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RESUMO 

 

O presente trabalho analisou como uma grande empresa brasileira de logística 

ferroviária, a MRS Logística S.A, desenvolve ações de Responsabilidade Social Empresarial 

na comunidade da Prainha, localizada no Município do Guarujá-SP. Utilizando o método de 

estudo de caso, a pesquisa teve por objetivo avaliar como uma empresa de alto impacto na 

economia nacional e global executa ações de desenvolvimento de comunidades que tangenciam 

sua operação. À luz dos conceitos sobre Desenvolvimento; Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) e Desenvolvimento Local, o trabalho analisou as políticas e práticas da MRS 

na comunidade, identificando resultados e limitações. Os resultados revelaram que as práticas 

de RSE são capazes de gerar ganhos reputacionais, aprimorar a operação e os resultados 

econômicos para o negócio. Apesar disso, podem ser insuficientes para aliviar problemas 

sociais e ambientais em comunidades de alta vulnerabilidade. Como potenciais soluções, 

encontram-se diretrizes presentes no conceito de desenvolvimento local, como o estímulo e 

fomento da participação da comunidade nas decisões, o fortalecimento de capacidades e uma 

visão holística sobre desenvolvimento. O trabalho pretende contribuir com o debate sobre 

desenvolvimento de territórios e auxiliar gestores públicos e privados a criarem ações efetivas 

e sustentáveis de desenvolvimento local.    

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Empresarial, territórios vulneráveis, 

desenvolvimento, desenvolvimento local, Guarujá.



ABSTRACT 

 

The present paper analyzed how a large Brazilian railway logistic company, MRS 

Logística S.A, develops Corporate Social Responsibility (CSR) actions in the Prainha 

community, located at Guarujá-SP. Using the case study method, the research’s objective was 

to evaluate how a company of high impact in the national and global economy implement CSR 

actions on communities that interfer on its operation. Applying the concepts of Development; 

Corporate Social Responsibility and Local Development, the study examined the MRS’ policies 

and efforts within the community, identifying results and limitations. The outcomes revealed 

that CSR practices are capable of generating reputational gains and improve the business 

operation and economic results. Despite of this, the CSR actions may be insufficient to soften 

social and environmental problems in highly vulnerable territories. As potential solutions, there 

are guidelines in the concept of Local Development, such as encouraging community 

participative decision-making, capacity building and a holistic view on development. The work 

intends to contribute to the debate about territories development and to help public and private 

managers to create effective and sustainable Local Development’s actions. 

Key words: corporate social responsibility, vulnerable territories, development, local 

development, Guarujá.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Qual a importância que pequenas comunidades podem ter para o sucesso de uma 

empresa ou de grandes setores da economia e como agentes econômicos podem lidar com elas? 

A Organização Mundial das Nações Unidas estabeleceu como um de seus Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável para 2030 “tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” (NAÇÕES UNIDAS, 2015, p.18), o que implica 

o direcionamento de esforços públicos e privados para tornar esse objetivo uma realidade. 

Temos hoje 4,2 bilhões de pessoas vivendo em ambientes urbanos, o que representa 55% da 

população mundial. Dessas, 828 milhões vivem em favelas (NAÇÕES UNIDAS, 2018), locais 

muitas vezes com pouca infraestrutura urbana, ausência de saneamento básico e condições 

insalubres de moradia. No Brasil, são 11,4 milhões de pessoas vivendo em “aglomerados 

subnormais” como grotas, invasões palafitas ou simplesmente favelas (AGÊNCIA IBGE 

NOTÍCIAS, 