

público-privado, essa declaração pode ajudar a entender a questão política nas estratégias de 

responsabilidade social, de empresas ex-estatais do setor de telecomunicações, que nesse caso 

estariam mais voltadas para o lado do governo. 

As organizações públicas sofrem influência de grupos organizados e atores não-

políticos enquanto organizações privadas são influenciadas pelo governo através de leis e 

regulações, pelas relações comerciais entre compradores e vendedores e também por grupos 

externos (PERRY & RAINEY, 1988). Assim, as organizações híbridas são amplamente 

influenciadas, tanto as organizações públicas quanto as organizações privadas. Apesar de 

poderem proporcionar um ambiente propício ao desempenho das empresas (MURTHA & 

LENWAY, 1994), sejam elas híbridas, públicas ou privadas, governos também possuem 

condições de afetar a estratégia das organizações (BAILEY, 1999; MURTHA & LENWAY, 

1994). 

Conforme destaca Murtha e Lenway (1994), mesmo os sistemas econômico-

políticos de países apresentam tendências híbridas de atuação em suas políticas de 

governança. Isso pode ser identificado nas constantes críticas feitas pelo Ministro das 

Comunicações em relação ao órgão regulador do governo e às empresas concessionárias, 

aumentando o nível de incerteza sobre a atuação da empresa ex-estatal e, inclusive, 

proporcionando a oportunidade de participação de um maior número de stakeholders nessas 

críticas, o que aumenta a chance de interferências políticas e constituindo, dessa maneira, uma 

situação estrategicamente problemática (JOLDERSMA & WINTER, 2002). 
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Todo esse contexto parece explicar a existência de lobby8 e a necessidade de as 

empresas lidarem com seus stakeholders. Nesse sentido, as tentativas de influenciar os 

stakeholders se apresentam de maneira indireta e multilateral (JOLDERSMA & WINTER, 

2002), o que determina as estratégias da empresa e a maneira como lida com seus 

stakeholders. Seria difícil para o governo controlar a atuação política de uma empresa ex-

estatal, visto que está sempre se movendo entre o público e privado e utiliza-se de meios para 

influenciar stakeholders (JOLDERSMA & WINTER, 2002).  

Nessas circunstâncias, uma empresa ex-estatal, regulada pelo governo, é capaz de 

exercer grande influência no processo de regulação e utilizar-se de mecanismos para 

direcionar, a seu favor, determinados interesses (MARTIN, 2003).  

Dessa maneira, parece ser possível que as empresas ex-estatais, que atuam em 

mercado regulado, procurarão influenciar a atuação política e utilizar a relação com o governo 

para obtenção de vantagem estratégica (MARTIN, 2003). Assim, a atuação socialmente 

responsável de uma empresa ex-estatal, através da qual tenta influenciar outros stakeholders, 

que não somente o governo, parece ajudar a entender a questão política das estratégias de 

responsabilidade social. 

Nesse aspecto, Martin (2003) ressalta que estratégias de captura do poder não são 

desejáveis e legais, porém permanecem por longo período. Outro ponto é que aspectos 

relacionados ao poder dos governos e sua autonomia em regulação podem gerar vantagens 

competitivas para determinados grupos ou organizações. Desta forma, “o poder coercitivo dos 

governos pode ser utilizado para dar benefícios e vantagens para determinados indivíduos ou 

grupos (MARTIN, 2003, p. 3)”. 

A separação entre público e privado também se faz nítida no meio acadêmico. É 

possível encontrar, separadamente, cursos de administração de empresas ou administração 

pública. Há uma ideia de que empresas do setor público não estão voltadas para ter eficiência 

nos custos e fazer uso de práticas pessoais racionais juntamente com o desempenho pessoal 

(CHANDLER, 1991, p.386).  

                                                 
8 De acordo com o Dicionário de Política, de Bobbio, Matteucci e Pasquino (1999), lobby trata-se de um 
processo por meio do qual os representantes de grupos de interesse, agindo como intermediários, levam ao 
conhecimento dos legisladores, os desejos de seus grupos. É, portanto, a transmissão de mensagens de grupos de 
pressão aos legisladores. 
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Chandler (1991) esclarece que essa distinção nem sempre ocorre na prática. 

Conforme indica, uma empresa deve levar em consideração a sociedade, o meio em que está 

inserida e deve ser avaliada também a presença do governo. Portanto, as ações tanto de 

empresas públicas quanto de privadas devem ser responsáveis em considerar a opinião 

pública e o governo. 

Major industries and financial institutions will also be subject to public scrutiny and 
regulation since their activities will be of significance to the national economy. [...] 
Large businesses also need to court public opinion in order to sustain their aims and 
objectives (CHANDLER, 1991, p.387). 

 

Para esses casos, onde é importante também considerar o governo, a formulação 

das estratégias deve englobar as variáveis do mercado assim como as variáveis do não 

mercado (BARON, 1995). Nesse propósito, a empresa deve analisar as possíveis ações a 

serem realizadas juntamente com o governo ou ações que podem ser tomados pelo governo 

que venham a afetar o seu negócio. Dessa maneira, a escolha da estratégia dependerá se a 

ação do governo afetará todos os concorrentes ou se há alteração na regulamentação do setor 

(BAILEY, 1999). 

A formulação de estratégias propostas por Michael Porter através do modelo de 

cinco forças não considera a variável governo em suas análises (BAILEY, 1999; BARON, 

1995). É importante que seja considerada a variável governo para que a empresa possa se 

antecipar a possíveis dificuldades e torná-las uma vantagem competitiva. É possível que 

empresas ex-estatais se utilizem da responsabilidade social, considerando essa antecipação a 

possíveis mudanças no seu campo de atuação. Ressalta Bailey (1999, p. 88) que “todas as 

empresas em uma indústria podem tentar influenciar coletivamente as atividades legislativas 

de modo a atender às necessidades públicas e, ao mesmo tempo, minimizar os custos para a 

indústria”. Essa parece justificar a questão política para as estratégias de responsabilidade 

social das empresas ex-estatais.  

Na formulação da estratégia, deve-se analisar o mercado como também o não 

mercado. Esse processo resulta no que Baron (1995) chama de estratégia integrada. Para ele, 

os responsáveis pelo monitoramento do mercado também devem ficar responsáveis pelas 

variáveis do não mercado. Baseado no modelo de Porter, ele sugere que não mercado seja 

considerado uma sexta força sendo mais efetivo focar nas questões de não mercado que 

afetam a organização e daí formular estratégias que substituem ou apoiam algumas questões 
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de mercado. Torna-se importante o monitoramento constante das inter-relações entre a 

empresa e seus stakeholders, conforme demonstra Bailey (1999). 

Na inter-relação entre o público e privado e estratégia, Whittington (2003) propõe 

que a área de estratégia seja considerada um campo organizacional, pois tem importantes 

efeitos no mundo e na sociedade. 

Devido a escândalos como o da Enron, propõe como agenda a regulação da área 

de estratégia em função da sua importância e incapacidade de lidar com momentos de alta 

euforia dos mercados.  

The strategy field did not perform well during the recent bubbles, whether those 
around Enron, the dotcoms, or telecoms. The policy agenda is [...] first, concerning 
regulation of the strategy field as it stands (WHITTINGTON, 2003, p.403). 

 

A proposta de Whittington (2003) de regulação da estratégia tem impacto direto 

na maneira como a empresa formula suas estratégias, que deve considerar também os efeitos 

das ações das empresas no seu ambiente externo. 

A consideração desses efeitos impulsiona a uma mudança no relacionamento entre 

empresa e sociedade o que pode implicar em ações socialmente responsáveis. Para Porter e 

Kramer (2006), há necessidade de integrar estas mudanças à estratégia da empresa, como 

forma de vantagem competitiva, beneficiando a sociedade. 

Essa seção apresentou os conceitos relacionados à estratégia de responsabilidade 

social e a empresas ex-estatais e à importância desses conceitos na responsabilidade social. A 

próxima seção trata do setor de telecomunicações e trabalha a reforma do Estado no Brasil e o 

processo de privatização, do qual surgiram as empresas ex-estatais.  

2.3 O Setor de Telecomunicações no Brasil 

O setor de telecomunicações, em diversos países do mundo, assim como no 

Brasil, tem passado por diversas transformações ocorridas, principalmente, a partir da década 

de 80. Isso se deve às reformas de Estado iniciadas sob a ideia neoliberal. O Brasil não ficou 

para trás nesse processo e iniciou a sua reforma. Esta seção trabalha a reforma do Estado no 

Brasil e o processo de privatização e aborda a evolução do setor de telecomunicações, que 

também passou pelo processo de privatização.  
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2.3.1 A reforma do Estado no Brasil e o processo de privatização 

Em 1990, assumia a presidência da República Federativa do Brasil o Sr. Fernando 

Collor de Melo. Através de uma grande campanha de combate aos marajás, o novo governo 

questiona o caminho adotado pelo Brasil nas últimas décadas, que teriam levado o país a um 

atraso. Dias depois de assumir o governo, anunciou diversas medidas que ficaram conhecidas 

como Plano Collor. Estas visavam a uma modernização da economia e a uma máquina 

administrativa mais enxuta. Entre duras críticas e várias falhas, o governo conseguiu trazer ao 

país uma necessidade de melhoria do seu parque industrial, considerado obsoleto, mas que 

necessitou se modernizar. Evidente também foi o seu programa de desestatização, lançado 

como uma das medidas do seu governo. O plano de redução do tamanho do Estado e sua 

participação na economia continuaram nos governos seguintes. As privatizações não foram 

interrompidas e as empresas estatais estavam sendo repassadas ao setor privado. 

Foi durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que a reforma da 

administração pública brasileira ganhou impulso, com a criação do Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), do Plano de Reforma do Estado e 

pela continuidade do Programa Nacional de Desestatização.  

O Programa Nacional de Desestatização (PND) foi criado pela Lei n° 8.031 de 12 

de abril de 1990 pelo então presidente Fernando Collor de Melo. Neste Programa, estava 

expresso que o Estado deveria assumir uma nova formatação a partir da transferência de 

empresas públicas à iniciativa privada, permitindo uma maior capacidade de investimento, 

assim como uma modernização do parque industrial do país. 

A lei limitou as empresas passíveis de financiamento, determinando as empresas 

que podiam ser privatizadas e as que ficariam fora do Programa, como empresas públicas ou 

sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da união, 

Banco do Brasil e o órgão oficial ressegurador, conforme o Art. 2°: 

Art. 2° Poderão ser privatizadas, nos termos desta lei, as empresas: 
        I - controladas, direta ou indiretamente, pela União e instituídas por lei ou ato 
do Poder Executivo; ou 
        II - criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao 
controle, direto ou indireto, da União. 
        § 1° Considera-se privatização a alienação, pela União, de direitos que lhe 
assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade. 
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        § 2° Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, à alienação das 
participações minoritárias diretas e indiretas da União, no capital social de quaisquer 
outras empresas. 
        § 3° Não se aplicam os dispositivos desta lei às empresas públicas ou 
sociedades de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da 
União, de acordo com os arts. 21, 159, inciso I, alínea c e 177 da Constituição 
Federal, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial ressegurador referido no 
inciso II do art. 192 da Constituição Federal. (Lei 8.031, 1990)   

 

Em seu Art. 5°, institui-se uma Comissão Diretora do PND, ficando responsável 

por gerir todo o processo de privatização, como indicar as empresas e as justificativas para a 

privatização, fiscalizar, enfim, tornar claro o processo de privatização. 

O Art. 9° cria o Fundo Nacional de Desestatização, de natureza contábil, que 

receberia todos os recursos oriundos das empresas desestatizadas. Durante o período de 1990 

a 1992, foram incluídas 68 empresas no PND, sendo que houve desestatização de 18 empresas 

nos setores de siderurgia, fertilizantes e petroquímica. Foram arrecadados US$ 4 bilhões, 

sendo utilizados títulos da dívida pública para pagamento das empresas privatizadas.  

Neste período, o principal foco do governo era o ajuste fiscal, e, conforme a visão 

explicitada por Bresser Pereira (1991), havia a necessidade premente de um ajuste fiscal. 

Schneider (1992, p.16) corrobora essa ideia ao afirmar que “durante a maior parte de 1990, o 

programa de privatização ficou subordinado à obsessão fiscal”. Ribeiro (2002) observa que a 

“reforma do governo Collor (1990 – 1992) nasceu da constatação do esgotamento financeiro 

do Estado e da necessidade de redução do déficit público”. Destaca-se neste período a 

privatização da Usiminas, que correspondeu ao dobro de recursos arrecadados durante 

algumas privatizações de pequenas empresas na década de 80. 

O processo de privatização no governo Collor estava marcado, basicamente, em 

trazer de volta o Estado às suas atividades básicas, retirando-o de atividades produtivas, 

podendo assim retomar investimentos em educação, saúde, saneamento (MODIANO, 2002). 

Em 9 de setembro de 1997, foi promulgada a Lei n° 9.491 que alterava 

procedimentos relativos ao PND e também revogava a Lei n° 8.031, aprovada no governo do 

Presidente Fernando Collor. Nessa lei, os objetivos para a privatização continuaram os 

mesmos da lei revogada, porém o Art. 2° mudou as empresas que poderiam ser privatizadas, 

ampliando o número de empresas e incluindo instituições financeiras controladas direta ou 

indiretamente pela União: Abriu-se a possibilidade de privatizações de empresas municipais e 
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estatais, autorizando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a 

firmar acordo com estes entes federados para supervisionar o processo de privatização. 

Art. 2º Poderão ser objeto de desestatização, nos termos desta Lei: 
        I - empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou 
indiretamente pela União, instituídas por lei ou ato do Poder Executivo;  
        II - empresas criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram 
ao controle direto ou indireto da União;  
        III - serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização;  
        IV - instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu 
capital social desapropriadas, na forma do Decreto-lei n° 2.321, de 25 de fevereiro 
de 1987. (Lei 9.491, 1997) 

 

Diferentemente da Lei 8.031, essa lei permitia a transferência de ações da 

Petrobras para o setor privado, devendo o governo permanecer com o mínimo necessário à 

manutenção do controle acionário da empresa. 

Criou-se o Comitê Nacional de Desestatização – CND, estando este diretamente 

subordinado ao Presidente da República, sendo constituído por cinco ministros de Estado e, 

em caso de privatização de instituições financeiras, também pelo Presidente do Banco Central 

do Brasil, conforme determinou o Art. 5°. 

Foi durante o governo Cardoso que o processo de privatização alcançou o seu 

maior sucesso. Objetivava permitir o maior acesso de capital estrangeiro ao Brasil, a 

continuação da desregulamentação estatal e o fim do monopólio em alguns setores, conforme 

observa Couto (1998): 

As mudanças constitucionais do governo Cardoso iniciaram-se pelas questões 
referentes à ordem econômica. O objetivo principal dessas reformas era remover os 
impedimentos existentes, tanto para o ingresso do capital externo no país, como para 
a continuidade do processo de desregulamentação estatal e privatização. Nesse 
sentido, as reformas empreendidas suprimiram as distinções existentes entre os 
capitais nacional e estrangeiro, eliminaram monopólios estatais e removeram 
dispositivos constitucionais limitadores da ação capitalista em um contexto 
econômico que impunha as reformas orientadas para o mercado. As emendas 
constitucionais aprovadas nessa fase das reformas foram aquelas referentes ao fim 
do monopólio estadual na distribuição de gás canalizado, à desnacionalização do 
direito de exploração da navegação de cabotagem, ao fim da distinção entre empresa 
brasileira de capital nacional e estrangeiro, ao fim do monopólio estatal da 
prospecção de petróleo e ao fim do monopólio estatal na área de telecomunicações 
(COUTO, 1998). 

Modiano (2002) acredita que a privatização no governo Cardoso foi acelerada e 

ampliada devido aos grandes déficits fiscais que assolaram o país naquele período.  

Por fim, no documento sobre a Nova Fase da Privatização, o governo afirma que o 

processo de desestatização era fundamental, pois proporcionaria ao Estado voltar “suas 
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atenções e seus escassos recursos às suas funções típicas além de suas tarefas de regulação e 

fiscalização”. 

Essas empresas, privatizadas, em grande parte passaram diretamente ao controle 

de entidades privadas do mercado. Outras empresas, em setores estratégicos9, foram 

privatizadas, porém passaram a ter que obedecer a marcos regulatórios definidos pelas 

agências de regulação. Estava assim, caracterizado o processo de surgimento e crescimento 

das empresas ex-estatais no Brasil. 

Para diversos analistas, a Constituição de 1998 representou uma burocratização do 

Estado, desfazendo os esforços de governos anteriores em consolidar um Estado menor, 

porém com maiores capacidades de atender à população. 

A Constituição de 1988, que reforça o caráter burocrático da administração e do 

Estado, fica reduzida à divisão entre administração direta e indireta, passando a vigorar o 

regime jurídico único, estabilidade dos serviços públicos e aposentadoria com vencimento 

pleno independente do tempo de contribuição. Apesar disso, exigiu concurso público para 

entrada no serviço público. 

Estas mudanças, decorrentes da Constituição Federal de 1998, foram assim 

analisadas por Bresser Pereira (2001, p. 247): 

A Constituição de 1988 permitiu que uma série de privilégios fossem consolidados 
ou criados. Privilégios que foram ao mesmo tempo um tributo pagão ao 
patrimonialismo ainda presente na sociedade brasileira e uma consequência do 
corporativismo que recrudesceu com a abertura democrática, levando todos os atores 
sociais a defender seus interesses particulares como se fossem interesses gerais. 

 

Sintetizando a sua argumentação em relação à Constituição de 1988, houve um 

retrocesso burocrático e a consolidação de privilégios corporativistas e patrimonialistas. 

Para efetuar a reforma do estado, desenhou-se o Plano Diretor da Reforma do 

Estado, elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado 

(MARE), aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em 21 de setembro de 1995. 

                                                 
9 São setores estratégicos as telecomunicações, energia elétrica, gás e combustíveis. 
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O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) efetuou criticas à 

Constituição de 1988 devido ao retrocesso burocrático proporcionado por ela, conforme 

descreve: 

Sem que houvesse maior debate público, o Congresso Constituinte promoveu um 
surpreendente engessamento do aparelho estatal, ao estender para os serviços do 
Estado e para as próprias empresas estatais praticamente as mesmas regras 
burocráticas rígidas adotadas no núcleo estratégico do Estado. A nova Constituição 
determinou a perda da autonomia do Poder Executivo para tratar da estruturação dos 
órgãos públicos, instituiu a obrigatoriedade de regime jurídico único para os 
servidores civis da União, dos Estados-membros e dos Municípios, e retirou da 
administração indireta a sua flexibilidade operacional, ao atribuir às fundações e 
autarquias públicas normas de funcionamento idênticas às que regem a 
administração direta (PDRAE, 1995, p. 21). 

 

O Plano Diretor visava, em curto prazo, ao ajuste fiscal, e em médio prazo, a 

tornar a administração pública mais eficiente e moderna e voltada para o atendimento dos 

cidadãos. Diversos pontos foram assinalados pelo PDRAE para subsidiar os argumentos a 

favor da reforma do aparelho do Estado. Para isso, o plano apresentava quatro setores do 

Estado: o núcleo estratégico, as atividades exclusivas do Estado, os serviços não exclusivos e 

a produção de bens e serviços para o mercado. 

No núcleo estratégico ficavam as atividades exclusivas do Estado, o que 

corresponderia ao governo, onde são tomadas as decisões estratégicas. Incluiria os Poderes 

Legislativo, Judiciário, Ministério Público, e no Poder Executivo o Presidente, seus ministros 

e auxiliares e assessores diretos. Seria lançando o contrato de gestão, pelo qual o núcleo 

estratégico definiria os objetivos e indicadores de desempenho das entidades executoras do 

Estado, que são as agencias autônomas10. 

Nas atividades exclusivas do Estado, estariam os serviços que só o Estado pode 

realizar, como regulamentar, fiscalizar e fomentar. A agência autônoma seria responsável por 

gerir seu próprio orçamento, buscando alcançar os objetivos e indicadores de desempenho 

definidos pelo núcleo estratégico. 

Os serviços não exclusivos do Estado é o setor onde o Estado pode atuar 

juntamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas. Os serviços seriam 

então repassados para entidades não estatais, as OSCIPs. Essas organizações teriam um 

                                                 
10 O conceito de agências autônomas abrange agências executivas e reguladoras. 
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contrato de gestão com o Poder Executivo e participariam do orçamento público com 

autorização do Parlamento. 

No setor de produção de bens e serviços ficariam as atividades econômicas 

voltadas para o lucro na qual há atuação de empresas privadas, porém permaneceria sob 

controle do Estado. O controle se dá por falta de capital privado para investimentos ou por se 

caracterizar como atividade monopolista, sendo necessário regulação. Para o Estado, esta 

produção deveria ser basicamente realizada pelo setor privado, sendo então, envolvida no 

programa de privatização. 

Velasco Jr. (1997, p. 15) complementa o conceito exposto acima ao descrever que 

“as regulações, por seu turno, se justificam onde as forças de mercado podem, 

previsivelmente, provocar efeitos indesejados”. Entre os efeitos possíveis destacam-se os 

preços abusivos passíveis de serem cobrados dos prestadores de serviços.  

O quadro abaixo inclui, nos quatro setores, o tipo de propriedade pertencente a 

cada um: 

Quadro 2: Formas de propriedade nos setores do Estado 

Setor do Estado Forma de Propriedade 

Núcleo Estratégico Estatal 

Atividades exclusivas do Estado Estatal 

Serviços não-exclusivos Pública não-estatal11 

Produção de bens e serviços Privada12  

Fonte: PDRAE (1995).  

 

Em se tratando da mudança, a reforma será efetuada em três dimensões, conforme 

informa Bresser Pereira (2001, p. 265): a institucional legal, por meio da qual se criam e 

modificam instituições; a cultural, baseada na mudança dos valores burocráticos para o 

gerencial; e, da cogestão. 

                                                 
11 Serviços subsidiados pelo Estado, não sendo então propriedade estatal (poder do Estado) e nem privada 
(produção de bens e serviços). 
 
12 A propriedade privada é dominante. Ocorre propriedade estatal quando não há capital privado para 
investimento. 
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Não há no PDRAE proposta de criação de agências reguladoras, porém o Plano 

menciona a proposta de agências autônomas, que deveriam ser criadas em função do processo 

de privatização e do PDRAE. 

A criação de agências executivas estava no esboço do PDRAE e o seu modelo 

gerencial foi escrito no Caderno 9 desse mesmo Plano. Esclarece que “a denominação 

Agência Executiva é uma qualificação a ser concedida, por decreto presidencial específico, a 

autarquias e fundações públicas, responsáveis por atividades e serviços exclusivos do Estado 

(1998, p. 7)”.  

Deu-se início ao processo de regulação, caracterizado como necessário a um 

processo de privatização, conforme destaca Oliveira (2006):  

A mera privatização não assegura resultados positivos. A transformação de 
monopólios estatais em monopólios privados pode gerar empresas mais preocupadas 
em preservar sua renda monopólica do que em investir em progresso técnico. 
Consequentemente, a privatização deve ser acompanhada de boa regulação e defesa 
da concorrência. 

 

No Brasil, as agências foram instauradas como autarquias ou fundações, sendo 

que a agência executiva13 foi instituída na Lei 9.649 de 27 de maio de 1998 que, nos artigos 

51 e 52, apresentam os requisitos e estrutura de tais agências. 

As agências reguladoras foram implantadas a partir do processo de privatização 

mais especificamente a partir de 199614. Essas agências nasceram com o objetivo de 

monitorar as empresas no que diz respeito à prestação de serviços de qualidade, preços e 

tarifas competitivos para o mercado. 

Nesse aspecto, o Conselho de Reforma do Estado, através de reunião realizada em 

31.05.1996, recomenda a criação dos marcos legais dos entes reguladores. Também considera 

necessário definir os objetivos da regulação e recomenda a observação dos seguintes 

princípios para as entidades de regulação e fiscalização:  

a) autonomia e independência decisória do ente regulador; 
b) ampla publicidade das normas pertinentes ao ente regulador, de seus 
procedimentos e decisões e de seus relatórios de atividade, ressalvadas as hipóteses 
de sigilo previstas em lei; 

                                                 
13 A única agência executiva em funcionamento no Brasil é o INMETRO, que assim se tornou em julho de 1998. 
14 No setor elétrico, o processo de privatização ocorreu antes da instalação da Agência Nacional de Energia 
Elétrica. 
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c) celeridade processual e simplificação das relações mantidas entre o ente regulador 
e os consumidores, usuários e investidores; 
d) participação de usuários, consumidores e investidores no processo de elaboração 
de normas regulamentares, em audiências públicas, na forma que vier a ser regulada 
em lei; 
e) limitação da intervenção do Estado, na prestação de serviços públicos, aos níveis 
indispensáveis à sua execução (CONSELHO DE REFORMA DO ESTADO, 1997, 
p. 29). 
 

As primeiras agências criadas foram, respectivamente, a Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a 

Agência Nacional do Petróleo (ANP). O processo de criação de agências continuou e outras 

foram criadas, conforme demonstra o quadro abaixo:  

Quadro 3: Criação das agências reguladoras 

Criação das agências reguladoras na esfera federal 

Agência Lei Ministério supervisor 

Agência Nacional de Energia Elétrica 
Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 
1996 

Ministério das Minas e 
Energia (MME) 

Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 

Lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997 
Ministério das 
Comunicações (MC) 

Agência Nacional de Petróleo (ANP) Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997 
Ministério das Minas e 
Energia (MME) 

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) 

Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999 Ministério da Saúde (MS) 

Agência Nacional de Saúde 
Suplementar 

Lei n° 9.961, de 28 de janeiro de 2000 Ministério da Saúde (MS) 

Agência Nacional de Águas (ANA) Lei n° 9.984, de 17 de julho de 2000 
Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) 

Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq) 

Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001 
Ministério dos Transportes 
(MT) 

Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) 

Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001 
Ministério dos Transportes 
(MT) 

Agência Nacional do Cinema (Ancine) 
Estabelecida pela MP n° 2.228, de 6 
de setembro de 2001 

Casa Civil 

Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) 

Lei n° 11.182, de 27 de setembro de 
2005 

Ministério da Defesa 

Fonte: Pacheco (2006).   

 

No Brasil, as agências são autarquias especiais, por possuírem maior autonomia, 

porém estão vinculadas a um ministério responsável pelo setor, conforme demonstrado no 

quadro acima. 
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O processo de reforma do Estado e criação de agências reguladoras no Brasil 

seguiu uma concepção neoliberal de “modernização”, adotando a ideia de que as ferramentas 

gerenciais do setor privado são melhores que as do setor público. 

Apesar de os trabalhos pioneiros de teoria organizacional basearem-se em 

organizações públicas (KELMAN, 2005), essas reformas ocorridas no Brasil, assim também 

como em outros países do mundo, trazem consigo a noção de que não somente as ferramentas 

gerenciais, mas o setor privado, por ser mais eficiente, é melhor que o setor público, devendo 

prevalecer o setor privado sobre este último.  

O setor público passa a ser caracterizado como incapaz de resolver seus 

problemas sociais, abrindo espaço para que as empresas privadas, vistas como eficientes, 

possam ali atuar, desenvolvendo suas estratégias de responsabilidade social. Esse contexto, 

inclusive, favoreceu a adoção da responsabilidade social pelas empresas brasileiras como 

meio de obter vantagem competitiva, reputação, gerenciar riscos e reduzir custos, conforme 

Capellin e Giuliani (2004). 

Há de se destacar de que essas reformas, que trazem consigo a premissa de criação 

de um Estado “mínimo” capaz de melhor atuar em suas obrigações e que na verdade não é tão 

mínimo assim (ver PETTIGREW, 2005), se depara com a globalização, e conforme 

DETOMASI (2007), com empresas maiores do que muitos Estados nacionais mundo afora. 

Essas empresas possuem grande capacidade de atuarem e exercerem forte influência nos seus 

governantes, legitimando seus “desejos”, através de questões políticas não somente tão 

benéficas à sociedade, como parece o caso da responsabilidade social. 

Todo esse processo de reforma do Estado no Brasil gerou mudanças no cenário 

empresarial brasileiro, através das fusões e aquisições que ocorreram e da alteração no cenário 

das maiores empresas brasileiras, que passou a ser constituído por empresas resultantes da 

privatização e de fusões (ver DINIZ, BOSCHI, 2003). 

Uma mudança importante é percebida no comportamento das entidades 

representativas (sindicatos e associações) de diversos setores no Brasil. Em decorrência do 

aumento de recursos financeiros estrangeiros no país, da competição globalizada e do baixo 

apoio do governo à indústria nacional, essas entidades tiveram que mudar a sua maneira de 

atuar, por um lado, passando a prestar serviços a seus associados e adotando uma 

administração mais profissionalizada e corpo técnico mais qualificado (DINIZ, BOSCHI, 
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2003). Por outro lado, essas entidades passaram a ter uma atuação política frequente, visando 

a defender os interesses de seus associados. Essa atuação, junto aos congressistas, se dá 

através do lobby, com profissionais da própria instituição ou escritórios contratos para 

executar tal atividade (DINIZ, BOSCHI, 2003), “ajudando” na criação de políticas públicas 

nacionais.  

Essas mudanças no cenário brasileiro também ajudaram a consolidar a gestão 

estratégica como relevante para as empresas, assumindo o lugar do planejamento estratégico 

que ficou inutilizado devido ao período de estagnação e alta inflação, como as décadas de 70 e 

80 (BERTERO et al., 2003). Assim como em outros países, as “butiques de estratégia” 

também cresceram por aqui e a produção de acadêmicos passa a adotar o modelo de Porter 

como essência da estratégia (BERTERO et al., 2003). 

Esta seção abordou o processo de reforma do Estado ocorrido no Brasil e as 

privatizações. A próxima seção aborda as mudanças ocorridas no setor de telecomunicações a 

partir da década de 50.  

2.3.2 Mudanças recentes no setor de telecomunicações 

O setor público passou por processos de reestruturação nas últimas décadas. Não 

foi diferente no setor de telecomunicações, que tem passado por mudanças consideráveis 

nessas últimas décadas, seja no Brasil ou no mundo. Mais especificamente no Brasil, é 

importante analisar essas mudanças a partir da década de 50, momento de crescimento do 

setor. 

Para operar no setor de telecomunicações, as empresas deveriam obter concessões 

do governo, tanto municipal, estadual e federal. Assim, o setor ficou repleto de empresas 

telefônicas, chegando a existir cerca de mil, que tinham um alto custo de operação com um 

serviço de qualidade ruim e baixo valor agregado. A tecnologia também não permitia grandes 

avanços no sistema, sendo que as ligações eram completadas manualmente por telefonistas 

sentadas em uma mesa de operação. A melhoria só ocorreu na década de 60, com as centrais 

eletromecânicas, capazes de completar as ligações sem o uso de telefonistas (NEVES, 2002). 

 Apesar dessa novidade, o setor ainda se apresentava pulverizado em várias 

empresas, ainda sem qualidade na prestação de serviço e com pouca capacidade de uma 

integração nacional. Ele passa, então, a ser considerado estratégico pelo governo e é criada a 
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Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962. Nessa lei que instituiu o Código Brasileiro de 

Telecomunicações, estava definida a competência do Estado no setor de telecomunicações e a 

criação de um órgão para regular o setor, o Conselho Nacional de Telecomunicações – 

Contel. Essa lei determinou a junção das empresas de telefonia no Sistema Nacional de 

Telecomunicações (SNT), criou o Fundo Nacional de Telecomunicações (FNT) e autorizou a 

criar a Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) para implementar o sistema de 

comunicações de longa distância (NEVES, 2002). 

O Contel foi responsável por criar, para as centenas de empresas existentes, as 

regras do setor, como tarifas, regras de interconexão, renovação de concessões, etc. 

(NOVAES, 2000). Com a criação, em 1967, do Ministério das Comunicações, o Contel e a 

Embratel foram subordinados ao Ministério. 

No início da década de 70, com a chegada de novas tecnologias, como a utilização 

de rádios transistorizados para a comunicação de longa distância e as centrais 

eletromecânicas, foi possível um aumento na base de clientes das empresas (NEVES, 2002). 

No entanto, apesar da melhoria no sistema de longa distância, a telefonia local apresentava-se 

bastante ruim. Visando a resolver esse problema, o Ministério das Comunicações, por meio da 

Lei 5.792, de 11 de julho de 1972, criou a Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás. 

A Telebrás criou empresas-pólo em cada estado brasileiro, com poderes para 

promover a incorporação de empresas locais existentes através da aquisição de controles 

acionários e acervos (NEVES, 2002; NOVAES, 2000). Foi criado o Centro de Pesquisa de 

Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), que teve papel expressivo no ciclo de 

expansão das operadoras, ampliando a capacidade de atendimento das redes e reduzindo a 

dependência tecnológica do exterior. Assim, a Telebrás se constituiu em uma holding com 27 

operadoras estaduais de telefonia, dois centros de treinamento, uma operadora de longa 

distância e 95% dos serviços públicos de telecomunicações no Brasil (NEVES, 2002). 

Com a Embratel e a Telebrás foi possível unificar e criar uma rede básica de 

telefonia para o país, alcançar economias de escala e permitir a captação de recursos em larga 

escala para investimentos no setor (NOVAES, 2000). 

Nos anos 80, a situação começou a mudar, apresentando-se de maneira diferente 

do desempenho do setor até aquele momento. Empresas começaram a exigir das operadoras 

serviços cada vez mais especializados e sofisticados e junto com a recessão que assolava o 
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país, contribuíram para que a Telebrás começasse a perder receita e capacidade de investir. A 

Telebrás, subordinada a diversos ministérios (Ministério das Comunicações, da Fazenda e do 

Planejamento) não tinha liberdade para decidir sobre o seu próprio nível de investimento 

(NOVAES, 2000). Isso provocou uma demanda reprimida, dando sinais de enfraquecimento 

do modelo do monopólio estatal (NOVAES, 2000; NEVES, 2002).   

O cenário do setor de telecomunicações era desanimador. Houve um 

enfraquecimento do sistema de telecomunicações no país, com queda na qualidade, 

congestionamento de rotas, altas tarifas e planos de expansão com altos custos e demora no 

atendimento, sem mencionar na descapitalização das empresas (NEVES, 2002). Deu-se 

origem ao autofinanciamento de linhas telefônicas, no qual o consumidor pagava antecipado à 

subsidiária da Telebrás para instalação da linha em até 24 meses e recebia, em troca, ações da 

Telebrás (NOVAES, 2000). Surgiu, também, o mercado paralelo (NEVES, 2002; PIRES & 

GOLDSTEIN, 2001), para aqueles que não queriam aguardar o tempo para serem atendidos 

(NEVES, 2002). Até meados da privatização, havia cerca de 1,8 milhão de usuários para 

serem atendidos em virtude da aquisição de seu plano (SILVA, 2000). 

A década de 80 foi marcada, em diversos outros países do mundo, pelo processo 

de privatização das empresas do setor de telecomunicações. No Brasil, o sistema dava sinais 

claros de redução de sua capacidade de atendimento à demanda e de novos investimentos. 

Em 15 de agosto de 1995, foi aprovada a Emenda Constitucional 8, que mudou o 

Artigo 21 da Constituição de 1988. Com essa emenda, chegava-se ao fim do monopólio 

estatal na operação de serviços de telecomunicações (NOVAES, 2000). O governo, então, 

deveria submeter, à aprovação do Congresso, um novo código de telecomunicações. Como o 

processo de abertura do monopólio não seria tarefa fácil, o então Ministro das Comunicações, 

Sergio Motta, resolveu enviar uma lei para permitir, imediatamente, a abertura do serviço 

celular, a chamada Lei Mínima. Em paralelo, preparava as empresas do Sistema Telebrás para 

a privatização (NOVAES, 2000). 

Em 1997, foi promulgada a Lei Geral de Telecomunicações (LGT), que 

determinava que o Estado deixasse de exercer o papel de provedor e passasse a regulamentar 

o setor. Com ela, a necessidade de criar marcos regulatórios e uma agência reguladora para 

balizar a atuação de entes privados, que seriam peças-chave no processo de retomada do 
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crescimento, investimento e competitividade do setor de telecomunicações, buscando uma 

integração nacional e garantindo ao país competitividade no setor de comunicações. 

Para a realização dessa retomada, seria necessária a criação de processos 

concorrenciais, sendo necessária uma política governamental para regulação e fiscalização, 

visando um bom funcionamento do mercado e estabelecimento de concorrência, devido às 

assimetrias de poder resultantes das empresas já atuantes no mercado (estatais). Pires e 

Goldstein (2001) destacam que ao incorporar o regime regulatório a uma lei, fica mais difícil 

mudá-lo sem que haja um profundo debate sobre essa mudança no Congresso, o que, para 

eles, esse é um ponto positivo. 

A Anatel foi criada como autarquia especial, possuindo autonomia tanto decisória 

quanto financeira, o que lhe proporcionaria agilidade nas suas decisões, embora vinculada ao 

Ministério das Comunicações (PIRES & GOLDSTEIN, 2001). O objetivo da Anatel era 

definir as regras básicas do jogo e exercer o papel de árbitro nas disputas entre diferentes 

agentes econômicos atuantes no setor. Entre as suas atribuições, estavam a elaboração e a 

proposta, para o Presidente da República, dos planos necessários à privatização do Sistema 

Telebrás: Plano Geral de Outorgas (PGO), Plano Geral de Universalização do Serviço de 

Telecomunicações e Plano de Metas da Qualidade.  

O Plano Geral de Outorgas estabeleceu as regras para as concessões dos serviços 

públicos de telefonia e, para efeitos de privatização da prestação do serviço de telefonia fixa, 

dividiu o país em quatro áreas, conforme quadro. 

 

Quadro 4: Regiões geográficas do PGO 

Região Regional Área Geográfica 

I Telesp Aérea de atuação da Telesp 

II Tele Norte-Leste Regiões Norte e Nordeste, MG, RJ e ES 

III Centro-Sul Região Centro-Oeste, PR e SC 

IV Embratel Área de atuação da Embratel 

Fonte: Novaes, 2000. 

 

O Plano Geral de Metas para a Universalização – PGMU, visando a atender às 

demandas dos consumidores, entre outras, estabeleceu metas a serem atingidas pela Embratel 
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e empresas resultantes do processo de privatização, em termos de números de telefones 

instalados e telefones públicos (NOVAES, 2000). O PGMU estava apoiado em dois pilares, 

sendo o primeiro voltado para a universalização do acesso às telecomunicações em todas as 

localidades, e o outro voltado à competição no setor. O PGMU estabeleceu, também, 

objetivos específicos voltados ao atendimento à demanda em escolas, hospitais, zonas rurais e 

de deficientes físicos. E visando a proporcionar recursos para cobrir a parcela do custo 

resultante do cumprimento das obrigações de universalização de serviços de 

telecomunicações, que não possa ser recuperada com a exploração do serviço, a LGT criou o 

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).  

O primeiro Plano Geral de Universalização foi aprovado em 15 de maio de 1998 e 

previa metas para universalização do serviço de telecomunicações, a serem atingidas pelas 

empresas entre 1999 e 2005. O segundo Plano foi aprovado em 27 de junho de 2005, pelo 

Decreto 4.762, sendo esse, atualmente o Plano vigente (ANATEL, 2008). O Plano estabelece 

metas de universalização da telefonia fixa para pessoas com deficiência, metas para 

localidades entre 100 e 300 habitantes e metas para localidades com mais de 300 habitantes. 

Em 21 de dezembro de 2007, foi aprovada, pela Anatel, a troca de metas do PGMU, que 

estabelecia a necessidade de instalações de Postos de Serviços de Telecomunicações (PSTs) 

urbanos para a obrigatoriedade da instalação de infraestrutura de rede para levar banda larga a 

escolas públicas em todo o Brasil. 

O Plano Geral de Metas para a Qualidade definiu regras para a concessão do 

serviço em termos de qualidade adequada no setor, definindo as regras para atendimento ao 

público em lojas e também através de telefone, condições para reparo e todas as informações 

necessárias para a prestação do serviço por parte da concessionária (SILVA, 2000). 

Esses Planos, conforme destaca Silva (2000), foram anexados aos contratos de 

concessão, elaborados para as empresas do Sistema Telebrás, que até 1998 não tinham um 

contrato. Na verdade, essas empresas estavam submetidas aos objetivos governamentais, 

sejam eles sociais ou macroeconômicos, o que resultou numa relação distorcida entre o 

regulador (Ministério) e a estatal (PIRES & GOLDSTEIN, 2001). 

O trabalho de preparação da Telebrás continuava e com a redução dos custos 

operacionais e do quadro de pessoal, houve melhoria na produtividade das empresas 

integrantes do Sistema Telebrás, ainda sob controle do governo, conforme destaca Novaes 
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(2000). A empresa estava preparada para o processo de privatização, que se apresentava de 

grande complexidade.  

O Sistema Telebrás possuía 27 empresas controladas (26 empresas estaduais e 1 

de longa distância), que por sua vez possuíam acionistas minoritários. O desafio do governo 

consistia em encontrar um modelo de privatização que não colocaria em risco o recebimento, 

pelo próprio governo, de todos os recursos oriundos da privatização e que não causasse danos 

aos acionistas minoritários. Assim o governo decidiu por um modelo de cisão da Telebrás 

seguida de privatização. A Telebrás foi dividida em três grandes empresas de telefonia local 

fixa (Tele Norte-Leste, Telesp e Tele Centro-Sul), oito empresas de telefonia celular 

correspondendo às áreas de concessão desse serviço, definida pela Lei Mínima do Serviço 

Celular, de julho de 96, e a Embratel, empresa operadora de longa distancia (NOVAES, 

2000).  

Conforme destaca Novaes (2000, p. 169), com esse modelo, o governo conseguiu: 

“criar as condições necessárias para o estabelecimento de um regime competitivo;  assegurar 

ao governo (e apenas ao governo) o recebimento do prêmio de controle, e assegurar um 

modelo transparente que garantisse o direito dos acionistas minoritários da Telebrás”. 

Antes da privatização do Sistema Telebrás, foram vendidas as áreas de concessões 

da Banda B. O leilão da Banda B representou um ágio de 236,7% sobre o preço mínimo 

determinado para o leilão, conforme Novaes (2000). 

Com a mudança na Constituição Federal e a promulgação da Lei Mínima e da Lei 

Geral de Telecomunicações (LGT), que criou e implementou a Anatel, o Plano Geral de 

Metas e a reestruturação do Sistema Telebrás, em 29 de julho de 1998, o Sistema Telebrás foi 

privatizado. 

Em 2001, foram licitadas concessões de telefonia móvel para as bandas D e E. O 

quadro abaixo demonstra o resultado obtido com o leilão de concessões das bandas B, D e E. 
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Quadro 5: Leilão das bandas B, D e E 

Áreas 
Receita de Vendas (US$ 

milhões) 

Banda B 7.613 

Banda D 1.333 

Banda E 482 

Total 9.428 

Fonte: BNDES, 2002.  

 

A privatização do Sistema Telebrás também representou ágio, superando 

expectativas de analistas de mercado. O resultado pode ser visto no quadro abaixo. 

Quadro 6: Leilão das incumbentes 

Empresas 
Receita de Venda (US$ 

milhões) 

Telesp 4.967 

Tele Centro-Sul 1.778 

Tele Norte-Leste 2.949 

Embratel 2.276 

Total 11.970 

Fonte: BNDES, 2002.  

 

Visando a criar uma concorrência com as empresas ganhadoras do leilão para a 

Banda A, o governo licitou, em 1999, concessões para as chamadas empresas-espelho, cujo 

resultado está a seguir. 

Quadro 7: Leilão das empresas-espelho 

Empresas-Espelho Data da Oferta 
Receita de Venda 

(US$ milhões) 

Região I – Telesp 15.01.1999 45.5 

Região II – Tele Centro-Sul 27.08.1999 0.1 

Região III – Tele Norte-Leste 23.04.1999 41.1 

Região IV – Embratel 15.01.1999 41.7 

Total  128.4 

Fonte: BNDES, 2002.   
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No processo de privatização do Sistema Telebrás, ficou definido que para cada 

empresa privatizada (denominada incumbente) deveria haver uma empresa concorrente 

(denominada entrante ou empresa-espelho). Determinou-se, ainda, que empresas privatizadas não 

poderiam participar do leilão das empresas-espelho e não poderiam deter autorização simultânea 

para atuar na região IV e qualquer outra região – I, II ou IIII (CONSIDERA et al., 2002). Haveria 

duopólios temporários até 2002, quando se iniciaria o processo de concorrência no setor. Essa 

transição pode ser verificada no quadro abaixo. 

Quadro 8: Sistema de transição da telefonia 

Segmento 1999 2000 2001 2002 20031 20042 

Telefonia 

fixa local 

Duopólio regional (concessionárias e a 

empresa-espelho local) 

Telefonia 

fixa L.D.5 

(intra-região) 

Concorrência entre a concessionária 

local, a empresa-espelho local, a Embratel e 

sua empresa-espelho 

Telefonia 

Fixa L. D. 

(inter-região) 

Duopólio entre a Embratel e sua 

empresa-espelho 

Telefonia 

Fixa L.D.I.6 

Duopólio entre a Embratel e sua 

empresa-espelho 

 

Telefonia 

Móvel 

Duopólio 

regional 

(operadoras das 

bandas A e 

B) 

Autorizada a livre 

entrada para serviços 

PCS (salvo na área 

8)4 

Autorizada a livre entrada em 

qualquer segmento ou tipo de 

serviço (será permitida a entrada das 

concessionárias e das empresas-espelho 

se as metas estabelecidas 

para todas as empresas que atuam 

em suas regiões forem cumpridas 

antecipadamente) 

 

Outros 

serviços3 
Competitivo 

1) A partir de 2003, será permitida a entrada das autorizadas em qualquer segmento de mercado ou 
serviços, desde que sejam cumpridas todas as obrigações de atendimento e expansão previstas nos 
contratos. 
2) A partir de 2004, será permitida a entrada das concessionárias em qualquer segmento de mercado ou 
serviços, exceto TV a cabo, mediante a obrigatoriedade de constituição de subsidiárias, desde que sejam 
cumpridas todas as obrigações de atendimento e expansão previstas nos contratos. 
3) Serviços de valor adicionado. 
4) Embora o marco regulatório tivesse previsto a entrada do SMP para 2000, o atraso na licitação das 
bandas C, D e E acarretou sua postergação para o ano de 2002. 
5) L.D. – longa distância  
6) L.D.I. – longa distância internacional. 
Fonte: Considera et al. (2002, p.5), adaptado de PIRES (1999, p. 69). 
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Ficou evidente no processo de privatização a necessidade de forte atuação do 

órgão regulador, nesse caso a Anatel. O Estado deixara de ser provedor de serviços de 

telecomunicações para ser regulador. Para que houvesse a introdução de concorrência no 

setor, e garantir credibilidade, foi necessária uma agência independente. Além de tudo, eram 

necessários regulamentos para exigir das empresas a necessidade de evolução tecnológica e 

atendimento ao mercado, evitando o comprometimento dos direitos dos consumidores. 

Assim, a Anatel buscou criar um sistema que reduziria a vantagem competitiva 

das incumbentes, empresas que já detinham conhecimento do setor, base de clientes, marca e 

recursos financeiros necessários para se autofinanciarem (FRANKLIN JUNIOR, 2003). O 

argumento utilizado para impor metas para as incumbentes era diminuir o seu poder frente às 

empresas-espelho, pois por um período o monopólio ainda continuaria existindo.  

Conforme destaca Pires (1999), o setor de telecomunicações brasileiro deve 

refletir a tendência internacional na qual prevalece a presença de poucos grupos (PIRES, 

1999; PIRES & GOLDSTEIN, 2001) explorando múltiplos serviços, como TV a cabo, 

internet, telefonia fixa e celular e transmissão de dados, a chamada convergência tecnológica. 

Isso pode ser verificado por um grande movimento de fusões e aquisições nos EUA em 

decorrência do dinamismo tecnológico, da abertura dos mercados à competição, à 

convergência tecnológica e também pelo setor de telecomunicações se apresentar como uma 

opção de investimento pelo mercado financeiro (PIRES & DORES, 2000).  

Cabe destacar, no Brasil, a junção das incumbentes atuantes na região norte-leste 

e centro-sul. Essa fusão, conforme Quadros (2008), irá proporcionar a essa empresa uma 

cobertura de 70% do território nacional. Segundo ele, não há garantias de que essa empresa 

não vai se internacionalizar, ou seja, passar para o capital estrangeiro. Isso implica em um 

problema para o governo, pois, por ter concessão do serviço público, em qualquer falha dessa 

empresa, a União deveria assumir o serviço. Outro ponto destacado por Quadros (2008) é o 

risco de essa empresa enfraquecer os concorrentes e ser uma empresa única, operando em 

todo o Brasil e se constituindo em monopólio privado. Para Quadros (2008), a Anatel não tem 

condições de lidar com essa fusão. 

Diante da redução das margens de lucro das operadoras em decorrência da 

competição e redução tarifária (PIRES & DORES, 2000), a convergência tecnológica 

proporciona, tanto às incumbentes quanto às entrantes, a possibilidade de aumento na sua base 
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de clientes e de garantir a fidelização. A convergência tecnológica significa, para as empresas, 

a utilização de suas redes com serviços mais lucrativos. No entanto, exige conhecimento das 

características dos consumidores e disputa pelo acesso desse consumidor à internet banda 

larga, que proporciona a utilização de serviços de maior valor agregado (PIRES & DORES, 

2000).  

No Brasil, as empresas de telefonia e de TV a cabo têm investido no chamado 

triple play para o mercado residencial, que consiste na convergência dos serviços de voz, 

dados e imagem. Esse fenômeno tem aumentado a concorrência entre essas empresas. O IDC 

Brasil (2008) disse que o consumidor brasileiro está recebendo bem esses serviços que 

proporcionam redução de custos e concentração da cobrança em uma única fatura. No 

entanto, alerta o IDC de que a vida do triple play pode ser curta. Segundo eles, o triple play 

cria uma falsa noção de diferencial competitivo e de aumento de receita. O triple play em 

breve deixará de ser um diferencial competitivo para se tornar uma commodity. As empresas 

então deverão buscar agregar serviços para melhorar a receita, o que implica na adoção do 

quadriple play (triple play somado à televisão sobre IP – IPTV). Para Leonel et al. (2008), a 

oferta de multiple play (triple, quadriple) é um fenômeno irreversível no setor de 

telecomunicações. 

Outra tecnologia que deve mudar o cenário do setor de telecomunicações no 

Brasil é a entrada das frequências de terceira geração de telefonia móvel, a chamada 3G. Com 

ela é possível transmissão de voz e imagem em tempo real com alta velocidade, o que permite 

assistir à televisão e transmitir vídeos de alta definição através do celular. De acordo com o 

Anuário Exame (2007), os investimentos devem chegar a R$ 2 bilhões. No entanto, como 

aponta o Anuário Exame (2007), ainda é necessário esforço das empresas de 

telecomunicações para atender o território brasileiro, pois cerca de 40% do território ainda 

não é coberto pelas empresas. Essa tendência tende a ser revertida através do uso da 

tecnologia 3G. Segundo a Anatel (2007a), o leilão das frequências de 3G promoverá uma 

inclusão social ao possibilitar o acesso de 17 milhões de pessoas em 1.836 municípios que 

ainda não possuem telefonia móvel. Conforme informado pela Anatel (2007b), os valores das 

propostas vencedoras do leilão da 3G ultrapassaram R$ 5 bilhões e com grande ágio sobre o 

valor inicial.  
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O quadro a seguir mostra a situação da telefonia móvel no Brasil. 

 

Quadro 9: Telefonia móvel no Brasil 

O segmento em números 

Telefones móveis em serviço 108.519.664 

Teledensidade 61,2* 

Pré-pagos (%) 80,3 

Pós-pagos (%) 19,7 

Principais tecnologias utilizadas 

GSM (em %) 69,9 

CDMA (em %) 22,1 

TDMA (em %) 8 

Analógica (em %) 0,04 

Receita Bruta do segmento 

Receita total R$ 49,3 bilhões 

Receita de serviços 80,5% da receita total 

Receita de venda de aparelhos 

celulares 
19,5% da receita total 

* Atualizado pela Anatel (2007). 

Fonte: Anuário Exame (2007). 

 

Na telefonia fixa, a concorrência tende a mudar com a entrada em vigor da 

portabilidade numérica15. Com a portabilidade, será possível mudar de operadora e manter o 

mesmo número de telefone, independentemente de quantas vezes o usuário solicitar a 

mudança. A portabilidade, segundo a Anatel (2007c), será concluída em primeiro de março de 

2009 e visa a estimular a competição e a qualidade do serviço prestado, além da redução nos 

preços praticados. A implantação será feita paulatinamente em função da necessidade das 

operadoras de preparar suas redes e sistemas de tecnologia da informação. O quadro a seguir 

apresenta dados sobre o segmento de telefonia fixa no Brasil. 

 

 

                                                 
15 A portabilidade também será possível na telefonia móvel. 
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Quadro 10: O segmento de telefonia fixa no Brasil 

O segmento em números 

Linhas instaladas 51,2 milhões 

Linhas em serviço 38,8 milhões 

Telefones públicos 1,1 milhão 

Densidade telefônica 27,3 terminais por 100 habitantes 

Empresas que operam no setor 78 empresas  

Percentual de domicílios com telefone 47,4 

* Das quais cinco possuem concessões para telefonia local (CTBC Telecom, 
Sercomtel, Brasil Telecom, Telefônica e Telemar/Oi) e uma para longa distância 
nacional e internacional (Embratel). 
Fonte: Anuário Exame (2007). 

2.4 Framework de trabalho 

O processo de reforma do Estado originado nos governos Thatcher e Reagan, com 

a consolidação neoliberal, influenciou e estimulou o processo de privatização de empresas em 

diversos países do mundo, entre eles o Brasil. Com o processo de privatização, surgiu um 

novo tipo de organização, com características bem peculiares, que ainda é negligenciada tanto 

pela literatura de responsabilidade social quanto pela literatura de estratégia: as empresas ex-

estatais. Estas, por serem organizações híbridas, possuem características de organizações 

atuantes no mercado e, devido ao seu passado ainda “presente” na cultura da organização, 

possui características de organizações estatais. As empresas ex-estatais são, em sua maioria, 

empresas prestadoras de serviços concedidos pelo governo e que atuam sobre a regulação de 

uma agência. 

A questão política das estratégias de responsabilidade social, utilizadas de suas 

diversas maneiras como a busca de influência em reguladores, a possibilidade de facilitar a 

obtenção de recursos públicos e a busca de legitimidade, pode se tornar ainda mais 

problemática a partir do estudo de empresas ex-estatais, como no setor de telecomunicações, 

que em decorrência do processo de privatização do setor, essas empresas passaram a ter o 

próprio governo como seu acionista.  

Os conceitos dominantes na literatura de estratégia e de responsabilidade social 

mostram-se insuficientes para o entendimento de características de atuação das empresas ex-

estatais, ainda mais pela predominância de literatura de países como EUA, que em muitos 
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casos, não refletem a realidade brasileira, o que torna, ainda mais importante, estudar e buscar 

o entendimento da realidade brasileira. Dessa maneira, faz-se necessária a construção de um 

framework para esta pesquisa. O framework contempla as discussões presentes na literatura 

predominante de estratégia e responsabilidade social, literatura essa que, conforme relatado, 

negligencia a questão política. 

Primeiramente, é importante enfatizar que predomina na literatura de 

responsabilidade social a questão econômica. As discussões dão especial destaque à busca e 

maximização do lucro, como demonstram estudos sobre o relacionamento entre lucro e 

responsabilidade social (ORLITZKY et al., 2003) e forte ênfase na dimensão econômica, 

conforme o modelo proposto por Carroll (1991). O mesmo se reflete nos conceitos 

dominantes de estratégia de responsabilidade social, que parecem ignorar as discussões sobre 

as questões políticas das empresas, dando destaque muito maior às questões econômicas que 

constituem o mainstream da área (PORTER & KRAMER, 2006; PORTER, 2007). As 

questões econômicas das ERS estão voltadas para a maximização do lucro. Essa vertente pode 

ser desafiada pela existência de objetivos pluralistas nas estratégias, conforme destaca 

Whittington (2002) e pela existência de aspectos político-sociais nas decisões estratégicas 

(MINTZBERG, 1983, MINTZBERG et al., 2000).  

Um segundo ponto diz respeito à necessidade de entendimento das questões 

políticas das empresas ex-estatais, que estão em constante relacionamento com órgãos 

públicos. A natureza híbrida (PERRY & RAINEY, 1988; JOLDERSMA & WINTER, 2002) 

sugere que ERS podem estar associadas a traços de quando a organização ainda era pública. 

Essa natureza híbrida (PERRY & RAINEY, 1988; JOLDERSMA & WINTER, 2002) implica 

que a empresa se desliza em um contínuo entre o público e o privado, o que dificulta 

identificar em que momento suas ERS estão mais associadas ao público ou ao privado. 

Joldersma e Winter (2002) destacam que essas organizações dependem do governo. Sendo 

assim, torna-se importante o entendimento das questões políticas devido ao grande 

relacionamento com órgãos públicos e a própria participação do governo no capital dessas 

empresas. 

 A questão política das ERS também sugere a participação das empresas em 

políticas públicas. Para esse terceiro ponto, é necessário considerar o possível uso da RS para 

evitar alguma regulação, restrição ou mudança na legislação, conforme demonstraram 

Cappellin e Giuliani (2004), Davis (1973) e Detomasi (2007). Ainda nesse sentido, conforme 
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Young (2004), as empresas devem ser estimuladas a participarem de políticas públicas. 

Torna-se ponto importante, a análise dessas empresas ex-estatais na possível participação de 

políticas públicas. 

Conforme já destacado, a abordagem clássica da estratégia (PORTER & 

KRAMER, 2006; WHITTINGTON, 2002) não considera a presença do governo como um 

stakeholder essencial (BAILEY, 1999; BARON, 1995). Assim, um quarto ponto diz respeito 

às ERS que tendem a ignorar a influência do Estado, outras grandes empresas e sociedade 

organizada, nas empresas. Essa influência pode afetar, principalmente, oligopólios de 

mercados regulados e privatizados recentemente.  

Nesse capítulo foram apresentados os principais conceitos relacionais à 

responsabilidade social, algumas considerações críticas sobre RS, estratégia, o âmbito público 

e privado assim também como uma contextualização do setor de telecomunicações no Brasil. 

Ao final do capítulo, apresentou-se o framework no qual a pesquisa está baseada. O capítulo 

seguinte apresenta a metodologia de pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo está a metodologia de pesquisa. Inicialmente, algumas 

considerações epistemológicas são apresentadas e em seguida são apresentados os aspectos 

relacionados ao método de pesquisa. A última parte deste capítulo apresenta uma seção da 

metodologia na prática. 

3.1 Considerações epistemológicas 

Entender as perspectivas epistemológicas é importante para o desenvolvimento da 

pesquisa, pois permite ao pesquisador compreender a sua posição diante da pesquisa e como 

ela deverá ser trabalhada. Podem-se destacar duas perspectivas epistemológicas: positivismo e 

fenomenologia. 

O positivismo implica na utilização de métodos objetivos para medir propriedades 

do mundo social no qual está inserido, sem fazer inferências para essas medições. Isso 

significa que a escolha do objeto de estudo é feita por critérios objetivos, não podendo ser 

considerados os interesses próprios e as crenças. Significa, ainda, a necessidade de 

formulação de hipóteses para medir quantitativamente os fatos e a existência de relações 

causais que ajudem a explicar o comportamento social humano (EASTERBY-SMITH et al., 

1999). A causalidade é o principal eixo do positivismo (VERGARA, 2006).  

Embora existam algumas discordâncias, há no positivismo a concepção de que é 

possível generalizar os resultados quando se tem amostras de tamanho suficiente e 

representativo do objeto de estudo, sendo possível, ainda, reduzir os problemas a elementos 

mais simples e, através de comparações das variações entre as amostras, identificar 

regularidades no comportamento humano e social. E a partir dessas regularidades, buscam-se 

as causas entre os elementos analisados (VERGARA, 2006). 

É possível perceber que o positivismo não considera a possibilidade de meios 

subjetivos em análise do mundo social. No entanto, conforme Easterby-Smith et al. (1999), 

avanços na ciência também resultam de processos criativos que fogem da determinação 

objetiva com a que o positivismo trata o mundo. 
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Nesse sentido, a consideração de que a realidade é socialmente construída é a base 

da fenomenologia. Isso quer dizer que o cientista social deve buscar entender e explicar as 

particularidades de cada pessoa, devido às próprias interpretações que essa pessoa tem de 

diversos momentos diferentes em sua vida (EASTERBY-SMITH et al., 1999).  

Na fenomenologia existe a necessidade de buscar interpretar, entender, analisar 

cuidadosamente, a fim de perceber o real significado do fenômeno estudado (VERGARA, 

2006). Husserl (1950), citado por Vergara (2006), afirma que o pesquisador, ao utilizar o 

método fenomenológico, abandona ideias preconcebidas. No entanto, Vergara (2006) alerta 

que estão presentes no fenômeno estudado, a sua história de vida, seus valores e suas crenças. 

A adoção do positivismo implica na necessidade de quantificação e ênfase na 

técnica, podendo ser utilizados testes, escalas e questionários estruturados (VERGARA, 2006) 

e, por isso, métodos quantitativos são representativos do positivismo (EASTERBY-SMITH, 

THORPE, LOWE, 1999). As pesquisas em estratégia, em maioria, são dominadas pelo 

positivismo (WHIPP, 2004), através da aplicação de estudos estatísticos (BETTIS, 1991) e de 

uma teoria ou escola nas quais essas pesquisas podem ser “encaixadas” (HAMBRICK, 2004; 

MINTZBERG et al., 2000). Em se tratando da fenomenologia, que busca mais a compreensão 

de significados, pode-se utilizar de diários, relatos, estudos de caso (VERGARA, 2006) sendo 

os métodos qualitativos associados à fenomenologia (EASTERBY-SMITH et al., 1999). No 

quadro a seguir, uma comparação entre positivismo e fenomenologia com base em suas 

características básicas. 

Quadro 11: Características básicas do positivismo e fenomenologia 

 Positivismo Fenomenologia 

Crenças 
O mundo é externo e objetivo. 
O observador é independente. 
A ciência é isenta de valores. 

O mundo é construído socialmente e subjetivo. 

O observador é parte daquilo que é observado. 

A ciência é movida por interesses humanos. 

O pesquisador 
deve: 

Focalizar os fatos; 

Buscar causalidade e leis fundamentais; 

Reduzir os fenômenos aos elementos mais 
simples; 

Formular hipóteses e testá-las a seguir. 

Focalizar significados; 

Procurar entender o que está acontecendo; 

Olhar para a totalidade de cada situação; 

Desenvolver ideias a partir dos dados através de 
indução; 

Os métodos 
preferidos 
incluem: 

Operacionalização de conceitos para que 
eles possam ser medidos; 

Tomada de grandes amostras. 

Uso de métodos múltiplos para estabelecer visões 
diferentes dos fenômenos; 

Pequenas amostras investigativas em profundidade 
ou ao longo do tempo. 

Fonte: Easterby-Smith, Thorpe, Lowe (1999). 
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Considerando que esta pesquisa trabalha com um tema praticamente inexplorado 

na literatura de administração, que é estratégia de responsabilidade social em empresa ex-

estatal no Brasil, a base epistemológica desta pesquisa é mais próxima da fenomenologia. 

Com essa corrente, é possível destacar características específicas do fenômeno estudado e 

esclarecer particularidades desse fenômeno. 

3.2 Método de pesquisa 

Em se tratando de método de pesquisa, Richardson (1999) destaca os métodos 

quantitativos e qualitativos. 

O método quantitativo caracteriza-se pela adoção de quantificação em seus 

procedimentos de coleta e tratamento dos dados e utiliza-se de estatística para análise dos 

dados coletados. Busca-se, em muitos casos, fazer inferências e generalizações a respeito do 

estudo realizado. O método qualitativo pauta-se pela busca do entendimento de determinado 

fenômeno, não se utilizando de estatística para realização desse entendimento. Em geral, está 

associado a estudos que visam a identificar e entender características peculiares de 

determinados fenômenos. 

 Como parte do método qualitativo, o estudo de caso se caracteriza por uma 

investigação em profundidade e detalhada, que nesse projeto será realizado numa empresa ex-

estatal, através de entrevistas individuais. 

Portanto, este projeto tem como característica a utilização do método qualitativo, 

que utiliza a entrevista como técnica de coleta de dados para sua realização e visando a um 

estudo profundo, será utilizado o estudo de caso, considerado um dos métodos mais utilizados 

nas pesquisas em ciências sociais (GIL, 2006).  

No que diz respeito ao método qualitativo, Richardson (1999) chama atenção de 

que esse é voltado para situações complexas e particulares, como é o caso das estratégias de 

responsabilidade social em empresa ex-estatal. Nesse caso,  

A pesquisa qualitativa permite descrever a complexidade de determinado problema, 
analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de 
determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento 
das particularidades do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 1999, p. 
80). 
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Em se tratando dos estudos de caso, Yin (2001, p. 19) diz que  

Os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões 
do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 
eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 
algum contexto da vida real. 

 

Conforme descrito por Yin (2001), o estudo de caso visa a identificar 

características particulares e específicas de uma situação. Esse projeto se adéqua às 

características de um estudo de caso, ao tratar o tema de forma contemporânea e relevante 

para a administração tanto pública quanto privada e por analisar a questão econômica ou 

política das estratégias de responsabilidade social. Ainda, possui características peculiares ao 

investigar uma organização híbrida, como a empresa ex-estatal do setor de telecomunicações. 

A escolha da empresa no qual o estudo de caso foi realizado se baseou em 

algumas características relevantes presentes na literatura e que contribuem para buscar uma 

resposta à questão de pesquisa: 

• A organização deve possuir características híbridas (JOLDERSMA & 

WINTER, 2000; PERRY & RAINEY, 1988), provenientes de um processo de 

privatização, sugestivas de que por sua natureza, as estratégias de 

responsabilidade social não podem ser somente pautadas por questões 

econômicas; 

• A organização tem que ser regulada pelo governo e, portanto, sujeita às 

intervenções governamentais em suas estratégias de responsabilidade social 

(ALBAREDA et al., 2006; BAILEY, 1999; DAVIS, 1973; EBERHARD-

HARRIBEY, 2006; MARTIN, 2003); 

• Possuir capacidade de responder a essas intervenções utilizando-se de 

estratégias de responsabilidade social como uma questão de natureza política 

(BAILEY, 1999; CAPPELLIN & GIULIANI, 2004; DAVIS, 1973; 

DETOMASI, 2007; KEIM, 1981; MARTIN, 2003; MINTZBERG,1983; 

MINTZBERG et al., 2000; PRESTON & POST, 1981; YOUNG, 2004); 

• Usar as ERS como meio de legitimar as suas ações junto ao governo e outros 

constituintes da sociedade (CAPPELLIN & GIULIANI, 2007; DETOMASI, 

2007; PRESTON & POST, 1981). 
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 Dessa maneira, a pesquisa foi realizada em uma empresa ex-estatal do Setor de 

Telecomunicações, controlada pelo Ministério das Comunicações e regulada pela Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL).  

3.3 Coleta de Dados 

A coleta de dados implicou em trabalhar com dados primários e/ou secundários. 

Os dados primários são aqueles coletados diretamente com a fonte objeto do estudo, que, 

nesta dissertação, é a empresa ex-estatal e seu instituto de responsabilidade social, e cuja 

coleta foi realizada por entrevistas semiestruturadas. Os dados secundários são dados 

disponíveis a todas as pessoas, provenientes de fontes como jornais, periódicos e internet, 

entre outros.  

Para a busca dos dados primários neste projeto, a opção foi por realização de 

entrevistas. Conforme destaca Easterby-Smith et al. (1999, p. 72), apesar da complexidade de 

uma entrevista, ela é considerada “o melhor método de coleta de informações”, e Richardson 

(1999, p. 82) complementa que a entrevista proporciona “penetrar na complexidade de um 

problema”. 

A coleta de dados foi conduzida através de entrevistas semiestruturadas. 

Entrevistas, em geral, são desenvolvidas visando a trabalhar temas complexos, cuja 

aplicabilidade de questionários se torna imprópria (ALVES-MAZZOTTI & 

GEWANDSZNAJDER, 2000). Entrevistas semiestruturadas, em sua forma, possuem uma 

lista de tópicos com um conjunto de questões que, no entanto, permitem certa flexibilidade, 

não havendo obrigatoriedade de seguir uma ordem estabelecida e sendo possível propor novas 

questões à medida que a entrevista acontece. Conforme lembram Cervo e Bervian (2002), 

entrevista não é uma simples conversa, mas uma busca de dados para a pesquisa através de 

um interrogatório orientado para o objetivo da pesquisa. 

Uma das vantagens de se utilizar a entrevista está na oportunidade de interpretar 

não somente o que está e foi dito pelo entrevistado, mas também nas suas atitudes diante do 

entrevistador (CERVO & BERVIAN, 2002). A variação no comportamento dos entrevistados 

dá sinais ao entrevistador sobre o que está sendo dito e proporciona oportunidades de 

melhorar a interação com o entrevistado, além de possibilitar um maior controle do que está 

sendo discutido, e evitar que a entrevista tome caminhos distintos do objeto de pesquisa. 
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3.4 Limitações do Método 

Todos os métodos apresentam limitações, vantagens e desvantagens. 

Como limitação, pode-se destacar a questão da subjetividade das entrevistas e a 

intenção de manipular a informação que não deve ser passada. Isto quer dizer que o 

entrevistado poderá, ao invés de omitir uma informação, distorcê-la do que realmente está 

acontecendo. 

Há também o risco de influência na coleta do entrevistador. Apesar de se buscar 

uma maior neutralidade possível, sabe-se que ela não existe. Mesmo assim, este é um risco 

inerente a qualquer processo de entrevista. 

Por se tratar de estudo de caso, há limitação em não poder generalizar os 

resultados da pesquisa, conforme Yin (2001). 

3.5 Pesquisa na Prática 

As entrevistas foram coletadas na empresa, ora denominada AlphaCel e também 

na sua unidade dedicada à responsabilidade social, um instituto, aqui denominado de Incel. 

Vale esclarecer que os dados coletados no Incel e na AlphaCel não serão trabalhados 

isoladamente. Pela metodologia apresentada e por meio do método de triangulação, as 

informações serão utilizadas em conjunto para o estudo de caso. 

Conforme citado anteriormente, a empresa e sua unidade específica dedicada à 

responsabilidade social tiveram seus nomes alterados. A mesma coisa acontece com os nomes 

dos entrevistados, tendo em vista o propósito de garantir o sigilo não só dos entrevistados 

como também das informações por eles prestadas, princípio utilizado para a obtenção das 

entrevistas e descrito na Carta de Apresentação concedida pelo Centro de Formação 

Acadêmica e Pesquisa – CFAP da EBAPE/FGV. Assim, todas as informações relacionadas a 

nomes foram alteradas. O autor não pretende, com isso, ignorar a capacidade do leitor em 

identificar a empresa e o instituto, mas cumprir os princípios éticos da pesquisa acadêmica, 

especialmente no que diz respeito à proteção dos entrevistados. Nesse sentido, Easterby-Smith 

et al. (1999, p. 65) mencionam sobre os dados e o controle deles por parte do pesquisador: 

Na maioria dos casos, podemos assumir que é o pesquisador que detém este controle 
e domínio e, portanto, deve exercer a devida responsabilidade ética, não divulgando 



 

 

86 

nenhuma informação que tenha probabilidade de prejudicar os interesses dos 
informantes, em especial os menos poderosos. 

 

A natureza da investigação e as características da empresa pesquisada ajudam a 

explicar as dificuldades enfrentadas pelo pesquisador para a realização das entrevistas. Para 

cada entrevistado foram feitos pelo menos três contatos para obtenção de acesso e 

agendamento das entrevistas. Durante algumas entrevistas ficou evidente que o tema 

responsabilidade social envolve questões complicadas que ainda não foram devidamente 

problematizadas pela maioria das pesquisas, devido à falta de interesse em confrontar 

motivações e interesses de natureza econômica e motivações e interesses de natureza política. 

O quadro abaixo apresenta algumas informações sobre as entrevistas, os profissionais 

envolvidos e as condições de acesso. 

Quadro 12: profissionais na coleta de dados 

 

Profissional Organização Área Duração das 
Entrevistas 

Número de 
contatos 
para a 

entrevista 
Profissional 1* Incel Marketing – 3 
Profissional 2* Incel Processos – 2 

Profissional 3* Incel 
Relações 

Institucionais 
– 1 

Entrevistado 1 Incel Cultura 1h20min 6 
Entrevistado 2 Incel Educação 1h20min 4 
Entrevistado 3 Alphacel Finanças 1h45min  7 
Entrevistado 4 Alphacel Regulação 1h 3 
Entrevistado 5 Incel Educação 1h 5 
Entrevistado 6 Incel Educação 45min 4 
Entrevistado 7 Incel Educação 35min 6 

*Esses profissionais não foram entrevistados. 
 
 

Para facilitar o entendimento sobre o processo de entrevistas e os entrevistados, 

atribuiu-se o termo “entrevistado”, seguido de um número, como “entrevistado 1”. 

Intencionalmente, os entrevistados pertencem tanto à Alphacel quanto ao Incel. Isso porque as 

ações de responsabilidade social são necessariamente executadas pelo Incel, o que foi 

destacado nas tentativas de contato para as entrevistas. Buscou-se, ao entrevistar esses 

profissionais, entender mais sobre os projetos e atuação do instituto e da empresa, tendo em 

vista o framework de trabalho. 

O processo para conseguir as entrevistas foi moroso. Através de contatos 

conseguidos de diferentes pessoas, o pesquisador encaminhou mensagens eletrônicas e 



 

 

87 

efetuou também diversas ligações telefônicas para os profissionais da Alphacel e do Incel. 

Dois dos profissionais da Alphacel, por exemplo, quando retornaram a mensagem, indicaram 

o Incel como referência para tratar de questões relacionadas à responsabilidade social, mesmo 

o pesquisador tendo informado sobre a importância para a pesquisa da atuação do profissional 

da Alphacel e sua área.  

Dois desses retornos são destacados abaixo: 

Desculpe, mas estou realmente sem tempo para marcarmos uma conversa. [...] Posso 
te dar uma dica, para você procurar alguém no Incel, que é um instituto [...] onde 
você vai poder falar melhor sobre marketing social, ok? (Profissional 1)  

 

Procure no Incel a “Fulana”, e diga que pedi para ajudar você. (Profissional 2). 
 

O pesquisador pretendia coletar dados externos à Alphacel e Incel com a Anatel. 

A partir de um contato conseguido pelo pesquisador, foram enviadas mensagens eletrônicas 

para o profissional da Anatel. Entretanto, este não respondeu à mensagem. O pesquisador 

ainda foi na Sala do Cidadão, da Anatel, na cidade do Rio de Janeiro. Chegando lá, o 

pesquisador foi informado de que deveria encaminhar ou protocolar um ofício com todas as 

questões. Este ofício seria analisado e possivelmente respondido. Para o pesquisador, o 

importante era a entrevista e decidiu por não protocolar um ofício. Procurou-se, também, 

entrevistar um profissional da gerência de estratégia da Alphacel. Apesar de solicitar 

informações sobre esse profissional com os entrevistados 3 e 4, o pesquisador não conseguiu 

qualquer contato. Somente foi possível conseguir o contato deste profissional com um colega 

do pesquisador. O pesquisador, então, ligou para o profissional e explicou sobre a pesquisa e a 

importância da contribuição deste profissional. Após, conforme solicitado pelo profissional, 

encaminhou mensagem eletrônica com maiores detalhes sobre a pesquisa. O pesquisador não 

recebeu retorno do profissional, não sendo possível entrevistá-lo.  

Em se tratando da gerência de estratégia, o pesquisador percebeu que um possível 

contato com os profissionais dessa gerência foi o mais difícil de todos. O pesquisador teve 

uma longa conversa com o entrevistado 3 para explicar-lhe sobre o que se pretendia ao 

conversar com o profissional de estratégia. A todo momento, o profissional 3 dizia que ERS 

deveriam ser vistas com o Incel. Mesmo argumentando-se da necessidade de conversar com o 

profissional de estratégia da Alphacel, não foi possível conseguir a entrevista. A última 

resposta obtida por e-mail do entrevistado 3, na tentativa de conversar com o profissional da 

gerência de estratégia foi:  “conversei com meu chefe que é o responsável pela Governança 
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Corporativa da Alphacel e com o gerente de Planejamento Estratégico da Alphacel e ambos 

falaram que todos os assuntos relacionados à estratégia de responsabilidade social do Incel 

são delegados a [nome do profissional]”.  

Desde o início dos contatos, dois meses e meio se passaram até que a primeira 

entrevista fosse realizada. Esta primeira entrevista aconteceu no Incel e foi uma importante 

referência inicial. Nessa entrevista, por exemplo, o pesquisador confirmou que não seria 

interessante entrevistar o gerente de finanças da Alphacel, pois ele não possuía nenhuma 

relação mínima com o Incel. Após a entrevista, o pesquisador solicitou ao entrevistado 1 que 

indicasse alguns profissionais tanto no Incel quanto na Alphacel para continuar o estudo de 

caso. O entrevistado 1 ficou de mandar uma mensagem eletrônica para o pesquisador 

indicando alguns nomes. Alguns dias depois, o entrevistado 1 encaminhou a mensagem e 

indicou três profissionais, sendo um do Incel e os outros dois da Alphacel.  

O pesquisador buscou o contato com um profissional de relações institucionais da 

Alphacel e outro do Incel, por achar que eles seriam mais relevantes para a pesquisa. Com 

essa primeira entrevista, o pesquisador passou a ter um maior conhecimento da atuação do 

Incel e seus principais projetos, além de conhecer os programas sociais mais relevantes para a 

pesquisa e, também, as áreas da Alphacel com as quais o Incel mais se relaciona. 

O profissional de relações institucionais, indicado pelo entrevistado 1, marcou a 

entrevista na sede da empresa, no meio da tarde. O contato foi realizado através de mensagem 

eletrônica, mas a entrevista seria realizada pessoalmente. O profissional havia recebido 

informações sobre o projeto de pesquisa e a importância da sua contribuição. No horário 

marcado, o pesquisador chegou à empresa. Depois de recebido pelo profissional, este último 

iniciou a conversa e mostrou um material preparado sobre o setor de telecomunicações e a 

atuação da Alphacel. Após essa conversa inicial, o pesquisador apresentou o roteiro 

semiestruturado.  

O profissional de relações institucionais leu as questões e começou a colocar 

alguns empecilhos à entrevista. Das questões do roteiro, somente uma questão não estava 

totalmente relacionada com a atuação da área do profissional, mas o pesquisador buscava com 

essa questão entender ainda mais a relação da área com o Incel. O profissional disse que 

aquela questão deveria ser verificada exclusivamente com o Incel, pois o instituto era 

responsável pelas ações sociais e não a área de atuação do profissional. Dito isso, o 



 

 

89 

pesquisador explicou o contexto, mas o profissional sugeriu, novamente, procurar o Incel. A 

seguir, encontrou outra questão e disse que, para melhor responder à questão, deveria contatar 

outras áreas da empresa. Por fim, disse que seria interessante que o superior o ajudasse em 

algumas outras questões, mas que naquele momento, ele não estava disponível.  

Ao perceber a dificuldade imposta pelo profissional, o pesquisador explicou, com 

sutileza, alguns pontos sobre a pesquisa e a importância desse profissional. Mesmo assim, o 

profissional de relações institucionais disse que precisaria de um tempo para trabalhar melhor 

as questões e que encaminharia as respostas por e-mail. O pesquisador ressaltou a importância 

de marcar novo horário para uma conversa, mas o profissional não atendeu e falou que em 

três dias responderia às questões. Após mais de três dias, o profissional respondeu às 

questões, só que por e-mail. Na resposta, destacou: “Respondemos apenas as questões que são 

relativas à área [...]. As demais sinalizei com as áreas correspondentes (profissional 3)”.  

Após mais um mês de tentativas, foi possível conseguir a segunda entrevista no 

Incel. Nessa entrevista, foi destacada a independência do Incel em relação à Alphacel. 

Segundo o entrevistado 2, o instituto é independente da Alphacel. Destacou, ainda, que o 

Incel tem crescido a cada dia e ganhado destaque na sua atuação tanto com a Alphacel, 

acionistas e conselho de administração e a sociedade em geral. O entrevistado 2, que possui 

demasiado conhecimento sobre as ações realizadas pelo instituto, ofereceu ajuda para 

esclarecer dúvidas sobre outros programas de responsabilidade social, caso o pesquisador não 

conseguisse falar com outros profissionais do Incel. Um dos principais pontos que pode ser 

destacado da entrevista é a crescente atuação do Incel em políticas públicas, através de 

secretarias de estado e de municípios e também de um ministério de educação no exterior. 

Pode-se dizer que, neste caso, a evidência da questão política da responsabilidade social pôde 

ser fortemente notada.  

O pesquisador utilizou-se de dados secundários para conhecer a atuação de 

responsabilidade social da Alphacel. Somente após a entrevista 2, o pesquisador confirmou 

que seria mais interessante focar na atuação do Incel na área de educação. Sendo assim, os 

entrevistados do Incel a partir do entrevistado 2 tiveram como foco dois programas de 

responsabilidade social dessa área. 

A terceira entrevista aconteceu cerca de um mês e meio após a segunda entrevista. 

Dessa vez, o pesquisador conversou com o profissional que atua com governança corporativa 
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na Alphacel. Apesar de ser lotado na diretoria de finanças, a atuação do profissional é na 

gerência de governança corporativa. A entrevista foi realizada na sede da Alphacel e todo o 

processo de entrevista durou cerca de uma hora e quarenta e cinco minutos. O entrevistado 3 

apresentou todo o programa de governança corporativa da empresa, incluindo ações de 

responsabilidade social e destacou, também, a atuação do Incel como unidade de 

responsabilidade social. Foi interessante notar que o entrevistado 3 considera que o Incel, 

apesar de possuir CNPJ diferente, está integrado ao grupo. 

Cinco dias após a terceira entrevista, foi possível entrevistar o profissional de 

regulamentação da Alphacel. A entrevista também foi concedida na sede da empresa. O 

entrevistado 4 demonstrou-se disposto a ajudar na pesquisa, esclarecendo as questões do 

roteiro. Pode-se destacar, no seu caso, a presença da questão política da responsabilidade 

social e a pouca menção que fez sobre o Incel. Ao final da entrevista, foi solicitado ao 

entrevistado 4 que indicasse profissionais da gerência de estratégia para uma entrevista. O 

entrevistado 4 solicitou, ao pesquisador, que encaminhasse a transcrição por e-mail e ele 

aproveitaria, não só para rever o que foi falado e se algo não havia sido abordado, como 

também para indicar o profissional da gerência de estratégia. O pesquisador encaminhou 

diversas mensagens eletrônicas com a transcrição em anexo, contudo, o pesquisador não 

recebeu nenhum retorno. Tentou falar por telefone, mas nenhuma ligação foi atendida. 

A entrevista 5 ocorreu três semanas após a entrevista 4. Inicialmente, o 

pesquisador marcou a data da entrevista com o profissional. Um dia antes, o profissional 

comunicou que não poderia em função de uma convocação que havia recebido. O pesquisador 

ligou para o profissional e marcou nova data, cinco dias após. No final do dia anterior à 

entrevista, o pesquisador recebeu um e-mail, comunicando a impossibilidade do encontro.  

Como o pesquisador havia mencionado com o entrevistado 2 que estaria próximo 

ao local de trabalho do entrevistado 2 e que gostaria de entrevistá-lo novamente para tirar 

algumas dúvidas, o pesquisador foi até o local de trabalho. Como o entrevistado 2 e o 

profissional trabalham no mesmo prédio, o pesquisador foi avisado de que o profissional não 

estava lá e o entrevistado 2 ainda não havia chegado. O pesquisador resolveu esperar e 

minutos depois, chegou o profissional.  

O responsável pela portaria chamou o profissional e o apresentou ao pesquisador. 

O profissional convidou o pesquisador para subir, avisou que tinha uma reunião, mas que 
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aguardava ser chamado e que em alguns minutos conversaria com o pesquisador. Mesmo 

sabendo da mensagem eletrônica encaminhada no dia anterior, o pesquisador resolveu arriscar 

e aguardou. Alguns minutos depois o profissional retornou para a entrevista. O pesquisador 

questionou o profissional se não seria interessante marcar outro dia para conversar com mais 

tranquilidade. A resposta foi não e, afirmativamente, o profissional disse ser interessante 

iniciar naquele momento e caso fosse interrompido, marcaria outra data. A entrevista então 

começou.  

O pesquisador pediu autorização para gravar e esta foi concedida. No entanto, o 

profissional falava muito baixo e, em diversos momentos, se distanciava do microfone. 

Mesmo utilizando um equipamento moderno, com grande capacidade de captação da voz, o 

pesquisador percebeu que o profissional não estava muito seguro tanto do que responder 

quanto da gravação. Em alguns momentos o profissional foi interrompido e questionado sobre 

a reunião que teria. Diante disso, o pesquisador resolveu, delicadamente, interromper a 

entrevista, solicitando ao profissional que marcasse novo dia. A nova data foi marcada para 

dois dias depois. 

Dois dias após, estava lá o pesquisador. Dessa vez, foi possível realizar a 

entrevista e esse profissional, passa a ser denominado de entrevistado 5. O entrevistado 5, em 

alguns momentos iniciais da entrevista, demonstrava certa insegurança no que estava 

respondendo, mas logo em seguida, começou a se sentir mais confortável. Foi interessante 

notar que ao falar do Programa Extra, o entrevistado demonstrava profunda emoção e dizia o 

quanto aquele Programa transformava a realidade das pessoas beneficiadas.  

A conversa continuou mesmo depois de terminada a entrevista, enquanto o 

entrevistado 5 caminhava juntamente com o profissional até a porta de saída. Antes de sair, o 

entrevistado 5 novamente mencionou sobre a transformação que o Programa estava realizando 

e, ao falar do novo projeto educacional do Incel, seus olhos se encheram de lágrimas. O 

entrevistado 5 era, naquele momento, pura emoção e satisfação ao falar dos educandos desse 

novo projeto educacional. Apesar da emoção do entrevistado 5, durante alguns momentos da 

entrevista, o pesquisador considerou que não houve interferência a ponto de invalidar muitas 

das informações fornecidas. 

Seis dias antes de realizar essa entrevista com o entrevistado 5, o pesquisador 

havia agendado outra entrevista com um profissional do Incel. Esse profissional havia 
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marcado uma entrevista anteriormente, mas quando o pesquisador chegou ao instituto, foi 

comunicado de que o profissional não estava no Incel. Dessa vez não foi diferente. Na noite 

do dia anterior à entrevista, o pesquisador recebeu uma mensagem eletrônica que comunicava 

a impossibilidade do profissional em atender ao pesquisador, porém informava que outro 

profissional estava à disposição.  

Ao chegar para realizar a entrevista, o profissional que estava à disposição 

comunicou que teria 15 minutos para conversar com o pesquisador, pois participaria de uma 

reunião na qual o outro profissional, que havia desmarcado a entrevista, também estaria. O 

pesquisador percebeu que, naquele momento, ou realizava a entrevista com este profissional 

ou teria que remarcar tudo novamente e correr o risco de não ser atendido de novo. O 

pesquisador resolveu realizar a entrevista e esse profissional passa a ser denominado 

entrevistado 6. A entrevista foi muito satisfatória e pode-se destacar que por várias vezes esse 

entrevistado 6 mencionou a palavra articulação, no sentido político de estar em constante 

envolvimento e negociação com o setor público. 

O foco com o entrevistado 6 foi esclarecer pontos que ainda não estavam muito 

claros sobre o Incel e seus programas. O entrevistado possui um profundo conhecimento tanto 

dos programas do Incel quanto do Incel em si. Ao terminar a entrevista, o entrevistado 6 

levantou-se rapidamente, deixando o pesquisador na sala de entrevista e já foi se preparando 

para ir para o seu compromisso. O pesquisador percebeu que realmente o entrevistado 6 

estava com pressa, pois logo após se despedir do pesquisador, o entrevistado 6 saiu, 

literalmente, correndo para o seu compromisso. 

Dos seis profissionais entrevistados para a pesquisa, três deles ocupam posições 

de confiança dentro das empresas e são considerados executivos. 

Vale dizer que o pesquisador tinha que conciliar a sua agenda com a agenda dos 

profissionais da Alphacel e Incel, mas principalmente, conciliar com a agenda dos 

entrevistados. Cabe dizer ainda que o prazo estabelecido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior é apertado, bem acanhado para o propósito de 

início da formação de pesquisadores. Em alguns casos, não foi possível a realização de 

algumas entrevistas porque os profissionais não se mostraram disponíveis. 

Cabe aqui destacar que muitas pesquisas relacionadas à estratégia e 

responsabilidade social são conduzidas através do método quantitativo. Esse método pauta-se 
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por ser um método rápido, com custo mais acessível e com possibilidade de cobrir diferentes 

tipos de pesquisas (EASTERBY-SMITH et al., 1999). O método quantitativo apresenta-se 

limitado para a compreensão de como determinado fenômeno acontece e não proporciona 

investigar peculiaridades que só são possíveis de se obter com a participação dos 

entrevistados e análise das entrevistas.  

Vale ainda dizer que nesse tipo de método, e considerando pesquisas relacionadas 

à estratégia e responsabilidade social, é provável que a pesquisa seja respondida, como por 

exemplo, por uma secretária ou assistente do possível entrevistado. Pode-se afirmar que isso 

significa uma desvirtuação do resultado da pesquisa e o quanto a pesquisa através do método 

quantitativo é equivocada para pesquisar fenômenos como estratégia e responsabilidade 

social. Mais equivocado ainda se torna quando a pesquisa trabalha com a questão política da 

responsabilidade social, questão esta negligenciada pela literatura de responsabilidade social e 

de estratégia, e praticamente não pesquisada no caso de organizações híbridas, ex-estatais no 

Brasil, conforme destacado no capítulo 2. 

O método qualitativo, por sua vez, requer tempo e recursos específicos para que 

os dados sejam coletados, registrados, interpretados e analisados. Esse método, porém, 

proporciona ao pesquisador obter informações mais precisas do fenômeno estudado, 

informações que não seriam coletadas e nem vivenciadas por meio do método quantitativo. A 

adoção do método qualitativo para este estudo de caso visou a compreender os significados e 

as peculiaridades do fenômeno estudado, o que seria inviável através de procedimentos 

baseados nas medidas quantitativas da pesquisa.  

Além disso, houve a preocupação de usar o método de triangulação de dados a 

partir, não somente das fontes primárias, mas também das fontes secundárias. O pesquisador 

realizou pesquisas sistemáticas em sites na internet e veículos de comunicação, como jornais e 

revistas e também em publicações acadêmicas, assim como nos sites do Incel e da Alphacel, a 

fim de conhecer a atuação das empresas e efetuar a triangulação de dados. Isso ajudou na 

obtenção e análise dos dados primários. A análise se baseou nas suposições propostas e no 

framework de trabalho. Buscou-se estabelecer conexões entre os dados coletados com a 

literatura a fim de evidenciar sua adequação ou não. Foi possível identificar pontos, 

contemplados ou não na literatura, mas que eram importantes e são apontados na análise do 

caso. 



 

 

94 

Ainda em relação à coleta de dados, já destaca Richardson (1999, p. 157) que “em 

geral, resulta impossível obter informações de todos os indivíduos ou elementos que formam 

parte do grupo que se deseja estudar”. Whittington et al. (1999) destacam os diversos fatores 

influenciadores na pergunta de pesquisa, conforme figura abaixo. 

Figura 3: Influenciadores na Pesquisa 

 

 

Outro ponto a evidenciar diz respeito à preparação do pesquisador para realizar a 

pesquisa. Há no currículo do curso matérias como metodologia de pesquisa, que visa a como 

desenvolver um projeto de pesquisa e algumas de suas implicações. Há, também, o trabalho 

do professor orientador, que sempre busca aconselhar o orientando sobre os melhores 

caminhos a seguir. No entanto, a prática da pesquisa costuma ser bem mais complicada que a 

formulação do projeto. Sem treinamento específico, o pesquisador deve aprender, a todo 

momento, com o seu orientador, quais as melhores estratégias para o desenvolvimento da 

pesquisa de campo. 

Contexto 

Pergunta 

da 

Pesquisa 

Pesquisadores Envolvidos 

Objeto de estudo 

Fonte: Easterby-Smith et al. (1999). 
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Apesar da constante interação para troca de informações entre orientador e 

orientando, o momento da entrevista é único e, nesse momento, um treinamento direcionado 

que ajude na condução do processo e exploração de pontos específicos pode fazer diferença. 

A importância desse tipo de preparação é destacada por Easterby-Simth (1999, p. 74): “Para 

conseguir obter essas informações, o pesquisador precisará ser sensível e preparado o 

suficiente para garantir não só a compreensão das opiniões da outra pessoa, mas também, em 

alguns casos, ajudar as pessoas a explorar suas próprias crenças”. 

Nesse capítulo foram apresentados o tipo de pesquisa, a coleta de dados e as 

limitações do método escolhido. A última seção deste capítulo apresentou a pesquisa na 

prática, que implicou no processo de coleta de dados e percepções do pesquisador. O próximo 

capítulo refere-se à análise dos dados.  
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo, será apresentado o estudo de caso no setor de telecomunicações. O 

capítulo está dividido em duas seções, a primeira trata da realização de pesquisas em 

estratégia e a segunda, especificamente, o estudo de caso. 

4.1 O Campo da estratégia e as pesquisas 

O acesso às empresas pode não ser fácil e isso aconteceu na prática. Como 

relatado na última seção do capítulo anterior, o processo de entrevistas foi moroso e 

extremamente complicado, o que ajuda a explicar as dificuldades para a produção de 

conhecimento relevante em estratégia (HAMBRICK, 2004; BERTERO et al., 2003). Já 

Easterby-Smith et al. (1999) destacam que um dos fatores importantes no processo de 

entrevistas é a confiança. Ganhar a confiança do entrevistado é tão difícil quanto obter o 

acesso à empresa. Por não possuir informações sobre quem é o pesquisador e quais são seus 

reais objetivos, há a necessidade de convencer o entrevistado a participar da pesquisa, o que 

pode se tornar uma tarefa difícil em razão de a pesquisa não despertar o interesse do 

entrevistado (EASTERBY-SMITH et al., 1999). Como resultado, o tempo disponível para 

coleta de dados torna-se uma questão central.  

Esse quadro de dificuldades parece ser uma das razões para o crescimento do 

número de pesquisas vinculadas a atividades de consultoria, o que tanto facilita o acesso aos 

dados como também causa problemas sérios à investigação no que diz respeito à posição e aos 

interesses do pesquisador. Por terem acesso mais fácil às empresas, muitas das quais são ou 

foram seus clientes, contatos com a alta administração e a possibilidade de desenvolverem 

estudos de caso dessas empresas para uso tanto no meio acadêmico quanto no empresarial, o 

trabalho de pesquisa vinculado a atividades de consultoria é realizado em menor tempo e com 

menor esforço por parte dos envolvidos. Esses argumentos ilustram a importância de questões 

relativas a poder e política em pesquisas realizadas em grandes empresas, especialmente na 

área de estratégia (EASTERBY-SMITH et al., 1999; MINTZBERG et al., 2002; 

WHITTINGTON, 2003). 

Neste sentido, vale destacar a análise recente feita por Whittington et al. (2003) 

sobre a rede que se forma em torno de uma empresa, como no caso da Enron, e que afeta a 
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produção e a difusão de conhecimento acadêmico na área de estratégia. Whittington et al. 

(2003) analisam o campo da estratégia e seus participantes, conforme figura abaixo. No eixo 

horizontal, está estabelecida a participação dos atores conforme o seu consumo e produção de 

ideias, e no eixo vertical está o grau de independência financeira, sendo que essa análise está 

baseada no campo da estratégia. Conforme pode ser evidenciado, empresas de consultoria 

estão situadas no eixo da dependência financeira, o que significa sua dependência em relação 

aos seus empregadores ou clientes. Essas empresas de consultoria são, pelo outro eixo, tanto 

produtoras quanto consumidoras de ideias e discursos de estratégia. Elas consomem ideias dos 

gurus, como Porter, mas também acabam produzindo discursos de estratégia e metodologias, 

ideias e conceitos correspondentes que são aplicados em seus clientes. Whittington et al. 

(2003) argumentam que grandes firmas de consultoria, como McKinsey e Accenture, são 

altamente capazes de realizar pesquisas no campo de estratégia. Destacam, por outro lado, que 

essas empresas contribuíram significantemente para o escândalo da Enron. 

Whittington et al. (2003) também chamam atenção para a crescente adoção de 

ferramentais e conceitos gerenciais vindos do setor privado pelo setor público. Destacam os 

autores que os administradores públicos não devem aceitar essa adoção, patrocinada por 

empresas de consultoria, de forma acrítica. Segundo os autores, administradores públicos 

devem analisar cuidadosamente o impacto dessas ideias na esfera pública.  

Figura 4: O campo da estratégia 
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Conforme descrito anteriormente, grandes firmas de consultoria não só produzem 

e consomem as ideias do campo de estratégia como possuem também uma grande facilidade 

em realizar entrevistas e produzir pesquisas com seus clientes. Esses argumentos sugerem que 

pesquisadores do campo de administração pública devem ficar atentos para a investigação das 

empresas privatizadas, no Brasil, por exemplo, visto que grandes firmas de consultoria 

tiveram intensa participação nos processos de privatização que ocorreram em diversos países. 

Conforme ressaltado por Faria e Sauerbronn (2008), a Enron participou intensamente de 

processos de privatização em diversos países, inclusive no Brasil. 

Esse cenário de dificuldades para uns e de privilégios para outros, foi observado 

nesta pesquisa, ilustrado pelas dificuldades em conseguir agendar e realizar as entrevistas com 

os profissionais tanto do Incel quanto da Alphacel.  

4.2 Estudo de Caso 

A análise do caso está baseada no framework de trabalho. Assim, quatro 

categorias de análise são destacadas e trabalhadas. Essas categorias dizem respeito à (1) 

questão econômica; questão política das ERS (que confronta com a questão econômica), 

ligada à necessidade de (2) relacionamento com o governo e (3) participação em políticas 

públicas e por último, (4) a influência de grandes empresas, Estado e sociedade organizada 

nos negócios de empresas ex-estatais do setor de telecomunicações. 

4.2.1 A questão econômica das ERS 

A questão econômica é predominante na literatura e em estudos de ERS. Orlitzky 

et al. (2003) realizaram um estudo quantitativo, através da meta-análise, para avaliar a relação 

entre responsabilidade social e performance econômica. Ao analisarem 52 outros estudos, eles 

constataram que há uma relação positiva entre responsabilidade social e a performance 

financeira. Sendo assim, concluem que RS contribui para o lucro. 

Ao apresentar o seu modelo de RS, Carroll (1979) evidencia a predominância da 

dimensão econômica sobre as demais dimensões (legal, ética e filantrópica). Essa 

predominância evidencia o modelo como econômico, o qual pode ser associado à busca de 

lucro pela empresa como uma unidade de negócio. 
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Porter e Kramer (2006) e Porter (2007) expõem que a responsabilidade social não 

pode ser vista como algo distinto das estratégias empresariais. Porter e Kramer (2006) 

argumentam que a ERS contribuirá para que a empresa atinja os maiores objetivos do seu 

negócio e reforce as suas estratégias empresariais. Mais do que custo, para esses autores, ERS 

pode ser uma fonte de vantagem competitiva. Para Porter (2007), por sua vez, RS deve estar 

atrelada à estratégia econômica da empresa. Mais do que atrelada, elas devem ser uma só.  

No Incel, a questão econômica não é evidenciada por nenhum dos entrevistados. 

Quando perguntados sobre o quanto o econômico poderia sobrepor ao social e até que ponto o 

econômico está presente, os entrevistados (T-1)16 acabavam por responder sobre os benefícios 

dos Programas, deixando claro para o pesquisador que a questão econômica não é 

determinante para o Incel. O entrevistado 5 expõe que somente agora o Incel está buscando 

medir as suas ações e verificar o retorno que o investimento em educação proporciona ao 

Instituto. Já para o entrevistado 1, o Incel não trabalha com nenhum tipo de avaliação que 

possa medir a dimensão econômica de suas ações. 

É interessante analisar a resposta do entrevistado 6. Em resposta, o entrevistado 6 

disse que o presidente da Alphacel fala que as ações de RS não são filantropia, mas uma 

forma de contribuição do segundo setor para o primeiro e terceiro setores e a sociedade como 

um todo. E como forma de contribuição, criou-se o instituto, que vem se fortalecendo ano 

após ano, com base nesse pensamento. Dentro dessa afirmação, vale lembrar que o segundo 

setor é o mercado no qual atuam as empresas que buscam o lucro como meio de 

sustentabilidade; o primeiro setor é representado pelo governo e o terceiro pelas instituições 

sem fins lucrativos, muitas vezes, voltadas para as práticas sociais. Assim, é possível inferir 

que é através da busca pelo lucro que a empresa contribui para a sociedade como um todo. 

A partir dessa fala, é importante analisar o relacionamento entre a Alphacel e o 

Incel. A Alphacel é considerada uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil e 

surgiu com o processo de privatização, no qual o Brasil foi dividido em quatro regiões, sendo 

que cada uma dessas regiões foi privatizada e a Alphacel ganhou a concessão em uma delas.  

                                                 
16 A transcrição integral do trecho da entrevista que comprova as passagens relatadas neste estudo de caso são 
apresentadas no anexo. O autor compreende que colocar os principais pontos, além de ajudar no entendimento, 
contribui para que a análise esteja mais organizada e proporciona uma leitura menos cansativa. Vale esclarecer 
ainda que essa transcrição pode ser facilmente localizada através do indicador (T-XX). 
 



 

 

100 

A Alphacel atua na telefonia fixa e no serviço móvel de telecomunicações. A 

empresa faz parte de uma holding que controla todas as empresas do grupo. No caso da 

responsabilidade social, a Alphacel possui e mantém financeiramente o Incel, que é o instituto 

responsável pelas ações de responsabilidade social. Os entrevistados 1, 2 e 5, que atuam no 

Incel (T-2), entretanto, destacaram que o instituto é independente e autônomo da Alphacel.  

Ainda sobre a autonomia, cabe ressaltar o que falou o entrevistado 1, que atua na 

Diretoria de Cultura. Essa Diretoria presta um serviço para a Alphacel apoiando projetos 

culturais, dentro da área de concessão da empresa, através de um programa de incentivo a 

esses projetos. Nesse caso, o entrevistado 1 destaca que quando se trata da definição de 

critérios de seleção de projetos culturais, o Incel possui certa autonomia: “o Incel sempre 

costuma ter uma certa autonomia na definição desses critérios [de seleção de projetos 

culturais]” (Entrevistado 1).  

Apesar de esses entrevistados do Incel afirmarem que o instituto é independente e 

autônomo em relação à Alphacel, é interessante observar que o entrevistado 3 (T-3), 

funcionário da Alphacel, afirma que são empresas do mesmo grupo e que tudo que é realizado 

na Alphacel é levado para o Incel. Portanto, esse entrevistado não vê tamanha autonomia e 

independência no Incel. Esse quadro de contradições sugere que respondentes do Incel tratam 

a questão econômica como um tabu organizacional. 

Em se tratando do Incel seguir ou não as estratégias e objetivos da Alphacel, os 

entrevistados divergem. Para os entrevistados 2 e 5 (T-4), por exemplo, o Incel não segue as 

estratégias da Alphacel.  

Apesar de o Incel ser caracterizado pelos entrevistados do instituto como 

autônomo e independente, há divergências quanto a seguir as estratégias e objetivos da 

Alphacel. Para o entrevistado 2, já mencionado, o Incel não segue as estratégias da empresa 

de telecomunicações. De fato, ao ser questionado se o Incel buscava atender às estratégias da 

Alphacel, o entrevistado 2 negou. Os entrevistados 5 e 6 também acham que não. Entretanto, 

vale destacar que a própria fala do entrevistado 6 (T-5) contradiz o pressuposto de autonomia 

e independência. Conforme relata esse entrevistado, o Incel, ao descrever a sua missão, visão 

e valores, espelha-se na missão, visão e valores da Alphacel. Mais ainda, ele disse que isso é 

para garantir sintonia e conexões com a sua mantenedora, Alphacel. Se o Incel fosse, de fato, 

independente e autônomo, ele não necessitaria se basear na Alphacel para criar a sua missão, 

visão e valores. Mais do que isso, não seria necessário uma diretoria para garantir sintonia 
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com a sua mantenedora. Conforme será mencionado adiante, toda a alta administração 

(presidente, vice-presidente e diretores) do Incel é composta de profissionais da Alphacel e do 

conselho de administração. Não há nenhum profissional do Incel na composição da alta 

administração do instituto. 

Ainda que os profissionais destaquem essa autonomia e independência e 

mencionem que o Incel não segue as estratégias e objetivos da Alphacel, o entrevistado 1, do 

Incel e o entrevistado 3 (T-6), da Alphacel, contradizem o que os entrevistados destacados 

acima afirmam. Em função da expansão dos serviços de telefonia móvel da Alphacel, o 

entrevistado 1 falou que o Incel focou o seu programa de patrocínios a essa expansão. Por sua 

vez, o entrevistado 3 destacou que o Incel possui uma determinação específica nas diretrizes 

da Alphacel para 2008.  

A ideia de autonomia e independência está, de acordo com o entrevistado 6, 

vinculado ao processo de criação do Incel. Ele destaca que quando da criação do instituto, 

optaram por vinculá-lo ao conselho de administração, não diretamente à Alphacel. Mas para 

manter uma ligação com a Alphacel, tanto o entrevistado 6 quanto o 2 (T-7) informam que o 

vice-presidente do instituto é um diretor da Alphacel, enquanto o presidente é indicado pelo 

conselho de administração.  

Apesar de querer dar a entender que se buscou na criação do instituto uma 

autonomia para o Incel a fim de garantir uma sintonia entre a Alphacel, Incel e conselho de 

administração, pode-se perceber que o presidente e o vice não pertencem ao Incel. Os 

entrevistados 1 e 6 (T-8) complementam as informações ao dizer que todos os diretores são da 

Alphacel.   

Baseado nas informações sobre a constituição da alta administração do Incel, é 

possível deduzir que a autonomia do Incel à qual se referem os entrevistados diz respeito à 

autonomia operacional, na qual o Incel possui capacidade de tomar todas as decisões na 

condução diária dos programas sociais. Isto não reflete em uma autonomia de estratégia, ou 

seja, na possibilidade de o Incel seguir seu próprio caminho sem considerar objetivos, 

diretrizes e estratégias da Alphacel. 

A figura a seguir ajuda a entender a composição da alta administração do Incel, 

conforme destacado pelos entrevistados.   
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Figura 5: Composição da alta administração do Incel 

 

 

É importante ressaltar que as informações sobre a composição da alta 

administração do Incel diferem das informações constantes em seu site17 e também em 

documentos externos de divulgação, como o balanço social. No site do Incel, em sua estrutura 

organizacional, além do presidente, vice-presidente e diretoria, há menção a uma diretoria 

executiva que, segundo o entrevistado 6, é composta pelos representantes dos acionistas. No 

site, também é informado que o instituto é independente, tendo diretoria, programas e 

objetivos próprios. 

O Balanço Social 2007 apresenta a estrutura da alta administração composta pelo 

presidente, vice-presidente, diretorias de cultura, educação e financeira. O Balanço Social não 

menciona que toda a alta administração tem origem na Alphacel e que há uma diretoria 

executiva. Vale dizer que, no balanço social, o Incel ainda se apresenta com a Alphacel e isso 

pode ser atribuído ao fato de ser mantido pela Alphacel. No site do Incel, já não há nenhuma 

menção à composição da sua diretoria que é proveniente da Alphacel. Quanto ao balanço 

                                                 
17 O pesquisador não fornecerá o site do Incel por questões de sigilo de informação. 
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social, Magalhães (1984) argumenta que pode ser um instrumento muito mais benéfico às 

empresas do que à sociedade, e complementa Magalhães (1984, p. 218) que “o balanço social 

pode virar um modismo como vários outros pacotes que já surgiram [...] e que foram 

prontamente absorvidos pelas elites empresariais”. E por ser um instrumento que beneficia a 

empresa, pode estar, nesse ponto, a explicação da não aparição dessas informações sobre a 

composição da alta administração do Incel. 

Isso demonstra que a chamada independência ou autonomia do Incel, conforme 

está no site, deve ser associada à pessoa jurídica e às suas atividades diárias, que são distintas 

da Alphacel. No que diz respeito à sua autonomia e ao discurso de ser independente, percebe-

se que esse nível de autonomia e independência (da maneira como é afirmada pelos 

entrevistados da Alphacel) não existe. A própria composição da alta administração demonstra 

que os profissionais que conduzem o Incel estão relacionados diretamente à Alphacel, sendo 

inclusive, funcionários da empresa de telecomunicações. 

Vale aqui destacar que o entrevistado 6 (T-9) informou que até 2005, todos os 

funcionários do Incel eram, na verdade, da Alphacel. O instituto não possuía folha de 

pagamentos própria. Visando a garantir uma blindagem contra os negócios do Alphacel, em 

2005, o Incel passou a ter a sua própria folha de pagamentos.  

Essa relativa autonomia e o discurso de independência do Incel podem ser 

explicados pela natureza híbrida da organização. Conforme destaca Joldersma e Winter 

(2002), empresas que são provenientes do governo e que vão atuar no mercado possuem 

traços ainda referentes à sua atuação como empresa pública. A Alphacel, que é concessionária 

de serviços de telecomunicações, está diretamente ligada ao governo, através da agência 

reguladora – Anatel e também do Ministério das Comunicações. Como uma empresa 

regulada, ela se submete às regulamentações e, portanto, deve buscar um bom relacionamento 

com as instituições de regulação. Pode, até mesmo, influenciar essas instituições para que não 

seja prejudicada em virtude de mudanças nas leis e regulamentações e/ou manobras de seus 

concorrentes. É esperado que o Incel, por exemplo, rejeite essas características híbridas e 

tente construir uma identidade de organização pública dentro da corporação. 

O desenvolvimento de programas de responsabilidade social e a aplicação desses 

nas mais diversas localidades em que a empresa atua, demonstraria ainda mais as suas 

características híbridas, principalmente como empresa pública que foi. É possível, dessa 
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forma, que ao dizer que é independente e autônomo, o Incel passe uma imagem de que possui 

“liberdade” para desenvolver seus programas de responsabilidade social e que esses 

programas não estão atrelados aos objetivos e estratégias da Alphacel, uma empresa 

“vigiada”, regulada pelo Governo Federal. Com isso, o Incel pode atuar de forma 

“independente” dando a nítida impressão de que esses programas não estão relacionados à 

estratégia e aos objetivos da Alphacel. Com isso, é possível que o Incel consiga ter um 

relacionamento mais fácil com as secretarias de estado e municípios do que se esses 

programas estivessem sendo executados pela Alphacel.  

Vale elucidar, também, que tanto a Alphacel quanto o Incel estão ligados aos 

acionistas e a eles devem responder. É importante salientar que o presidente da Alphacel, 

conforme declarado pelos entrevistados 2 e 6, responde ao conselho de administração, que é o 

mesmo da Alphacel. Somente este fato já demonstra que os interesses dos acionistas devem 

ser preservados, mesmo sendo um instituto de responsabilidade social. Cabe ainda, 

mencionar, que esses interesses não serão divergentes dos interesses da Alphacel, pois, como 

falou o entrevistado 3, são todos do mesmo grupo. Sendo assim, estratégias e objetivos podem 

parecer não alinhados, mas na verdade são convergentes quando analisados cuidadosamente. 

Para tornar ainda mais claro esse relacionamento entre Incel e Alphacel e a 

questão de seguir ou não os objetivos da empresa de telecomunicações, é interessante fazer 

uma analogia com um sistema orgânico. Um organismo é composto por várias estruturas, 

vários órgãos que se interagem e executam, cada um, as suas funcionalidades. Em 

consequência, ao cumprir as suas funcionalidades, todos contribuem para os objetivos do 

organismo, que é harmonia e sobrevivência. A partir do momento em que algum órgão não 

esteja trabalhando em consonância com o objetivo maior do organismo, esse órgão deve 

sofrer uma intervenção. Essa intervenção visa a corrigir o seu funcionamento a fim de 

restabelecer a harmonia e a sobrevivência. Caso não seja possível a esse órgão voltar a ficar 

em harmonia, esse órgão será excluído. 

Diante do exposto e tomando por base a relação entre Incel e Alphacel, pode-se 

constatar que não há nenhuma coerência em ter um instituto realmente autônomo e 

independente. O Incel e a Alphacel possuem, cada um, as suas funções; no entanto, elas não 

podem ser divergentes. Elas devem, na verdade, ser direcionadas para que haja harmonia para 

sua existência e funcionamento. Se o Incel realmente não seguisse as estratégias e objetivos, 

ele poderia ser excluído. Isso não é o que aconteceu e nem está por acontecer. 
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Consequentemente, isso demonstra que o Incel deve sim estar atrelado aos objetivos e 

estratégias da Alphacel.  

Para complementar, de acordo com Leonard e Rangan (2008), a alta 

administração deve assegurar que os programas de responsabilidade social constituem uma 

estratégia de RS efetiva e coerente e que essas estratégias de RS estejam alinhadas com as 

estratégias gerais da empresa. Isso ajuda a explicar a razão da existência do representante dos 

acionistas no Incel. Ele como presidente, garante o alinhamento das estratégias de 

responsabilidade social com as estratégias da Alphacel e com os interesses do conselho de 

administração. 

Tudo isso ajuda a entender ainda mais a adoção dos programas do Incel como 

política pública em diversos estados e municípios. Não haveria coerência para as secretarias 

em adotar programas de RS de uma empresa do setor de telecomunicações atuante no 

mercado (e não no governo), concessionária de serviço público e regulada pelo Governo 

Federal. Afinal de contas, cabe a uma empresa concessionária, como a Alphacel, prestar 

serviços de telecomunicações à população e não desenvolver políticas públicas. E por estar 

“blindado”, conforme entrevistado 6, e passar a impressão de que não está relacionado à 

Alphacel, o instituto se beneficia e aumenta sua capacidade de se relacionar com governos 

para adoção dos seus programas de responsabilidade social. 

Há também a possibilidade de considerar que a Alphacel queira demonstrar à 

sociedade que além de prestar um serviço público concedido pelo governo, continua 

comprometida com a res publica – coisa pública – através dos programas de responsabilidade 

social desenvolvidos pelo instituto autônomo e independente, o Incel. Isso vai de encontro ao 

caráter voluntário atribuído à responsabilidade social corporativa, e, por outro lado, aos 

argumentos de que é necessário estabelecer limites para essa autonomia das corporações em 

relação à sociedade (ver FARIA et al., 2007). 

Bittencourt e Carrieri (2005) destacam que há um forte discurso e uma ideologia 

presentes na RS. Esses autores chamam atenção para o fato de que a RS proporciona à 

empresa intervir de maneira qualificada nos seus possíveis influenciadores externos. Nessa 

relação de poder, na qual há submissão de diferentes stakeholders, a ideologia da 

responsabilidade social se reduz a uma discussão sobre a prática ou não da RS. No caso da 
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Alphacel, essa discussão está reduzida à prática da RS como contribuição da empresa para um 

Brasil melhor.  

É muito importante destacar que ao criar o instituto, que para a sociedade se 

apresenta como desvinculado da Alphacel e, portanto, não segue aos objetivos da empresa de 

telecomunicações, não há discussão sobre a questão econômica, portanto prevalece a 

ideologia da prática destacada por Bittencourt e Carrieri (2005). Esses autores destacam ainda 

que a ideia do negócio associado ao lucro, o qual está presente no discurso liberal, é 

contraproducente no cenário de alta competitividade. A Alphacel, por sua vez, consegue fazer 

com que haja uma nítida separação entre a dimensão econômica do seu negócio e suas ERS. 

Através do Incel, ela mascara a dimensão econômica e proporciona legitimidade às suas 

ações, como uma empresa socialmente responsável. Ao mascarar a dimensão econômica, ela 

enfatiza a discussão entre praticar ou não a RS e se distancia do discurso liberal de lucro.  

Freitas (2000) chama a atenção para o aumento do poder decisório político das 

empresas, que antes pertencia aos governos. Essa autora ressalta que para crescer e expandir, 

é necessário que as empresas gerem um mínimo de credibilidade e isto, pelo que pode ser 

analisado, a Alphacel tem feito e principalmente com o governo. Ganha a Alphacel com o 

aumento de seu poder político e, coloca a responsabilidade social, como a sua contribuição 

para o futuro do país. 

4.2.2 O relacionamento com o Governo 

A necessidade de relacionamento com o Governo é determinante para empresas 

ex-estatais. Essas empresas, são, a todo momento, influenciadas por decisões do governo e 

seus órgãos, como órgão regulador e ministérios. Apesar disso, a abordagem clássica de ERS 

não considera o governo em suas análises (BAILEY, 1999; BARON, 1995) a exemplo de 

Porter e Kramer (2006).  

Baron (2007, p. 539), por exemplo, alerta para o fato de que as regras legais são 

“determinadas, implementadas e interpretadas por legisladores, governos, agências 

administrativas e instituições judiciais”. Assim, quanto mais oportunidades são controladas 

pelo governo, destaca Baron (2005), mais importantes se tornam as estratégias de não-

mercado, ou seja, o relacionamento com o governo. A figura abaixo ajuda a entender o grau 

de importância das estratégias de não-mercado.  



 

 

107 

Figura 6: estratégia de não-mercado 

 

  

Para Baron (1995), as estratégias de não-mercado estão diretamente relacionadas 

em criar ou aproveitar as oportunidades. Uma das maneiras de criar ou aproveitar, pelo que 

expõe esse autor, é através do desenvolvimento e cultivo de relacionamento com membros do 

congresso e legisladores estaduais. Epstein (1972) explica que a forma de atividade política 

varia em função do tamanho da empresa, do grau de regulação e do quanto a empresa depende 

de decisões do governo. Esse autor esclarece que empresas, para garantirem que sejam 

escutadas e para despertarem o interesse dos legisladores, são motivadas a atuar na arena 

política para ganhar acesso e influenciar esses legisladores. Em se tratando de regulação, 

como é o caso do mercado de telecomunicações, Epstein (1972) diz que regulação é a mais 

tradicional forma de relacionamento entre negócios e governo.  

Uma das maneiras de desenvolver o relacionamento com o governo é o lobby, 

que, conforme Keim (1981), pode ser feito pelos próprios funcionários da empresa. Essa 

atividade, conforme apontam Diniz e Boschi (2003), tem crescido no Brasil e também tem 

sido muito utilizada pelo setor de telecomunicações. A Alphacel também busca esse 
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relacionamento com o governo através de lobby, conforme indica o entrevistado 4: “fica lá em 

Brasília, está dentro de relações institucionais, a diretoria de estratégia regulatória. Um lobby 

no bom sentido em relação a esses deputados, câmara, ministério”. 

A necessidade de se relacionar com o governo, a tentativa de influenciá-lo e a 

existência do lobby refletem o mercado de telecomunicações no Brasil, no qual está a 

Alphacel. Para contribuir com esse cenário, conforme aponta Davis (1973), um meio de evitar 

a regulação é através da responsabilidade social. Assim, estratégias de responsabilidade social 

também contribuem para o relacionamento com o governo. Elas podem prevenir a introdução 

de alguma regulação que, conforme Davis (1973), implica em custos para empresa e limitação 

na sua flexibilidade em tomar decisões.  

Detomasi (2007) argumenta que o relacionamento com o governo dá indícios para 

a empresa sobre em qual direção poderá ir uma decisão política. Isso ajuda a empresa a 

reduzir possíveis intervenções nos negócios e a aproveitar as “janelas políticas” (BAILEY, 

1999) para benefício próprio. Por sua vez, Young (2004) deixa claro que empresas 

socialmente responsáveis procuram um melhor relacionamento com o governo. 

Esse cenário reflete a realidade da Alphacel, cujas estratégias de RS são 

implementadas pelo seu instituto de responsabilidade social. Essas ERS da Alphacel 

necessitam do governo para que possam acontecer. Assim, o Incel, unidade executora, 

mantém contínuo relacionamento com o governo através de seus programas de RS. É 

interessante observar que alguns programas de RS do Incel só são possíveis de acontecer se 

houver a participação do setor público, dos governos estaduais e municipais.  

A questão política da RS, que pode ser entendida também pela necessidade de 

relacionamento com governo, órgão regulador e ministério, pode ser evidenciada, pela 

informação constante no Balanço Social (2007) de que o Incel recebeu um selo de 

responsabilidade cultural, concedido por uma secretaria de cultura de um governo estadual, 

pela sua atuação no ano de 2007. Além disso, cabe destacar que o relacionamento com o 

governo ficou evidente nas entrevistas realizadas neste estudo de caso.  

Ao falarem sobre a atuação do Incel, os entrevistados deixaram claro que o 

instituto precisa desse relacionamento e tem procurado por ele, que é tido como estratégico. 

Um dos objetivos da questão política é a melhoria do relacionamento com o governo. Essa 
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melhoria parece ser constantemente trabalhada pelo Incel. Nesse sentido, é interessante 

observar a resposta dos entrevistados 1 e 2.  

O Incel possui diversas estratégias e programas de RS, sendo que o pesquisador 

deu maior ênfase à atuação na área de educação por se tratar da área na qual o Incel mais se 

destaca no Brasil. Apesar dessa ênfase, a primeira entrevista foi realizada com o profissional 

que atua na área de cultura, na qual o Incel se destaca por patrocinar produtos culturais. O 

entrevistado 1 (T-10), por sua vez, afirma que possui parcerias com governos dos estados nos 

quais a Alphacel possui concessão para atuar como empresa de telecomunicações. Depois, o 

entrevistado 1 deixa claro que há um grande programa em curso com as secretarias de cultura 

e os próprios secretários, para que estados mudem suas legislações e passem a incentivar 

projetos culturais. Apesar disso, o entrevistado 1 acha que a responsabilidade social pouco 

ajuda no relacionamento com o governo; ou seja, ao mesmo tempo em que há uma busca por 

influenciar o estado a mudar a sua legislação, ele acredita que a responsabilidade social não 

tem ajudado nessa influência.  

Cabe ressaltar que o entrevistado 1 não apresenta uma relação de coerência entre 

suas respostas. Pode-se dizer que não há coerência em avaliar que a responsabilidade social 

pouco ajuda no relacionamento, sendo a atividade essencial do Incel trabalhar com secretarias 

de estado e de municípios. Como o entrevistado 1 atua na diretoria de cultura, que é 

responsável pelos programas culturais do Incel, vale destacar que anualmente, o Incel divulga 

critérios para seleção de projetos culturais que serão apoiados pelo instituto. Esses projetos 

culturais passam por uma seleção por profissionais e aqueles aprovados serão apoiados pelo 

Incel, conforme critérios já definidos. No entanto, esse patrocínio só é possível se o Estado no 

qual o projeto será desenvolvido possuir lei de incentivo cultural. Como é do interesse do 

Incel patrocinar projetos em diversos estados, conforme entrevistado 1, é necessário que esses 

Estados criem essas leis. É por isso que o instituto tem trabalhado com secretários de cultura 

para que essas leis sejam criadas. Sendo assim, se o instituto depende desses Estados, e alguns 

desses não possuem a lei, o Incel deve trabalhar para que a lei seja implantada e é o que está 

ocorrendo. Apesar disso, o entrevistado 1 acredita que RS não ajuda no relacionamento. Essa 

resposta é contraditória, pois o instituto depende da existência da lei e um meio de fazer com 

que a lei exista é através do seu programa de patrocínio. Pode-se dizer, também, que não há 

razões para o Incel não buscar a melhoria no relacionamento através de seus programas de 

apoio à cultura. 
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O entrevistado 2 demonstrou-se mais resistente em responder sobre a melhoria do 

relacionamento do Incel, com as secretarias estaduais e municipais, proporcionada pelas ERS. 

Ao ser questionado sobre a melhoria do relacionamento, se o Incel tem um bom trâmite em 

virtude da responsabilidade social, o entrevistado 2 foi curto na resposta: “exatamente”. Por 

outras vezes, o pesquisador tentou entender com mais profundidade e precisão essa melhoria, 

mas o entrevistado 2 buscou sempre responder sobre o programa social que está ligado às 

secretarias. 

Uma das vantagens da entrevista está em proporcionar a análise das reações dos 

entrevistados. No caso do entrevistado 2, mesmo através da curta resposta, ele deixou claro 

que o programa de responsabilidade social proporciona, sim, a melhoria no relacionamento. 

Uma curta resposta pode ser interpretada como a realidade da organização e o autor entende, 

que neste caso, a resposta reflete o que é o Incel e uma das suas possíveis “faces ocultas”, a 

melhoria do relacionamento com o governo. 

A contradição do entrevistado 1 e a curta, mas afirmativa resposta do entrevistado 

2, demonstram que a questão política existe e está fortemente presente nas ERS e que esta 

questão política ainda não é trabalhada dentro das organizações. Isso ajuda a entender a 

negligência e limitação da literatura sobre esta importante questão. Essa realidade, da forte 

necessidade de relacionamento com o governo, torna esta pesquisa ainda mais relevante. 

 Ainda que o entrevistado 1 argumente que a RS não ajude tanto no 

relacionamento e o entrevistado 2 não queira expressar claramente o quanto a questão política 

está evidente, no caso do Alphacel, foi destacado pelos entrevistados 3, 4 E 6 (T-11) que a RS 

tem ajudado no relacionamento com o órgão regulador e o Ministério das Comunicações. 

Essas instituições, segundo o entrevistado 4, tem visto com bons olhos esses programas e os 

têm recebido bem.  

A melhoria do relacionamento não diz respeito somente ao governo, mas a 

acionistas e conselho de administração. Foi destacado pelos entrevistados 2, 3 e 4 (T-12), a 

crescente importância dos programas de responsabilidade social para acionistas, conselho de 

administração, Anatel e Ministério das Comunicações. O Incel tem crescido nos últimos anos 

e isso tem aumentado o seu prestígio junto a acionistas importantes (Entrevistado 2), que têm 

apoiado o presidente da Alphacel na implantação de programas de governança corporativa 

(Entrevistado 3). Nesses casos, é importante observar, conforme os entrevistados deixam 
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claro, que a aceitação dos programas está crescendo e se tornando cada vez mais estratégica 

para a Alphacel e Incel.  

4.2.3 Participação em políticas públicas 

A questão política da RS, através do relacionamento com o governo, pode 

proporcionar à empresa diferentes oportunidades de atuação. Esse relacionamento ajuda a 

organização, conforme já destacado, a prevenir possíveis alterações na legislação e até 

mesmo, antecipar-se à atuação do governo e de outras empresas do setor de telecomunicações.  

Cappellin e Giuliani (2007) afirmam que no Brasil, ERS foram utilizadas, por um 

lado, para mostrar à sociedade a boa vontade das empresas em adotar a RS e, por outro lado, 

para pressionarem o governo a alterar legislações trabalhistas.  

Uma das maneiras de atuação na questão política de RS está em participar de 

políticas públicas. Albareda et al. (2006), ao analisarem a responsabilidade social na Itália e 

Inglaterra, afirmam que o governo italiano e o britânico adotaram a RS como política pública. 

Nesse sentido, Young (2004) enfatiza a necessidade de participação das empresas nas 

políticas públicas e destaca que incentivar as organizações a atuarem com políticas públicas 

tem sido o papel do Instituto Ethos no Brasil.  

A atuação do Incel, cujo programa de RS foi criado em razão do PGMU, quando 

do período da privatização, tem proporcionado ao instituto que um dos seus programas de RS 

se torne política pública. Conforme destaca Novaes (2000), o PGMU estabeleceu metas a 

serem atingidas pelas empresas incumbentes e a Embratel após a privatização. Entre essas 

metas estava a universalização do acesso às telecomunicações, que implica na instalação de 

terminais de telefonia nas localidades das empresas concedidas. Um dos objetivos dessas 

metas era a instalação de postos de serviços de telecomunicações (PSTs), que consiste em 

telefones públicos e terminais conectados à internet através da linha discada, para uso público. 

Em virtude do PGMU, a Alphacel começou, na sua área de marketing, a pensar 

em um projeto de atividade social como forma de contribuição da empresa para o país. 

Iniciou-se, dessa maneira, a criação de um programa que, através de laboratórios de 

informática, pudesse promover a inclusão digital. Nessa época, conforme destaca o 

entrevistado 2 (T-13), a Alphacel estava começando a conhecer o Brasil, a atuar em 

municípios pequenos, distantes do seu centro de operações.  
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Em 2000, a Alphacel, através de sua área de marketing, criou o Programa Extra18, 

para levar laboratórios de informática a escolas em municípios com baixo IDH. No entanto, a 

Alphacel percebeu que não bastaria levar somente o laboratório de informática, era necessário 

promover a formação das pessoas e ajudar a desenvolver a escola e sua comunidade. A 

Alphacel firmou então uma parceria com a Escola Amanhã, da USP, que ficou responsável 

por promover a formação dos professores no uso da tecnologia. Os profissionais da Escola 

Amanhã iam até a escola e iniciavam o trabalho de formação de todos aqueles professores e 

gestores (diretores e coordenadores da escola) beneficiados com o laboratório de informática. 

Esses educadores (professores e gestores) passavam a ser multiplicadores da metodologia. 

Vale ressaltar que os profissionais das escolas envolvidos nos projetos, os 

educadores, não são apenas formadores de opinião, são também líderes comunitários, ou seja, 

pessoas com grande capacidade de influenciar a comunidade na qual estão inseridos. O 

Programa Extra visa a criar uma experiência que integre os educadores e a própria escola, a 

comunidade na qual estão inseridos, os alunos e suas famílias. O Programa trabalha a 

realidade e necessidade de cada comunidade, proporcionando uma aprendizagem 

transdisciplinar, que vai além do uso comum de um laboratório de informática. Pelo que 

parece, é objetivo do Programa mudar a maneira como as pessoas vivem em suas 

comunidades, através dessa aprendizagem transdisciplinar.  

Nesse caso, Brandt (2004) já chama a atenção para a necessidade de um olhar 

mais crítico sobre a influência dos programas sociais em alterar a vida das pessoas, o que 

parece ser o caso do Programa Extra nos locais onde está implantado. Além de serem vistas 

com bons olhos por diversos stakeholders, a RS possibilita à empresa adentrar o espaço 

público e alterar não só o cotidiano, mas também a identidade das pessoas envolvidas 

(BRANDT, 2004). Isso proporciona à empresa uma maior capacidade de fazer com que seu 

programa de RS assuma o lugar do Estado em promover mudanças necessárias aos 

envolvidos. 

O Programa começou a ser implantado, inicialmente, em escolas públicas de 

municípios com baixo IDH. Conforme os entrevistados 5 e 6 (T-14), a intenção em levar o 

programa para esses municípios está relacionado a proporcionar uma maior oportunidade de 

acesso à informação e a uma transformação na qualidade do ensino nesses locais. A opção em 

                                                 
18 Nome fictício. 
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escolher municípios com baixo IDH chama a atenção. Há de se mencionar que muitos 

municípios no qual o Programa Extra começou a ser implantado e está, atualmente, 

implantado, possuem PIB muito inferior à receita bruta da própria Alphacel. Ao escolher 

municípios com baixo IDH, pode-se dizer que neste caso, essa disparidade entre PIB e receita 

bruta é ainda maior.  

Pode ser verificado, pela resposta do entrevistado 6, que havia uma intenção, 

mesmo que ainda não expressa explicitamente, de tornar o programa política pública, o que é 

característico de uma organização híbrida que acabara de ser privatizada e, portanto, que 

mantém traços de organizações do setor público. Para torná-lo política pública, uma 

alternativa coerente é trabalhar municípios carentes, nos quais, conforme o entrevistado 5 diz, 

até o acesso à informação é complicado. O grande poder econômico da Alphacel, aliado à sua 

capacidade de criar políticas públicas e de se relacionar com o governo, é fator preponderante 

na influência desses municípios com baixo IDH. 

O Programa Extra, inicialmente, foi implementado em 16 escolas, mas o projeto 

começou a crescer e, rapidamente, passou de 16 para 32. Com o crescimento do Programa 

Extra, a Alphacel percebeu que o processo de formação deveria ser melhorado e que não era 

viável que os profissionais da Escola Amanhã viajassem para iniciar o trabalho de 

acompanhamento da formação, principalmente em função do crescimento acelerado do 

Programa. 

A Alphacel resolveu criar e implementar comunidades virtuais de aprendizagem 

para continuar com a formação dos professores. A Escola Amanhã permaneceu com a 

formação presencial e o processo de acompanhamento começou a ser realizado à distância, 

através dessas comunidades virtuais de aprendizagem. Em razão da carência de infraestrutura 

nesses municípios, conforme entrevistado 2 (T-15), foi criada, juntamente com a Escola 

Amanhã, uma metodologia de desenvolvimento de projetos comunitários, que beneficiasse 

educadores, alunos e a comunidade na qual pertencem. 

O processo de adoção do Programa continuou e a Alphacel percebeu ser 

interessante expandi-lo para outros locais que não somente aqueles com baixíssimo IDH, mas 

também para escolas em diferentes localidades, como periferias urbanas. O objetivo da 

Alphacel era entender como a adoção dessa metodologia, através da comunidade virtual, se 

daria em realidades distintas. Com isso, criou-se uma forte rede de aprendizagem e troca de 
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experiências entre os educadores de cada escola, que acabam por terem problemas similares, 

apesar das realidades distintas de cada comunidade (T-16).  

Além da expansão do programa, de acordo com o entrevistado 2, com o incentivo de 

linhas de crédito do Governo Federal e de instituições internacionais, os governos estaduais e 

municipais começaram a instalar laboratórios de informática nas escolas públicas. Com o passar 

do tempo, esses governos perceberam que a instalação de laboratórios de informática não era 

suficiente, porque em muitos casos, os laboratórios não só ficavam fechados como também não 

contribuíam para uma melhor formação dos educadores, alunos e comunidade. 

Uma secretaria de Estado, que já tinha o programa em algumas escolas, percebeu que 

a realidade naquelas escolas era diferente da citada acima. Resolveu, então, adotá-lo como política 

pública a fim de levar a metodologia para utilização pedagógica nas outras escolas da rede 

estadual. A mesma coisa acontece com um outro município, que também adotou o Programa 

como política pública. A partir daí, o Programa Extra, que antes era uma iniciativa da Alphacel, 

mais tarde, com a criação do instituto, foi repassado ao Incel. E em parceria com a Escola do 

Amanhã, o Programa começa a ser adotado como política pública em diferentes estados e 

municípios (T-17). Atualmente são quatro estados e quatro municípios. O programa tem, segundo 

a empresa, beneficiado mais de 600 escolas e cerca de sete mil professores. 

Com a adoção do Programa por estados e municípios, há uma mudança na maneira de 

o Incel se relacionar com esses entes. Antes, quando implementado nas escolas públicas, o 

instituto se relacionava diretamente com os educadores. Por tornar-se política pública, o Incel 

passa a ter um relacionamento direto com as secretarias de educação. Nesse caso, o processo de 

formação é direcionado a stakeholders específicos ligados à área pedagógica da secretaria e não 

mais aos educadores, em razão da dimensão que o Programa ganha sendo adotado como política 

pública (T-18). Há um trabalho inicial de formação presencial e depois é realizado, pelo Incel, o 

acompanhamento do Programa à distância. 

Vale destacar uma passagem da narrativa do entrevistado 2 sobre a atuação do 

Programa Extra com a comunidade, na qual ele mencionou sobre as atividades lúdicas que são 

desenvolvidas para os alunos. Essa passagem deixa clara a intenção estratégica de usar o 

Programa como política pública (T-19): 

[...] No projeto comunitário a escola se reúne para fazer um projeto de gravidez em 
adolescência, por exemplo. A gente estabelece uma meta de redução do índice de 
gravidez em adolescência naquela escola, então os alunos são envolvidos nisso, 
obviamente... (grifo nosso) Entrevistado 2.  
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A adoção do Programa Extra como política pública não se limitou ao âmbito 

nacional. Em correspondência aos argumentos de que estratégias de RS estão vinculadas a 

estratégias de desenvolvimento internacional (ver Faria & Guedes, 2008), o Programa foi 

recentemente adotado pelo Ministério da Educação de um país da África. O desejo de 

internacionalização do Programa começou no Incel e como disse o entrevistado 2, “encontrou 

ressonância” nesse país da África. Através de um parceiro do Incel que atua na África, esse 

Ministério da Educação ficou conhecendo o Programa e resolveu, também, adotá-lo como 

política pública. Nesse caso, há a participação de uma empresa desse país africano que 

também assumiu o Programa juntamente com o Ministério e o Incel. Conforme destacou o 

entrevistado 2, nesse país africano o Projeto ainda está na sua concepção inicial, que é a 

formação de alguns educadores para multiplicar o projeto em suas comunidades. Vale 

mencionar que o Incel (T-20) já tinha a intenção de expansão internacional para países de 

língua portuguesa. É interessante observar que, apesar de ser um programa social, o foco do 

Incel para o Programa Extra é que ele seja adotado como política pública (T-21), por mais 

estados e municípios brasileiros. 

A dinamicidade do setor de telecomunicações e a adoção do programa de 

responsabilidade social como política pública são dois fatores importantes para a análise. O 

setor de telecomunicações é um setor em constante mudança, com grandes inovações e 

necessidade de altos investimentos. A tendência mundial é a redução do número de empresas 

no setor e isso implica a necessidade de estratégias não só para sobreviver como também para 

crescer. Uma empresa que se preocupa com o seu futuro não pode deixar de lado o governo e 

adotar as perspectivas Porterianas, ou abordagem clássica da estratégia, conforme sugerem 

alguns autores como Whittington (2002) e Faria e Imasato (2007). O governo é essencial 

nesse setor, assim também como em vários outros, pois o governo é capaz tanto de beneficiar 

a empresa como também de limitar a sua capacidade de atuação (BAILEY, 1999; BARON, 

1995; DAVIS, 1973; MARTIN, 2003).  

Criar um instituto, responsável pelos programas de responsabilidade social, que se 

diz independente e, portanto, passa a imagem de que não está vinculado diretamente à 

Alphacel, pode ser considerado como uma estratégia de central importância, por mais que a 

empresa queira dar a impressão de que este não é o objetivo. O seu histórico como empresa 

estatal e sua característica atual de organização híbrida apontam para a necessidade desse 

relacionamento com o governo e ajuda o Incel na consolidação do Programa Extra como 

política pública.  
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Empresas híbridas do setor de telecomunicações não podem utilizar um modelo de 

estratégia que não considere o governo e tampouco podem deixar de se relacionar com ele. A 

adoção do Programa Extra por diversos estados e municípios pode garantir à Alphacel um 

poder maior em relação a concorrentes e stakeholders problemáticos. Afinal, trata-se de uma 

política pública que beneficia milhares de pessoas e que, com certeza, seria difícil para um 

governo descontinuá-la da noite para o dia. Conforme destacam Joldersma e Winter (2002), 

uma organização híbrida é dependente do governo. Na verdade, pode-se dizer que ela é 

interdependente e essa interdependência reflete o constante movimento no contínuo entre 

público e privado. Pelo visto, é o que tem feito a Alphacel através dos seus programas de 

responsabilidade social, sob responsabilidade do instituto que se diz “independente e 

autônomo”. 

Novamente, apesar de afirmar ser um instituto independente, com programas e 

objetivos próprios, esse processo de internacionalização para países de língua portuguesa, 

através do Programa Extra, também faz parte da estratégia corporativa internacional da 

Alphacel. A Alphacel está procurando novos mercados para seu crescimento e, entre esses 

mercados, os países lusofônicos ganham destaque, conforme o entrevistado 4 (T-22), da 

Alphacel: “[...] a ideia é de também crescer internacionalmente, [...] principalmente em países 

da língua portuguesa”. 

Estrategicamente, é interessante para a empresa iniciar a sua internacionalização 

ajudando países a desenvolver a educação através de políticas públicas, pois afinal, os 

beneficiários do Programa Extra, alunos e professores, são seus potenciais clientes e nada 

melhor do que educá-los a usar os seus produtos. Afinal, é uma empresa que está 

demonstrando ser preocupada com o social e competente em desenvolver políticas públicas, 

ou melhor, programas destinados a se tornarem políticas públicas. Já destaca Bailey (1999, p. 

87) que “as políticas do setor público podem criar e ajudar a sustentar a vantagem competitiva 

das empresas ou minar e até destruir as vantagens”. Essa autora, que não deu ainda 

importância a estratégias de RS, destaca que as chamadas janelas políticas, ou seja, 

oportunidades que se abrem no governo, devem ser aproveitadas pela empresa. Apesar disso, 

o problema central está em qual o limite para esse caráter voluntário das estratégias de RS. 

Faria e Imasato (2007) chamam atenção para a autoridade e legitimidade 

exercidas pelos estrategistas, cujas bases nas quais essa legitimidade se encontra costumam 

mudar, mesmo dentro de um país. Esses autores destacam que questões de autoridade e 
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legitimidade estão relacionadas a poder e política, mas não reconhecidos pela área de 

estratégia.  

Com base na contribuição teórico-conceitual de Max Weber sobre autoridade e 

legitimidade, Faria e Imasato (2007, p. 7) destacam que “fronteiras territoriais costumam 

limitar o uso de poder por autoridades que são tidas como legítimas em outros contextos”. A 

mudança de uma economia centrada no Estado para uma economia centrada no mercado 

(DINIZ & BOSCHI, 2003) exigiu que estrategistas e empresas reconstruíssem suas bases de 

autoridade e legitimidade. Faria e Imasato (2007) ainda chamam a atenção para o fato de que, 

até o início da década de 90, os estrategistas brasileiros estavam no governo e em empresas 

estatais. Com as mudanças em função da globalização e da economia centrada no mercado, 

esse tipo de estrategistas caiu em desuso e a literatura dominante, principalmente o 

conhecimento acadêmico em estratégia produzido nos EUA, aponta como um importante 

pressuposto a substituição desses estrategistas públicos e governamentais por estrategistas 

provenientes de grandes corporações.  

O cenário apontado por Faria e Imasato (2007) se torna ainda mais complicado 

quando se trata de empresa híbrida, ex-estatal do setor de telecomunicações. Contudo, as 

argumentações desses autores ajudam a entender a busca da Alphacel em fazer com que os 

Programas de RS do Incel sejam adotados como políticas públicas. 

Considerando as argumentações desses autores, é interessante observar que a 

Alphacel como empresa atuante no mercado, possivelmente busca consolidar seus 

estrategistas, em parte provavelmente provenientes da época em que era empresa estatal, 

como estrategistas de uma grande corporação. Por outro lado, a sua atuação em políticas 

públicas começa a resgatar a importância dos estrategistas públicos, ou mais do que isso, a 

formá-los como estrategistas públicos e, quem sabe, governamentais.  

Ao ser adotado por diferentes estados e municípios como política pública, a 

empresa começa a construir uma base de legitimidade e autoridade através dessa adoção de 

seu Programa de RS como política pública. Somado a isso, a internacionalização do Programa 

“quebra” as fronteiras territoriais e aumenta o poder da empresa. Esse aumento de poder, 

tanto nacional quanto internacionalmente, se dá através das autoridades oficiais, que no caso 

do Brasil são as secretarias de estado e municípios e no exterior, o Ministério da Educação do 

país africano.  



 

 

118 

É interessante observar, com base em Faria e Imasato (2007), que a Alphacel ao 

atuar em municípios com baixo IDH, alegando que está contribuindo para a educação dessas 

pessoas, e ao ter o Programa Extra adotado como política pública, torna invisível o seu poder 

como uma empresa híbrida ex-estatal do setor de telecomunicações.  

Esse cenário é relevante e muito importante para o contexto brasileiro, que difere 

da literatura dominante em estratégia e responsabilidade social, tendo como base estudos 

produzidos nos EUA que além de ignorarem a presença do Estado (BAILEY, 1999; BARON, 

1995, FRIEDMAN, 1970; LEVITT, 1958) ignoram estratégias de responsabilidade social e 

empresas híbridas ex-estatais em países como o Brasil. 

4.2.4 Influência do governo, grandes corporações e sociedade organizada 

Visto que a política pública pode alterar o cenário competitivo, Bailey (1999) 

chama a atenção para o fato de que qualquer alteração em uma política pública pode ser 

determinante para a vantagem competitiva de uma empresa.  

Conforme apontado na seção “As mudanças no setor de telecomunicações”, o 

Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU) estabelecia para as concessionárias do 

setor de telecomunicações a necessidade de instalar postos de serviços de telecomunicações 

(PSTs) dentro de sua área de concessão. Os PSTs são compostos por quatro telefones públicos 

e mais quatro terminais de acesso público que permitem o acesso à internet por meio da 

conexão discada. Essa necessidade de instalação estava prevista para ocorrer até 2010. 

Apesar de as concessionárias ainda trabalharem na instalação dos PSTs e o 

PGMU estar vigente até 2010, o Governo Federal resolveu alterar a obrigatoriedade da 

adoção de PSTs. Havia uma política do Governo Federal de levar a banda larga a todos os 

municípios do país. O Governo Federal, juntamente com a Anatel e o Ministério das 

Comunicações, com participação também da Casa Civil, resolveu que os PSTs deveriam ser 

substituídos por backhaul, tecnologia que permite a implantação de infraestrutura de banda 

larga. A determinação é que a banda larga seja levada a todos os municípios brasileiros até 

2010, sendo que a adoção dessa determinação deve ser progressiva. Foi determinada, também, 

a velocidade mínima do backhaul em função do número de habitantes dos municípios.  

Conforme destaca Bailey (1999), uma mudança da política pública altera a arena 

competitiva e exige da empresa desenvolver novas competências, em função da mudança nos 
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recursos necessários para sustentar o negócio. Por outro lado, as empresas podem buscar 

influenciar as políticas públicas para manter a sua competitividade e seus investimentos, 

conforme pode ser visualizado na figura abaixo. A autora ainda destaca que essas mudanças 

não têm um impacto igualitário nas empresas, pois umas saem ganhando e outras podem sair 

perdendo. 

Para Bailey (1999), os estrategistas devem ficar de olho nas oportunidades que 

uma alteração de política pública, de regulamentação, podem proporcionar às empresas e 

também, como podem afetá-las. Quem tem a capacidade de rapidamente identificar essas 

oportunidades, terá capacidade de sair na frente.  

 

Figura 7: Tendências políticas e vantagem dinâmica 

 
 

Apesar de haver menção de que o Governo Federal já tinha uma política de levar 

banda larga a todos os municípios brasileiros, de acordo com o que fala Bailey (1999), para 

aproveitar essa “janela política”, alguma empresa, possivelmente do setor de 

telecomunicações, pode ter pressionado para que as regras fossem mudadas durante o jogo. É 

importante salientar que apenas duas empresas concessionárias do serviço de 

telecomunicações, que têm obrigação de levar a banda larga aos municípios em virtude dessa 

mudança, já realizaram essa cobertura em sua área de concessão (ANATEL, 2008). Algumas 

empresas estão em situação um pouco melhor quando comparadas com concorrentes, que 

terão muito trabalho pela frente para implantar toda essa tecnologia e levar a banda larga a 

todos os municípios de sua área de concessão. 

Recursos da Empresa 
+ 

Competências Básicas 

Mudança nas 
Políticas Públicas 

Arena  
Competitiva ou da 

Indústria 

Arena política pode criar/sustentar 
vantagem para a empresa 

Nova definição da arena. 

Empresas podem influenciar durante a 
abertura da janela política. 

Empresas podem usar a arena pública 
para proteger seus investimentos em 
recursos. 

Fonte: Bailey (1999, p. 88). 
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O processo de negociação para essa mudança não foi fácil, tendo momentos 

tensos, conforme destacou o entrevistado 4 (T-23). Como a Alphacel possui o Programa 

Viva19, durante o processo de negociação, conforme este informante, a empresa aproveitou 

para mostrar à Anatel e ao Ministério das Comunicações de que já possuía um programa de 

responsabilidade social que atendia ao que pretendiam esses órgãos.  “[...] nós fizemos 

apresentações lá na Anatel, no Ministério. Foi o seguinte: olha, nós já temos.” (Entrevistado 

4). Apesar de já possuir o Programa, de acordo com o entrevistado 4, a Alphacel ainda terá 

que trabalhar no atendimento a essa meta estipulada pelo Governo Federal.  

Cabe aqui descrever com mais detalhes o Programa Viva. Em função da expertise 

da Alphacel, o Incel pensou como poderia agregar questões de responsabilidade social quando 

se trata de banda larga. Em 2004, surgiu então o Programa Viva. O Incel, no entanto, 

entendeu que além de estender a conexão de banda larga para escolas públicas era interessante 

prover um conteúdo (T-24). E aí começou uma parceria com as secretarias de educação para, 

após todo um estudo de viabilidade técnica, levar banda larga às escolas públicas.  

Atualmente são beneficiadas cerca de 1700 escolas e dois milhões e meio de 

estudantes e educadores. São 82 secretarias conveniadas, entre estaduais e municipais. No 

entanto, a percepção do Incel é de que não basta somente levar a banda larga (T-25), é 

necessário trabalhar conteúdo para todos os alunos e professores beneficiados com a banda 

larga na escola. Assim, além da conexão que a Alphacel disponibiliza, o Incel provê um portal 

com conteúdo educativo para acesso dos educandos e estudantes.  

A questão política da responsabilidade social não deve ser negligenciada, pois 

conforme demonstrado, ela existe e pode ser considerada por qualquer empresa híbrida ex-

estatal como parte da sua estratégia, tendo em vista a capacidade do governo em influenciar as 

empresas e o mercado. A atuação constante da Alphacel com as secretarias de diversos 

estados e municípios demonstra, como organização híbrida, a interdependência com o 

governo e o quanto as estratégias de responsabilidade social são importantes para o negócio 

da Alphacel.  

Apesar de serem cada vez mais importantes para empresas privadas, os programas 

de responsabilidade social estão adentrando o campo da administração pública. Por um lado, o 

discurso está apoiado na incapacidade do estado em prover os serviços para a população e em 

                                                 
19 Nome fictício de um programa social do Incel. 
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minimizar os problemas sociais. Por outro lado, as empresas, se não movidas pelo interesse 

econômico, podem estar movidas por questões políticas, conforme destacado nesta pesquisa. 

Essas questões políticas implicam na aproximação, ou muitas vezes, na superposição da 

esfera privada com a pública. Nesse sentido, há de se ter cuidado com as dimensões que essa 

interferência, ou o querer “construir” um país melhor, pode tomar. Já destaca Boje (2002) que 

o risco está na união do poder público com o privado, retirando a capacidade dos cidadãos em 

agir estrategicamente. Expõe este autor (2002, p. 17) que: “sem o envolvimento da 

Administração Pública, o perigo é que os interesses corporativos apropriem-se dos interesses 

públicos, por vezes resultando nos chamados programas corporativos de bem-estar”. 

Martin (2003), por sua vez, chama a atenção para o risco de captura do poder 

político. Segundo esse autor, empresas podem direcionar seus esforços e utilizar-se de 

diferentes mecanismos para realizarem a captura de poder político. 

Essa argumentação de Martin (2003) parece não proceder nesse caso de alteração 

do PGMU. Pelo que tudo indica, o Governo Federal, em virtude de um programa de banda 

larga que já possuía, em associação com demais órgãos federais, como o Ministério da 

Comunicação, Anatel e Casa Civil, resolveu mudar a “regra do jogo” no meio do caminho. De 

acordo com o Decreto 6424 (BRASIL, 2008) mesmo as empresas que já disponibilizaram 

para todas as localidades o acesso com banda larga, devem trabalhar no aumento da 

capacidade de transmissão de sua conexão.  

Tudo isso implica dizer que o Estado continua atuando fortemente no mercado e 

resguardando a sua identidade como governo. Apesar de todo o poderio econômico dessas 

empresas no mercado, o Governo demonstrou que ainda é capaz de alterar políticas públicas 

para que os seus objetivos, que nesse caso já estavam traçados com o programa de banda larga 

que existia, prevaleçam sobre os interesses econômicos das empresas atuantes no mercado. A 

ideia de captura de poder político, conforme destaca Martin (2003), e o perigo de apropriação 

dos interesses públicos pelos interesses privados (BOJE 2002) não se deu de maneira 

preponderante, neste caso, com o governo.  
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4.3 Revisando o Framework 

Com a realização do estudo de caso e as evidências encontradas, constatou-se a 

necessidade de se revisar e reconstruir o framework de trabalho.  

Este estudo de caso evidenciou, a partir da análise realizada, que a questão política 

da responsabilidade social existe e que esta é de central importância para o Incel (como 

empresa ex-estatal), como um meio para levar os seus programas de responsabilidade social 

às secretarias de educação. A questão política fica também evidente tanto na aceitação da 

Anatel sobre a importância de se ter uma atuação social como no processo de negociação do 

PGMU quando da mudança dos PSTs pela conexão de banda larga. 

Outro ponto importante é transformação de um programa social (que faz parte da 

estratégia de responsabilidade social) do Incel em política pública. Apesar de um dos 

entrevistados afirmar que isso era consequência natural do desenvolvimento do programa e 

que inicialmente não havia sido concebido para se transformar em política pública, pode-se 

concluir que desde o início do processo, o programa objetivava implantação no poder público, 

nas escolas públicas, como um benefício para secretarias, escolas, estudantes e educadores. 

Essa seria a contribuição da empresa para os estados e municípios pertencentes à sua área de 

concessão, dando a noção de uma empresa preocupada com o desenvolvimento da sociedade 

na qual está inserida. 

Cabe apontar, ainda, que além do Programa Extra se transformar em política 

pública, o Programa se internacionalizou e está agora em um país do continente africano. O 

instituto liderou esse processo de internacionalização, que é o processo a ser efetuado, 

também, pela Alphacel, em busca de crescimento e garantia de desempenho econômico 

atrativo. Nesse sentido, é importante destacar que as estratégias de responsabilidade social 

contribuem para o negócio da empresa e que nesse caso, serão importantes no processo de 

internacionalização da Alphacel. 

Outro Programa do Incel, o Viva, está sendo levado a diversas escolas municipais 

e estaduais. As secretarias de educação são responsáveis por indicar as escolas e a Alphacel 

em levar a conexão banda larga, quando viável tecnicamente, a essas escolas. O Incel entra 

com um portal que possui conteúdo que permite a interação entre professores e alunos. O 

Governo Federal, por sua vez, achou mais benéfico levar a banda larga às escolas e efetuou 
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uma mudança no PGMU, substituindo os PSTs pela conexão banda larga. Passou a ser 

obrigatório para as concessionárias do serviço de telecomunicações levar a conexão a todas as 

escolas públicas. Essa mudança pode ter sido apoiada por alguma empresa de 

telecomunicações, mas não beneficiou todas. Somente duas concessionárias já conseguiram 

levar banda larga a todas as suas cidades dentro da área de concessão. As demais empresas, 

como é o caso da Alphacel, terão que levar ainda a diversos municípios. 

Essa mudança na política pública pelo Governo demonstra que a captura de poder 

político, conforme descrito por Martin (2003), não se observou nessa situação. Nesse caso, o 

Estado, através do governo e seus entes, mostrou-se superior às empresas do setor de 

telecomunicações e decretou a mudança. Mesmo as empresas que já levaram banda larga às 

escolas em suas cidades da área de concessão terão que trabalhar para o aumento da 

velocidade da conexão. Essa mudança é um exemplo de que o Estado continua tendo um 

controle sobre o mercado, diferentemente dos argumentos (especialmente os discursos 

neoliberais) que sugerem que a dimensão econômica tornou-se dominante na globalização. 

Tanto o Programa Extra quanto o Programa Viva estão alicerçados no forte 

relacionamento com os governos estaduais e municipais. Esses programas não existem sem a 

presença e aceitação desses governos e, é também, um meio que a Alphacel parece ter 

encontrado para ganhar credibilidade junto à sociedade e ao governo. 

É importante salientar que especulações sobre a atuação do Incel e da Alphacel 

em seus programas de responsabilidade social poderão surgir. Essas especulações se darão 

devido à grande aproximação do Incel com as secretarias de estado e municípios, alguns dos 

quais adotaram o Programa Extra como política pública. Não há de se negar que a receita 

bruta anual do Alphacel supera o PIB de muitos municípios, nos quais alguns de seus 

programas foram e estão sendo implantados. Assim, uma das especulações diz respeito à 

captura do poder político, descrita por Martin (2003).  

Cabe aqui esclarecer que em nenhum momento dessa pesquisa buscou-se verificar 

a possível ação do Incel ou da Alphacel no sentido da captura do poder político e não houve 

ou há a intenção do autor em fazê-la. É válido destacar que em um país como o Brasil ainda 

há muito espaço para ações de responsabilidade social. Não que elas sejam ruins, de modo 

geral, entretanto, devem ser cuidadosamente analisadas para que não sejam consideradas 

única e exclusivamente voluntárias, sem que haja uma estratégia por trás dessas ações.  
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Ao contrário, foi possível constatar, conforme descrito anteriormente, que o 

Estado ainda possui poder suficiente para fazer valer suas intenções e suas políticas, frente às 

estratégias das grandes empresas (especificamente, do setor de telecomunicações). Deve ser 

questionado, até que ponto o poder “invisível” da Alphacel, através de seu Programa Extra, 

que está se tornando política pública em vários estados, pode comprometer a sociedade 

brasileira, mesmo sendo considerada uma empresa cidadã. 

Estudos de ERS em empresas ex-estatais – organizações híbridas como a Alphacel 

– devem contemplar uma abordagem crítica. Conforme destaca Brandt (2004), as estratégias 

sociais de grandes empresas acabam alterando a vida das pessoas. Essa autora argumenta 

ainda que as empresas satisfazem o desejo do governo. Nesse estudo de caso, esse desejo tem 

duas dimensões: a primeira é contribuir para a educação com o Programa Extra e a segunda 

dimensão relaciona-se à concepção de políticas públicas, que especificamente deveria ser uma 

atribuição do Estado. E para contribuir ainda mais com essas dimensões, a Alphacel ainda 

mantém um relacionamento, possivelmente muito profícuo, com os governos que tanto 

adotaram o seu programa como política pública quanto os que possuem seus programas 

implementados. 

Sendo assim, o novo framework, em seu primeiro item, continua contemplando a 

questão econômica. Conforme já destacado, a questão econômica é evidenciada em estudos, 

como o efetuado por Orlitzky et al. (2003) no qual esses autores comprovam que há relação 

entre RS e performance financeira, ou seja, lucro.  

Sendo unidade básica de sua análise, a dimensão econômica de Carroll (1979, 

1991) apresenta-se em total consonância com a questão econômica, pois as demais dimensões 

trabalhadas por essa autora só se dão após a realização da dimensão econômica. 

Congruente com a maximização do lucro, conforme Whittington (2002), estão os 

autores da abordagem clássica da estratégia. Entre esses autores pode-se destacar Michael E. 

Porter, o engenheiro que virou guru (AKTOUF, 2002). Porter e Kramer (2006) defendem a 

transformação das ERS e estratégias empresariais em uma única estratégia, a estratégia 

econômica. Para esses autores, RS implica uma fonte de vantagem competitiva para a 

empresa. 

No caso do Alphacel e o Incel, a questão econômica não é evidenciada pelas 

entrevistas realizadas com os profissionais da empresa. Apesar disso, a estrutura da alta 
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administração demonstra que o Incel não possui autonomia de atuação estratégica, pois toda a 

sua alta administração está vinculada à Alphacel e ao Conselho de Administração. Essa 

composição indica que o instituto não é livre para decidir quais as direções seguir, uma vez 

que essas decisões podem não ser congruentes com a Alphacel e Conselho de Administração. 

O novo ponto do framework nesse item é considerar que a dimensão econômica, não 

apresentada pelo Incel, deve ser trabalhada a partir da composição da alta administração, que 

garantirá que o instituto não busque caminhos que não estejam em conformidade com os 

objetivos e estratégias da Alphacel e interesses do Conselho de Administração. A Alphacel 

consegue, com o instituto, desvincular suas ERS da dimensão econômica e, coloca, assim, 

uma dimensão política predominante no Incel através dos programas de responsabilidade 

social.  

Vale aqui destacar que a ideologia predominante no Incel reduz a discussão sobre 

RS à contribuição da empresa para o desenvolvimento da educação a partir do negócio da 

Alphacel, as tecnologias de informação e comunicação. No Incel, prevalece o contexto prático 

de RS em detrimento da dimensão econômica presente na literatura de ERS. Há, então, um 

distanciamento do discurso de maximização do lucro. 

O segundo ponto do framework apresenta o hibridismo da empresa ex-estatal 

como ponto de partida para o relacionamento com o governo. A noção de organização híbrida 

implica que a empresa está sempre transitando em um contínuo entre o público e o privado. 

Ao buscar o relacionamento com o governo, a Alphacel se move em direção ao público, à 

esfera governamental. Acontece que esse movimento é feito pela empresa também a partir das 

suas estratégias de responsabilidade social. No caso da Alphacel, e como ponto adicional 

nesse item do framework, está a necessidade de se relacionar com o governo através de seus 

programas de responsabilidade social. 

Conforme Joldersma e Winter (2002), organizações híbridas são dependentes do 

governo, e pode-se dizer que, na verdade, são interdependentes. Baron (1995) argumenta que 

quanto maior o controle do governo nos mercados, mais se tornam importantes as estratégias 

de não-mercado. Neste estudo de caso, as ERS são exemplos de estratégias de não-mercado.  

Em se tratando do novo framework, pode-se considerar que ERS de empresas ex-

estatais são um meio para relacionar com o governo e não somente como estratégias voltadas 

para o desenvolvimento sócio-econômico do país por meio da melhoria do nível educacional 
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da população. Essas estratégias também têm a faculdade de servirem como termômetro para 

avaliar até que ponto essas ERS estão coerentes com a melhoria do relacionamento com o 

governo. Esse relacionamento está evidenciado, inclusive, através de concessões de prêmio de 

RS para o Incel. Mesmo assim, ainda não há uma coerência na narrativa dos entrevistados do 

instituto, como o caso do entrevistado 1, já citado no capítulo anterior. 

O terceiro item está relacionado à participação em políticas públicas. A Alphacel, 

devido ao seu passado como empresa pública, possui conhecimento e capacidade de construir 

programas sociais que venham a se tornar política pública. Mais do que isso, esaa empresa é 

até mesmo capaz de formular uma política pública. Há de se adicionar nesta revisão do 

framework que como empresa híbrida ex-estatal, atuar para que seus programas se tornem 

política pública, aproxima a Alphacel da esfera pública no contínuo entre público e privado. E 

a Alphacel tem trabalhado para que seus programas de RS se tornem política pública, 

conforme evidenciado neste estudo de caso. Outro ponto é a internacionalização do Incel para 

um país do continente africano através do Programa Extra como política pública, o que 

converge com a estratégia de internacionalização da Alphacel para países de língua 

portuguesa. Vale dizer que no site da Alphacel, esse processo de internacionalização é 

caracterizado como o primeiro processo da Alphacel em direção à internacionalização. 

Cabe destacar ainda, conforme Faria e Imasato (2007), que autoridade e 

legitimidade estão associadas à política e poder. No caso da Alphacel, a empresa tem 

demonstrado sua autoridade e legitimidade, de forma invisível, através da atuação em 

políticas públicas. 

Outro aspecto do framework é a influência das grandes empresas, Estado e 

sociedade no mercado. Como apontado anteriormente, houve uma mudança no PGMU na 

qual ficou determinado às empresas de telecomunicações que levassem a banda larga às 

escolas públicas de sua área de concessão. Essa mudança ocorreu durante a vigência das 

metas e pode ter acontecido devido à pressão de empresas do setor de telecomunicações para 

que isso ocorresse. Conforme a Anatel (2008b), duas empresas de telecomunicações já 

atingiram as suas metas e não deverão levar a banda larga às escolas. Outras empresas ainda 

terão que se esforçar para a realização dessa determinação, como é o caso da Alphacel.  

Essa mudança dá indícios de que a competição no setor de telecomunicações 

passa também por questões sociais, o que era a arena de atuação das empresas quando 

públicas. Apesar de o governo ter demonstrado que continua com grande capacidade de 
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atuação para fazer valer seus interesses, que no caso foi a extensão do programa de banda 

larga a todas as escolas públicas, é interessante observar que essa mudança no PGMU leva à 

disputa, no contínuo, para o lado do governo, reforçando ainda mais a necessidade das 

empresas de estarem a todo momento trabalhando as suas estratégias e se movendo pelo 

contínuo. Cabe, no framework, adicionar a perspectiva da competição, através da influência 

do Estado, que passa a acontecer também na dimensão pública do contínuo e não somente no 

mercado. 
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5 CONCLUSÕES 

A RS tem sido muito discutida nos últimos anos, mas ainda não há conhecimento 

suficiente sobre esse tema emergente na área de estratégia. Apesar de diversos autores 

divergirem sobre qual seria o papel da empresa na sociedade, inicialmente, a filantropia foi 

adotada pelas organizações como meio de ajudar a sociedade. A responsabilidade social 

surgiu nos EUA relacionada à maneira como agiam os homens de negócios. Essa concepção 

dura até o final da década de 70. A partir daí, com o aumento da pressão sobre as empresas 

para considerarem questões mais complexas, tais como poluição e discriminação racial em 

suas atividades, a responsabilidade social deixa de ser relacionada ao indivíduo e passa a ser 

atrelada ao negócio da empresa, iniciando-se a responsabilidade social corporativa. É nesse 

período em que são iniciados os debates, com base em Freeman (1984) sobre quem são os 

stakeholders das empresas e como as empresas devem tratá-los. A partir da década de 80, a 

RS passa a ser tratada como um instrumento gerencial, através do qual as empresas buscam 

um melhor desempenho.  

Com o crescimento da importância da RS entre diferentes tipos de empresas em 

diversos países, diversos conceitos começam a surgir. Os debates sobre RS podem ser 

evidenciados em duas vertentes: uma econômica e outra não-econômica. A vertente 

econômica está baseada na maximização do lucro.  Nessa vertente, o principal stakeholder, ou 

o único segundo Whetten et al. (2002), é o acionista. Por outro lado, em confronto com essa 

vertente, está a não-econômica. A vertente econômica possui a questão econômica como seu 

marco. No caso da vertente não-econômica, pode-se destacar que na sua base está a questão 

política da RS. 

A questão política ainda recebe pouca atenção da literatura de RS e isso ajuda a 

explicar por que este tema ainda não é suficientemente conhecido por pesquisadores. A 

questão política está associada à interdependência entre governos e empresas e pelo uso 

estratégico da RS para fins que costumam ser desprezados pela literatura dominante de 

estratégia.  

É importante destacar que nessa questão política reside a participação de empresas 

privadas em políticas públicas, conforme foi destacado por Young (2004). Para complicar 

esse cenário, esse autor diz que o Instituto Ethos incentiva as empresas nesse tipo de 
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participação. Duas questões emergem: seria papel desse Instituto esse tipo de incentivo? Por 

que pesquisadores tendem a desconsiderar a questão política da RS? 

Conforme destacado por Detomasi (2007), avaliar a situação política é importante 

para determinar como será a atuação da empresa em responsabilidade social. Cappellin e 

Giuliani (2004) vão um pouco mais longe e demonstram que empresas, por um lado, 

mostram-se socialmente responsáveis, mas por outro costumam exigir alterações em 

legislações. Em complemento, esta pesquisa aponta que empresas, como no caso da ex-estatal 

do setor de telecomunicações, estão participando ativamente de políticas públicas. 

A aproximação com o governo e a participação em políticas públicas (Young, 

2004), ajuda a explicar a transformação da responsabilidade em estratégias de RS. Nesse 

sentido, Porter e Kramer (2006) chamam a atenção para o fato de que as empresas não devem 

trabalhar a RS como algo isolado, mas alinhada à estratégia. Para esses autores, ERS 

contribuem para melhoria nos resultados empresariais, mas eles não mencionam a questão 

política. Porter (2007) vai mais longe ainda e argumenta que ERS e estratégia econômica 

devem ser uma só, reforçando a dominância econômica nas estratégias.  

Assim como o modelo de responsabilidade social de Carroll (1979, 1991), no qual 

a unidade básica é a dimensão econômica e sem a qual as demais dimensões não acontecem, 

Porter e Kramer (2006) e Porter (2007) defendem a questão econômica como ERS. A 

dimensão econômica também é evidenciada com Friedman (1970) e Levitt (1958). 

É nitidamente perceptível que o mainstream da área de estratégia, representado 

por Porter, possui a dimensão econômica como uma questão central. Já destaca Whittington 

(2002) que a abordagem clássica de estratégia, na qual está o engenheiro Michael E. Porter, 

que se transformou em guru (AKTOUF, 2002), é baseada na busca pela maximização do 

lucro através de um planejamento racional. Whittington (2002) chama a atenção para o fato de 

que outras abordagens, como a processual e sistêmica, estão relacionadas a uma questão 

plural, na qual existem outros objetivos que não somente a maximização do lucro. Mintzberg 

(1983) deixa claro que decisões estratégicas não envolvem somente questões econômicas.  

Com o processo de privatização de empresas públicas, organizações que antes 

estavam ligadas ao governo passam a atuar no mercado. Essas empresas, caracterizadas como 

ex-estatais, carregam consigo traços de sua atuação no setor público. Várias dessas 

organizações ex-estatais, mesmo depois de privatizadas, continuam sobre a vigília do governo 
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federal, através de serviços concedidos. Essas empresas que atuam no mercado trazem os 

traços do setor público e incorporam ou adquirem, assim, certo grau de hibridismo 

(JOLDERSMA & WINTER, 2002; PERRY & RAINEY, 1988). Esse grau de hibridismo 

proporciona à empresa capacidade de se mover em um contínuo entre o público e o privado. 

Isso dificulta o entendimento sobre em que momento a organização está mais próxima do 

governo, público, ou mais próxima do privado, ou mercado.  

O mainstream da área de estratégia não considera o governo de forma adequada 

em seu modelo de cinco forças (BAILEY, 1999; BARON, 1995). A literatura de RS sofre do 

mesmo problema (CARROLL, 1979, 1991; FRIEDMAN, 1970; LEVITT, 1958). A 

consideração do governo na área de estratégia é para BAILEY, (1999) e BARON, (1995) 

essencial. O governo pode proporcionar à empresa benefícios para a sua atuação, como pode 

também reduzir a capacidade de atuação estratégica de uma organização.  

Para Austin (1990, p. 37), o governo representa uma “mega força” capaz de 

determinar o ambiente competitivo e de negócios. Isso implica na necessidade de uma análise 

cuidadosa das estratégias de governo para que as decisões estratégicas sejam tomadas pelos 

administradores das empresas. Esse autor argumenta que o gerenciamento em países em 

desenvolvimento requer análise e entendimento das forças externas às empresas e propõe um 

framework composto de quatro categorias: econômica, política, cultural e demográfica. No 

caso da categoria política, Austin (1990) destaca quatro variáveis: instabilidade, ideologia, 

instituições e links internacionais. Segundo ele, essas variáveis podem se encontrar em 

diferentes níveis e, portanto, necessitam ser decifradas para o processo de tomada de decisões 

estratégicas. 

Ao considerar que o governo é importante, Martin (2003) chama a atenção para o 

risco de captura de poder político por parte das empresas. Para esse autor, o governo também 

pode beneficiar empresas ou grupos (no entanto, ele ressalta o risco de captura de poder 

político por parte das empresas).  

As caracterizações apontadas tornaram mais interessante a investigação de uma 

empresa híbrida ex-estatal do setor de telecomunicações. Por outro lado, esse cenário 

representou um grande desafio para esta pesquisa. Primeiramente pela grande limitação da 

literatura de RS sobre a questão política. Segundo, por ser uma pesquisa fora do mainstream 

da área de RS e estratégia. Terceiro, pela dificuldade apresentada para coleta dos dados. No 
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entanto, ao trabalhar questões fora do mainstream, ainda não suficientemente problematizadas 

pela literatura tanto no Brasil quanto em países desenvolvidos, a contribuição desta pesquisa 

torna-se de grande relevância. Esta pesquisa serve como um guia para se conhecer sobre ERS 

em um contexto peculiar e tipicamente brasileiro. A partir desta pesquisa, é possível começar 

a desenvolver uma abordagem mais voltada à realidade do Brasil, sem que haja menosprezo 

aos conceitos dominantes nos EUA. 

Com essa pesquisa, percebeu-se que a literatura de RS e estratégia são 

insuficientes para entender o fenômeno de ERS de empresas híbridas ex-estatais no Brasil. 

ERS começam a adentrar o campo da administração pública, a se inter-relacionarem com 

políticas públicas e de alguma maneira, a afetar a decisão do poder executivo no Brasil. 

Percebe-se também que há uma alteração no modo de vida das pessoas “beneficiadas” pelo 

Programa Extra, conforme aponta a narrativa do entrevistado 2. Todo esse contexto exige que 

ERS sejam tratadas como multidisciplinares. Assim, disciplinas como sociologia, políticas 

públicas e até mesmo psicologia devam ser associadas a estudos futuros para uma melhor 

compreensão do fenômeno no contexto apresentado. 

É importante destacar, conforme seção “Influência do governo”, que o Estado, 

através do seu governo, mostrou que detém capacidade de decisão, apesar de possíveis 

tentativas de influenciá-lo ou capturá-lo. Isso significa que mesmo o governo tendo 

privatizado diversas empresas estatais, parece continuar “forte” e com capacidade de fazer 

valer as suas vontades, que nesse caso foi a extensão do seu programa de banda larga a todos 

os municípios brasileiros, através das empresas de telecomunicações. 

O setor de telecomunicações no Brasil passou por mudanças recentes e entre elas 

a privatização. Na privatização, o país foi dividido em quatro áreas de concessões e essas 

áreas foram privatizadas. A empresa híbrida ex-estatal deste estudo de caso foi uma das 

vencedoras do leilão de privatização. Vale destacar dois pontos importantes do processo de 

reforma do Estado. O primeiro diz respeito a políticas públicas. A formulação de políticas 

públicas ficaria a cargo do Estado e não seria delegada a nenhuma outra instituição. O 

segundo ponto é o PGMU. Foram determinadas metas a serem cumpridas pelas empresas 

ganhadoras da privatização para universalização dos serviços de telecomunicações. Para que 

houvesse ainda um controle do governo sobre o serviço concedido, foi criada a agência 

reguladora do setor, a Anatel.  
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E para a realização desta pesquisa, considerando as características do fenômeno a 

ser estudado, optou-se pela pesquisa qualitativa, estudo de caso, sendo a abordagem 

fenomenológica a que mais se aproxima desse estudo. E para coleta de dados, a principal 

opção foi a entrevista semiestruturada (adicionada a procedimentos de triangulação). A 

entrevista permite que o pesquisador analise não só o conteúdo, a narrativa, mas também o 

local e o comportamento dos entrevistados. Esse processo de coleta de dados não foi fácil. 

Disciplinas do curso de mestrado não proporcionam um treinamento específico para essa 

etapa. Esse treinamento, conforme destacam Easterby-Smith et al. (1999), é importante para o 

pesquisador que lida com questões estratégicas que desafiam o mainstream. Mesmo assim, o 

pesquisador deste estudo de caso realizou as entrevistas e aprendeu, na prática, como melhor 

abordar as diferentes questões. 

De fato, a prática da pesquisa se mostrou desafiadora em diversos momentos. É 

importante ressaltar que o acesso à empresa foi muito difícil. Através de contatos obtidos, o 

pesquisador tentava comunicar-se, tanto por mensagem eletrônica quanto por telefone, com os 

possíveis entrevistados. Alguns respondiam e outros não. Como exemplo, até o final dessa 

dissertação, o pesquisador não havia recebido nenhum retorno do profissional da gerência de 

estratégia, que havia sido contactado para uma possível entrevista. O acesso à empresa 

mostrou-se realmente complicado.  

É interessante observar que o Incel conseguiu uma posição de destaque em 

responsabilidade social no Brasil. O instituto, conforme já relatado, atua em projetos culturais 

e também educacionais. Eles utilizam-se da expertise da Alphacel, para trabalharem as 

tecnologias da informação e comunicação nos seus programas de responsabilidade social. 

A atuação desse instituto está fortemente ligada ao governo. Seus programas 

sociais passam pela necessidade de relacionamento com governos estaduais e municipais. 

Além do mais, a responsabilidade social tem ajudado no relacionamento com esses governos 

e, no caso da Alphacel, também com a Anatel e Ministério das Comunicações. Um ponto a 

destacar é que a melhoria no relacionamento com órgãos de governo não é muito enfatizada, 

mas, sem ela, o Incel pode não existir. O instituto necessita desse relacionamento para que 

possa atuar com seus programas de patrocínio cultural como também com seus programas de 

responsabilidade social. Um exemplo disso é o Programa Extra, que atualmente é política 

pública em alguns estados e municípios. 
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Pelas narrativas de alguns dos entrevistados, o Incel é independente e autônomo. 

É interessante observar que essa ideia de independência e autonomia proporciona, ao Incel, 

mostrar como um instituto que não está relacionado a uma dimensão econômica. Com isso, 

ele enfatiza muito mais a dimensão social do que a econômica.  

Dentre seus programas, o Programa Extra foi inicialmente implantado em 

municípios com baixo IDH, cuja receita bruta da empresa supera a renda desses pobres 

municípios. Esse programa também tem sido adotado por estados e municípios como política 

pública. Esses fatos chamam a atenção. Até que ponto isto é benéfico para a sociedade? Não 

há limite nisso? Pelas entrevistas, o Incel pretende continuar trabalhando para que seu 

programa se torne política pública, pois, de acordo com a narrativa dos entrevistados, eles 

acreditam que assim estão levando educação para aqueles que possuem mais dificuldade de 

acesso. 

O autor acredita que educação é, realmente, a base para um Brasil melhor. No 

entanto, por que a educação não pode ser política pública desenvolvida por administradores e 

homens públicos, neste último caso, escolhidos pela sociedade por meio democrático? Não há 

dúvidas de que isto acontece em diversos outros estados e municípios. Cabe dizer que, se 

empresas privadas podem adentrar o campo da administração pública para fazerem o bem, o 

governo também poderá adentrar o campo dessas empresas para fazer com que prevaleçam 

interesses públicos acima de qualquer intenção de construção de um país melhor através do 

interesse privado. E esse posicionamento do governo deve se dar também em ações de 

responsabilidade social, podendo inclusive, regular a atuação das empresas na área social. 

Seria essa visão aceita pelas empresas privadas? Possivelmente não. 

Ao se tratar desse tipo de ação social, como a executada pela Alphacel, é 

importante destacar que o autor não as considera como maléficas para a sociedade ou o país. 

Existe, sim, a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre os impactos que elas podem 

trazer, não só à sociedade, mas ao futuro do Brasil. Conforme destacado, a questão política 

das ERS é negligenciada pela literatura e a sua discussão não está sendo devidamente tratada. 

É necessário estabelecer um debate sobre a questão política da responsabilidade social, 

tornando-a pública e quebrando um tabu. E pelo que parece, ele existe.  

A atuação dessa empresa híbrida ex-estatal mostrou-se enigmática. Por um lado, a 

Alphacel trabalha a responsabilidade social com seus reguladores. Por outro, o seu instituto, 
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relaciona-se com governos estaduais e municipais através dos programas de RS. Procura, 

ainda, influenciar esse governo para alterações de legislações e até mesmo de políticas 

públicas. A supressão da dimensão econômica, o relacionamento com o governo, a adoção do 

Programa Extra como política pública e a determinação do Incel para que esse programa seja 

adotado ainda mais por outros estados, municípios e até mesmo outros países, é tratada de 

maneira natural por essa empresa. Isto pode ser, em parte, explicado pelo seu passado como 

empresa pública, ou seja, sabe fazer política pública e que assim continuará; e também 

explicado por se tratar de estratégia. 

Em decorrência disso, cabe colocar uma pergunta: está sendo o autor crítico, cheio 

de interrogações a serem respondidas ou os estrategistas dessa empresa são inocentes ao ponto 

de não conhecerem a questão política? Será que esses estrategistas provenientes do setor 

público, conforme relatam Faria e Imasato (2007), estariam realmente perdendo a sua 

autoridade e legitimidade? Ou estariam eles construindo uma outra autoridade e legitimidade 

a partir da esfera privada? Essa empresa enigmática está, a cada dia, consolidando o seu poder 

na esfera pública. O autor não pretende dizer que a empresa esteja fazendo isso de maneira 

maléfica, mas ela está, possivelmente, fazendo-o por meio do seu poder “invisível”. 

A relevância desta pesquisa se torna ainda maior com as descobertas deste estudo 

de caso e com os questionamentos colocados anteriormente. Esta pesquisa serve como 

parâmetro para o início da discussão sobre a questão política da responsabilidade social no 

Brasil. Desde criança, o autor desta dissertação ouve que o Brasil é o país do futuro. Para ser o 

país do futuro, discussões como essas têm de ser iniciadas e amadurecidas; em paralelo, a 

literatura com uma base brasileira deve ser desenvolvida. 

Para o autor desta dissertação, estratégias de responsabilidade social ultrapassam 

estratégias econômicas. Além disso, deve-se destacar que ERS devem ser coerentes e 

adequadas às estratégias empresariais.  

Com esta pesquisa, conclui-se que estratégias de responsabilidade social estão 

sendo utilizadas para melhoria do relacionamento com governos, órgão regulador e 

ministério. Cabe destacar, também, que ERS estão, cada vez mais, adentrando a esfera pública 

e, através de políticas públicas, proporcionando um aumento do poder da empresa na arena 

competitiva. Percebe-se, também, que a disputa antes centrada no mercado pode estar, agora, 

migrando para a esfera governamental, na qual empresas, através de seus programas de 
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responsabilidade social, buscarão participar cada vez mais das decisões políticas. Dessa 

maneira, através das ERS, monitorarão os movimentos do governo, procurarão influenciá-lo e 

assim trabalharão suas estratégias de responsabilidade social.  

O autor pretende com isso dar suas contribuições para praticantes. Essas 

contribuições são importantes, pois adicionam valor não só à pesquisa, mas também à 

discussão sobre estratégias de responsabilidade social. 

5.1 Contribuições para praticantes 

A pressão para que empresas passem a agir de maneira responsável tem crescido. 

A sociedade está mais consciente dos seus direitos. Organizações não-governamentais, 

através de diversos meios de comunicação, têm influenciado as pessoas a terem uma postura 

diferenciada em relação às empresas que não estão trabalhando em conformidade com o que 

se espera de uma organização. Em decorrência de diversos fatores, entre os quais os citados, 

as empresas formulam estratégias de responsabilidade social inclusive para trabalhar esse 

relacionamento com a sociedade.  

Com a ideia de que empresas privadas podem contribuir para reduzir igualdades 

sociais e construírem um Brasil melhor, administradores públicos podem achar que a melhor 

alternativa e, talvez a mais rápida, seja através da atuação de empresas privadas na esfera 

pública. Alguns podem acreditar que, por possuírem recursos financeiros, essas empresas 

terão condições de dar a sua grande contribuição para a sociedade e para o país. Mais do que 

isso, estarão retribuindo para a sociedade aquilo que elas possivelmente têm utilizado. 

Apesar dos pontos colocados acima, cabe uma questão para os administradores 

públicos refletirem: será que os problemas sociais e ambientais existentes hoje não foram 

também criados por essas empresas? 

E com o intuito de buscar uma solução para os problemas sociais e a redução da 

desigualdade existente no Brasil, administradores públicos podem vir a decidir apoiar a 

responsabilidade social corporativa. É nesse sentido que a contribuição desse trabalho se torna 

mais relevante.  

Primeiramente, o conceito de responsabilidade social é amplo e possibilita 

diversas interpretações. Isso significa que para cada empresa a responsabilidade social é vista 
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de uma maneira peculiar e, nessas mesmas empresas, haverá conceitos diferentes para 

responsabilidade social. O cuidado que o administrador público deve tomar é sobre qual o 

conceito de RS que melhor representaria o interesse público acima do interesse privado.  

Outro aspecto está relacionado à capacidade desses administradores em 

verificarem se realmente todas as ações dessas empresas são de responsabilidade social. Em 

um país com uma extensão territorial tão grande quanto o Brasil, a verificação in loco é mais 

problemática. Isso não quer dizer que ela não possa ser feita, pelo contrário, exigirá que a 

administração pública crie mecanismos que possibilitem saber o quanto essas ações ou 

estratégias são realmente sociais. Começa aqui um desafio para esses administradores, que 

além de buscarem definir o que é RS com vistas aos reais interesses públicos, deverão criar os 

instrumentos para essa aferição. 

Se por um lado isso quer dizer a instrumentalização da responsabilidade social no 

âmbito público, por outro lado, é a oportunidade para se discutir o quanto o governo deve 

prestar atenção a esses programas de responsabilidade social que estão sendo implantados em 

todo o país. Há de se considerar que esses programas de responsabilidade social podem estar 

alinhados às estratégias das empresas. Isso pode significar uma dimensão econômica, pela 

qual a empresa buscará a maximização do lucro através desses programas. 

Ao se tratar de estratégias e, nesse caso, ERS, é importante ressaltar até que ponto 

a administração pública pode conhecer sobre estratégias de empresas e até mesmo, qual seria 

o meio para que essas estratégias possam ser conhecidas. Estratégias podem ser deliberadas, 

mas também emergentes (MINTZBERG, 1987). Nesse sentido, mesmo que a administração 

pública tome conhecimento de alguma estratégia de RS, já sinalizam diversos autores, como 

Bailey (1999), Baron (1995), Detomais (2007), Joldersma e Winter (2002), que em função da 

maneira de atuação do setor público, essas estratégias poderão ser mudadas. Assim, empresas 

conseguem alterar suas ações e até mesmo seus programas no meio do caminho, evitando que 

administradores públicos tenham conhecimento profundo sobre suas estratégias. Essa 

dinâmica pode-se dar de maneira deliberada ou até mesmo emergente. 

Isso reflete o contínuo entre o público e o privado, o que torna ainda mais 

complicado trabalhar com organizações híbridas que possuem a capacidade de se mover nesse 

contínuo. Consequentemente torna mais difícil identificar em que momento esta organização 

está mais próxima do governo ou do mercado. Assim, conhecer as ERS dessas organizações 
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se torna ainda mais problemático e difícil. Se estratégias são conhecidas, seriam elas 

realmente estratégias? 

Deve-se pensar também que a melhoria na qualificação dos administradores 

públicos refletirá em políticas públicas melhores desenvolvidas. O autor não pretende dizer 

que as políticas, hoje, são mal elaboradas. Cabe aqui elucidar que se há uma melhor 

preparação, e esta preparação exige investimento e tempo, é possível que se torne mais árduo 

para empresas privadas adentrar o campo da administração pública. 

É necessária também uma formação crítica dos administradores públicos. Essa 

formação possibilita que ERS e a atuação desses administradores sejam vistas além do 

modelo dominante, do mainstream. Isto é importante porque possibilita que a administração 

pública não seja tratada como administração de empresa privada. Assim, ela pode ser vista 

como realmente pública e com suas características peculiares. 

O que o autor pretende é instigar a administração pública, a partir deste estudo de 

caso, a ver como as ERS podem-se dar a partir da esfera privada e a pensar o quanto essas 

estratégias estão adentrando a esfera pública, o que não pode acontecer sem um olhar crítico.  

5.2 Sugestões para Pesquisas Futuras 

A partir do estudo de caso apresentado, buscou-se contribuir para o 

aprofundamento das discussões sobre estratégias de responsabilidade social, ainda mais no 

Brasil, e a atuação de empresas híbridas ex-estatais. Apesar disso, ainda restam espaços para 

novas pesquisas sobre estratégias de responsabilidade social: 

a) Analisem o impacto dessas ações de responsabilidade social nas comunidades, na vida 

dos beneficiados e o quanto esse impacto altera a realidade local e proporciona 

benefícios para empresa e quais seriam esses benefícios além daqueles possivelmente 

apontados pela literatura; 

b) busquem entender as reais motivações de iniciar as ações com base no IDH e 

identificar como foram as atuações tanto da empresa, instituto e secretarias para que 

isso acontecesse, apontando como se dá esse contrato com essas secretarias; 

c) investiguem a atuação dos órgãos de Estado no fomento a essas ações de 

responsabilidade social e quais as reais intenções em incentivar essas ações; 
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d) descubram quais os fatores envolvidos no processo de mudança de uma legislação, 

como o PGMU, no meio do caminho, quais os atores envolvidos e como podem ter 

influenciado o governo para tal; 

e) analisem a atuação de organismos internacionais, como Unicef, Unesco, ONU, Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento na promoção de programas de 

responsabilidade social e no apoio a empresas para promoção desses programas e 

aproximação com o governo; 

f) avaliem o quanto a responsabilidade social ajuda as empresas na obtenção de 

empréstimos e no retorno financeiro decorrente das suas ações em bolsas de valores;  

g) pesquisem, sob a ótica das secretarias municipais e estaduais, por que a adoção do 

Programa Extra como política pública e por que não desenvolver uma política pública 

própria, do município ou do estado, similar ao Programa Extra; 

h) investiguem como foi o trabalho de “bastidores” para que os programas do Incel se 

tornassem política pública e qual o olhar da alta administração da Alphacel sobre isto; 

i) identifiquem quais os reais motivos do Incel ao buscar influenciar governos a 

mudarem suas legislações para que Estados que ainda não possuem programas de 

apoio cultural passem a ter este tipo de apoio e quais as reais implicações para o Incel; 

j) investiguem porque pesquisadores ignoram a questão política das ERS. 

 

5.3 Limitações da Pesquisa 

Nessa pesquisa, procurou-se analisar a questão política da responsabilidade social 

em vista da questão econômica, predominante na literatura de RS e estratégia. Diversos 

pontos surgiram durante o desenvolvimento teórico assim como durante a coleta de dados, 

sendo necessário realizar a delimitação do estudo. Dessa maneira, podem ser apresentados 

alguns limitantes, que não foram objeto do estudo: 

a) buscar analisar o impacto das ações de responsabilidade social na vida dos envolvidos; 

b) analisar o quão são efetivas as estratégias de responsabilidade social da Alphacel; 
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c) o quanto a Alphacel poderia obter de retorno econômico e também de imagem com os 

programas de responsabilidade social do Incel; 

d) aprofundar o quanto a interferência do governo tem afetado as empresas ex-estatais e 

seus programas de responsabilidade social; 

e) analisar o quanto a interferência da empresa ex-estatal, com seus programas de 

responsabilidade social, têm afetado o governo; 

f) o quanto as empresas ex-estatais e seus institutos de RS tem procurado afetar a 

legislação para obter vantagens para o seu negócio e quais vantagens seriam; 

g) aprofundar a discussão dos diversos outros conceitos presentes na literatura, tanto de 

estratégia, de responsabilidade social e de organizações híbridas; 

h) por que pesquisadores ignoram a questão política das ERS. 
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ANEXO A 

 

 

 
 
 
 
 
 
T-1 
 
Agora com sete anos, o instituto está maduro, e aí assim, a gente tem que estar buscando 
sempre maximizar o trabalho. De que forma a gente pode estar medindo melhor essas ações, 
qual o retorno que esses jovens trazem do trabalho que a gente está desenvolvendo com eles. 
(Entrevistado 5) 
 
Não, atualmente a gente não trabalha com essa avaliação. (Entrevistado 1) 
 
O Fulano [presidente da Alphacel] mesmo costuma dizer que não é papo de executivo 
bonzinho, que não é filantropia, que não é nada disso não. [...] Então ele fala, não é nenhuma 
bondade, não é generosidade, não é nada disso não. É uma crença que vai ser dessa forma 
que o segundo setor vai contribuir pro primeiro setor e pro terceiro setor, pra sociedade civil 
como um todo. Então, criando um instituto, foi a forma que foi pensado lá trás e aí um 
pensamento que apesar das mudanças de gestão vem se perpetuando. O instituto vem se 
fortalecendo no decorrer desses últimos anos exatamente com esse pensamento. (Entrevistado 
6) 
 
 
T-2 
 
A gente não pode falar da Alphacel praticamente porque a gente é uma outra empresa. 
(Entrevistado 1) 
 
O Incel é um instituto de muita autonomia. (Entrevistado 2) 
 
Atualmente eles [Alphacel] dão essa autonomia pra gente porque, na verdade, a Alphacel tem 
a área de marketing, que vê a questão de marketing, mas o Incel tem uma mão de obra 
especializada em educação e cultura. Então eles também entendem essa gestão [dos 
programas de RS] e que ficar no instituto está ficando com especialistas. (Entrevistado 1) 
 
Nós somos o braço de responsabilidade social, mas a gente pode, a gente tem autonomia de 
tomar as decisões, ver como é que a gente pode trabalhar a questão da educação e cultura 
para poder fazer a transformação social. (Entrevistado 5) 
 

Profissional Organização Área 
Entrevistado 1 Incel Cultura 
Entrevistado 2 Incel Educação 
Entrevistado 3 Alphacel Finanças 
Entrevistado 4 Alphacel Regulação 
Entrevistado 5 Incel Educação 
Entrevistado 6 Incel Educação 
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T-3 
 
Por mais que sejam CNPJs diferentes, é o mesmo grupo. [...] há uma troca. Tudo que é feito 
aqui a gente estende para lá. Eu não sei se comentei uma hora, ali na pirâmide [pirâmide do 
modelo de governança corporativa da Alphacel] tinha responsabilidade social e ambiental. A 
ambiental a gente tá trabalhando também. (Entrevistado 3) 
 
 
T-4 
 
Não, pelo contrário, a gente se utiliza das estratégicas da empresa para a gente. 
(Entrevistado 2) 
 
No caso do Viva, a gente aproveita [objetivos e estratégias da Alphacel]. Nós somos o braço 
de responsabilidade social da Alphacel, e a gente não pode, não esquece disso, da nossa 
maior mantenedora. Mas enfim, como eu falei, a gente usa a expertise da Alphacel. Eles estão 
dando a conectividade, mas eu, não diria isso não. O que eu percebo é que a gente tem 
autonomia sim! Autonomia para fazer os projetos. É claro que a gente depende internamente 
para ter uma força, ganhar, ter o apoio deles para implantar. Imagina se eles não viessem 
com a banda larga nas escolas e a gente pensasse o conteúdo. A gente poderia até implantar 
o conteúdo, mas se eles não viabilizassem também ia ficar difícil. Mas eu não diria isso não 
[seguir os objetivos e estratégias da Alphacel]. (Entrevistado 5) 
 
[...] A gente aproveita a expertise da Alphacel, como eu já tinha te falado. Isso eu acho que 
seria até incorreto se nós não fizéssemos. [...] temos que aproveitar, sim, essa expertise na 
área de tecnologia para que a gente possa usar essa ferramenta deles, para que a gente 
possa deslanchar o que a gente pensa de educação, o que a gente pensa de cultura. Nós, sim, 
aproveitamos a expertise deles. (Entrevistado 5) 
 
 
T-5 
 
Não. Na verdade a gente conversa e o tempo inteiro. Na hora que a gente desenha nossa 
missão, visão e nossos valores, a gente tem aqui do lado qual é a missão, qual é a visão e os 
quais são os valores da Alphacel para que você garanta uma sintonia e conexões, até porque 
é nossa principal mantenedora. E quando o instituto optou por trabalhar com tecnologia da 
informação e comunicação, como meio pro desenvolvimento humano, fosse através da 
educação, fosse através da cultura, a opção por focar em tecnologia é porque é o expertise 
da Alphacel. Então, a gente se beneficiaria e beneficiaria naturalmente os projetos, 
otimizaria recurso, otimizaria pesquisa, otimizaria investimento, por conta da experiência da 
companhia. Em contrapartida, existe as duas diretorias que garantem também esse olhar, 
que está sempre alinhado com a presidência e a vice-presidência, mas que tenha aqui a sua 
liberdade de ação no momento que a gente define e faz nosso planejamento anual e no 
momento em que lá trás foi criado o instituto com sua missão, sua visão e seus 
valores.(Entrevistado 6) 
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T-6 
 
Esse ano a gente, a empresa estava focada com a expansão [da telefonia móvel] [...], então 
vamos focar o programa de patrocínios. (Entrevistado 1) 
 
Eles servem todas [estratégias e objetivos da Alphacel, mesmo sendo independentes]. Tanto 
que a gente tem uma cartilha das diretrizes. São 23 diretrizes para 2008, uma delas é o Incel 
desenvolvendo cada vez mais esta parte social. Então, é a mesma empresa com CNPJs 
diferentes. (Entrevistado 3) 
 
T-7 
 
Na época, se optou então por criar um instituto à parte, que responde não à Alphacel, [...] 
mas sim ao conselho do grupo. Tanto que o instituto não está vinculado, não está ligado 
diretamente à Alphacel. Está aos sócios, e aí nosso link com a Alphacel. Porque é importante 
que você mantenha essa comunicação, e até porque você tem as ações sociais que são 
aplicadas ao público externo, mas você tem toda uma dinâmica que precisa ser desenvolvida 
internamente dentro da companhia. Então nosso vice-presidente é um diretor da Alphacel. E 
o nosso presidente responde diretamente ao conselho. Então essa foi a estratégia criada e a 
comunicação também para que você conseguisse garantir esse intercâmbio entre conselho, 
Alphacel e Incel. (Entrevistado 6) 
 
 
Só para você entender um pouco da estrutura do Incel. O Incel responde direto, não à 
empresa Alphacel, mas a um conselho de acionistas. Então, na verdade, existe um vice-
presidente que ele é da Alphacel, muito importante porque a gente tem uma conexão com a 
empresa para realizar os nossos projetos sociais e culturais. Então isso é super importante, 
além do Incel fazer gestão de patrocínios culturais da Alphacel, ICMS e renúncia fiscal. 
Então o Incel, na área de cultura que faz isso [patrocínios], é importante que se tenha uma 
ligação com a empresa. Mas o presidente do Incel é do conselho de acionistas. Então, na 
verdade, ele responde aos acionistas direto. Existe uma dependência e uma linha muito clara 
de que Incel é Incel. e Alphacel é Alphacel, apesar das coisas terem uma relação saudável e 
muito boa para a gente. Mas existe também uma independência em termos de estrutura de 
negócio. Quer dizer, a Alphacel não precisa do Incel. Na verdade para vender nada. O 
orçamento de marketing da Alphacel é uma coisa abissal. Então não é isso, a gente tem uma 
estrutura assim que nos possibilita bastante autonomia. (Entrevistado 2) 
 
T-8 
 
O presidente, o vice-presidente e os diretores são funcionários da Alphacel. Dali em diante, 
são funcionários do Incel mesmo. (Entrevistado 10) 
 
O vice-presidente é um diretor da Alphacel e o nosso presidente atende ao conselho. Ele não 
é um sócio. Já ocupou também um cargo de direção dentro da Alphacel, mas hoje ele está 
destinado a trabalhar diretamente com o conselho. (Entrevistado 6) 
 
[Sobre de onde são os diretores de cultura e educação] Da Alphacel. Até como funcionários, 
[os diretores] são da Alphacel. (Entrevistado 6) 
 



 

 

155 

 
T-9 
 
O instituto tem o seu CNPJ próprio. Até 2004, 2005, todos os colaboradores do Incel, na 
verdade, eram da Alphacel, como se fossem cedidos ao Incel. E em 2005, inclusive, o Incel 
passou a ter uma folha de pessoal específica, exatamente para garantir essa blindagem e 
fazer com que os movimentos da companhia, relacionados aos seus negócios, não 
influenciassem a dinâmica do instituto de responsabilidade social. (Entrevistado 6) 
 
 
T-10 
 
Temos parcerias com governos, governos do estado. (Entrevistado 1) 
 
A gente tem um relacionamento com as secretarias de cultura. Tem, também, relação com as 
secretarias que não tem lei de incentivo. Tem vários estados em que atuamos que não tem lei 
de incentivo e não patrocinamos, mas a gente gostaria de patrocinar um projeto, mas não 
tem lei pra fazer. Então [...] foi feito todo um trabalho, marcar reunião e conversar com 
secretário de cultura, falar sobre a importância, mostrar por números quais são os benefícios 
que se tem, porque mesmo os estados abrindo mão dos seus impostos, eles têm um retorno 
muito grande de mão de obra trabalhando e até de impostos mesmo, porque muito do que os 
produtores usam parte do que eles usam do patrocínio, é para pagar impostos. Então, 
também arrecada. Interessante. Tem estados aí já se mobilizando. (Entrevistado 1) 
 
[Questionado se a responsabilidade social tem ajudado no relacionamento com as secretarias] 
Eu acho que sim [...], mas eu acho que é uma parte muito pequena, porque, por exemplo, vai 
ter a margem de relação institucional a da Alphacel que de repente a gente patrocina um 
projeto lá apoiado pela secretaria estadual, uma pessoa super bem relacionada, aí isso pode 
facilitar uma conversa, um trânsito qualquer. Mas eu acho que a representatividade disso 
dentro da empresa Alphacel é muito pequena, eu acho assim, que pode ocorrer, mas não 
acho que seja representativo. (Entrevistado 1) 
 
T-11 
 
[Sobre como a Anatel e o Ministério veem as ações de RS] sempre de uma maneira bem 
positiva, porque eles sabem que são essas empresas [de telecomunicações] que vão conseguir 
fazer alguma coisa, quanto mais engajado tiver. E eles veem sempre com bons olhos. A gente 
[Alphacel] tem apresentado lá para eles e eles gostam bastante. (Entrevistado 4) 
 
[Eles – Anatel e Ministério das Comunicações – têm recebido bem]. Tem que receber. 
(Entrevistado 3) 
 
[Tem ajudado no relacionamento, principalmente com o governo, e no caso da Alphacel, a 
Anatel e o Ministério das Comunicações] Tem, tem sim. Mas aí a gente não precisa nem 
forçar a mão não. Esse reconhecimento, hoje em dia, daquilo que eu te falei da gente ser 
demandado [para implantar o programa social como política pública], hoje em dia isso já 
acontece. Nossa entrada e a percepção e a clareza do que é a Alphacel como negócio e do 
que é do instituto como uma empresa, uma instituição de responsabilidade social, já é muito 
clara. (Entrevistado 6) 
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T-12 
 
Olha, o Incel, em termos de crescimento, ele só tem crescido desde que foi criado. Então a 
gente vem entendendo isso como, na verdade, um prestígio crescente dentro da empresa 
[Alphacel] de poder avançar com os projetos, de poder criar coisas novas, estruturas 
internas, [...] as coisas que a gente vem propondo e sendo aceitas e com respaldo. É o 
sinalizador mais claro que a empresa acredita que muito se faz. (Entrevistado 2) 
 
Isso é importante e nós estamos tentando implementar é a governança corporativa onde faz 
parte todos esses aspectos [...], tem essa parte das obrigações sociais, tem o código de ética, 
tem uma série de outras lidas, para que a gente possa ter o aval de ser uma empresa dentro 
daquele grupo, das empresas que têm governança corporativa [falando do ISE da Bovespa]. 
(Entrevistado 4) 
 
Eles têm dado importância [acionistas, conselho de administração, governo e Anatel], eles 
têm solicitado cada vez mais entender o assunto que até então não quis que os acionistas 
conhecessem, mas eles gostavam de fechar os olhos. Não era uma coisa benquista, mas agora 
é aquilo que eu te falei [...] estão entendendo que é uma necessidade, que é uma tendência 
então eles estão buscando, pedindo, como que está vamos fazer. (Entrevistado 3) 
 
 
T-13 
 
Mas nesse processo, a Alphacel, na época, começou de fato a conhecer o Brasil, que a 
empresa não conhecia e começou a se pensar, dentro do marketing, algum projeto que 
pudesse na verdade iniciar um processo de atividade social como contribuição da empresa 
para um país que a empresa estava descobrindo, que sequer tinha telecomunicações básicas 
para poder se desenvolver. Isso há oito anos atrás. Realmente não faz muito tempo e em 
termos históricos é uma bobagem. (Entrevistado 2) 
 
T-14 
 
 
O que eu penso dessa, de entrar em populações com baixo IDH, é que assim, se a gente pensa 
em levar o máximo para quem tem o mínimo, o que adianta eu levar um trabalho, não que 
não precise ou mereça, mas em termos de prioridade, eu vou entrar na metrópole, que tem 
um acesso maior a informação, ao conhecimento ou nessas comunidades onde é difícil 
chegar. (Entrevistado 5) 
 
 
Eu sei a questão do IDH porque o desafio era exatamente esse. Vamos fazer uma pesquisa 
onde a gente identifique, dentre os municípios que tenham o menor índice IDH, qual é o 
impacto da tecnologia. E chegando nessa comunidade, tendo como núcleo irradiador para 
essas mudanças e transformações sociais a instituição escolar, e instituição essa que fosse 
pública. Aí sim já tinha muito a ver com esse pensamento, acho que, nem tão racionalmente 
ou com tanta clareza, na época da política pública, mas já de que era através da escola 
pública que a gente poderia transformar ou contribuir de alguma forma para a melhoria da 
qualidade de ensino e do entorno onde a tecnologia chegasse. E aí optou-se pela escola por 
isso. (Entrevistado 6) 
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T-15 
 
[...] naquela época, nas 16 escolas, se descobriu que a escola era um ponto importante para 
aquela comunidade. Você não tinha posto policial, você não tinha posto médico, você não 
tinha uma série de equipamentos ou estruturas de governo, mas você tinha uma escola e 
dentro desta escola você tinha o professor, que em geral é uma figura iminente naquela 
comunidade, uma comunidade muito pequena sobretudo [...] . (Entrevistado 2)  
 
 
T-16 
 
E o que a gente começou a descobrir é, para a nossa surpresa, assim que começou a se 
estabelecer a comunidade virtual, que os problemas de uma escola em São José de Jesus são 
muito parecidos com os problemas de uma escola em São Duque, tem as suas peculiaridades 
evidentemente [...] mas em termos de estrutura da escola desafios em relação a tecnologia, é 
mais ou menos o mesmo. Então, na verdade, começou a se estruturar uma rede de formação 
muito forte de todo mundo, de colaboração entre as outras escolas e aí o projeto foi 
amadurecendo, realmente foi amadurecendo. (Entrevistado 2) 
 
 
T-17 
 
Isso na verdade [a transformação em política pública] começou a acontecer com o 
amadurecimento do programa. Ele começou, na verdade, com a instalação dos Postos de 
Serviço de Telecomunicações – PSTs, e naquela época se identificou então como a Alphacel 
poderia contribuir, [...] e se optou ainda como área de marketing trabalhar com escolas 
publicas, fazendo essas articulações com as secretarias municipais. [...] Esse programa foi 
crescendo, sempre com o conceito de pesquisa, aplicada em escolas publicas, para serem 
sistematizadas e depois essa metodologia poder ser disseminada. Isso já era o caminho para 
você amadurecer o conceito, de articular depois parcerias com as secretarias, com as 
mesmas secretarias para disseminação no estado, como política pública. Então, o tempo foi 
passando e [...] por volta de 2003, 2004, a secretaria de estado [...], que sempre foi muito 
empreendedora, sempre confiou muito, sempre foi uma parceria muito real, percebeu como 
as escolas que desenvolviam o Programa Extra tinham realmente uma performance, um 
impacto na comunidade, maior do que as outras escolas. Ao mesmo tempo, a gente tinha aqui 
um movimento onde a gente, também, pelo orçamento que conseguíamos aprovar, que não 
dava mais para crescer em escala naquele desenho. Foi, então, que juntos chegamos a 
conclusão que já tinha chegado a hora, já tinham 4 anos de programa, daquela metodologia 
poder ser replicada em escala. Foi aí que o programa se transformou também em política 
pública. (Entrevistado 6) 
 
E quando isso começou a acontecer [adoção como política pública], o programa começou, 
naturalmente, a ir no boca a boca e nós começamos a ser demandados. No primeiro momento 
a gente começou a buscar outras secretarias parceiras para oferecer o modelo política 
pública e depois nos começamos a ser demandados. (Entrevistado 6) 
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T-18 
 
[...] a gente faz um convênio com as secretarias de educação para ela replicar na rede dela e 
aí ela pode replicar em onde quiser, mas a gente faz esse acompanhamento. Então mesmo na 
hora de expandir, a gente está junto para que não se perca, porque o grande ponto a favor do 
Todo Mundo é que não é um programa que implementado e a gente vai embora, ele é 
implementado e tem um acompanhamento num mínimo por dois anos, no mínimo, mas como 
em geral as secretarias vão avançando com o programa a gente vai avançando junto, 
entende, as escolas vão amadurecendo e na verdade a gente vai se dedicando as que estão 
chegando, é um pouco assim que funciona. (Entrevistado 2) 
 
 
T-19 
 
[...] No projeto comunitário a escola se reúne para fazer um projeto comunitário de gravidez 
em adolescência, por exemplo. A gente estabelece uma meta de redução do índice de 
gravidez em adolescência naquela escola, então os alunos são envolvidos nisso, 
obviamente... (grifo nosso) (Entrevistado 2) 
 
Tudo isso porque, porque existe uma metodologia e na verdade professores e alunos são 
preparados para investigar que tipo de ação aquela escola precisa ter e desenvolvem este 
projeto. Na verdade, cada escola tem sua metodologia com resultados diferentes por que são 
lugares diferentes. (Entrevistado 2) 
 
 
T-20 
 
Então na verdade a gente ficou com muita vontade de expandir o Programa Extra para 
países de língua portuguesa. (Entrevistado 2) 
 
Países de língua portuguesa na África porque, na verdade, ao invés de aprender a questão da 
cultura afro-brasileira apenas pelos livros, várias escolas [do Brasil] teriam a chance de 
trocar informações e desenvolver projetos comunitários, via web, com as escolas de lá. 
(Entrevistado 2) 
 
 
T-21 
 
No Brasil, há outras políticas públicas que a gente vai estar fechando [...]. (Entrevistado 2) 
 
 
T-22 
 
[...] a ideia é de também crescer internacionalmente, [...] principalmente em países da língua 
portuguesa. Tentar começar pelos países da língua portuguesa, não só a África, mas [cita 
outro país] também; que a gente tem um certo relacionamento melhor [...] e a gente tem 
afinidade mais com os outros países [cita alguns países]. A ideia foi essa, fazer parte de uma 
estratégia maior que é crescer para poder competir [...]  (Entrevistado 4) 
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T-23 
 
Mas foi uma negociação bastante tensa, mas que chegou finalmente a contento. A gente 
chora bastante também e tal, tem este aspecto social das telecomunicações que as 
concessionárias são responsáveis. O problema é você trocar uma coisa no meio do caminho 
que vai implicar em custos maiores que não está previsto porque as empresas não andam que 
nem a quitanda da esquina lá, tem todo um orçamento que não dá para sair mexendo com 
tanta rapidez. 
 
 
T-24 
 
Com a questão da tecnologia da informação e comunicação está muito forte por conta da 
própria atividade da Alphacel, então a gente aproveita a expertise da empresa e agrega aí 
questões de responsabilidade social sobre como é que a gente pode usar as TICs [tecnologias 
de informação e comunicação] para fazer transformação social. (Entrevistado 5) 
 
Queremos aproveitar a rede e a parceria com o público privado para que isso aconteça 
[universalizar os programas e torná-los política pública]. (Entrevistado 5) 
 
 
T-25 
 
Então, como eu te falei, não basta só dar a ferramenta, a gente precisa agregar àquela 
ferramenta um conteúdo que promova, que faça o jovem pensar e conhecer e trocar 
experiência, professor com professor, professor com aluno, e assim criar uma rede. 
(Entrevistado 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


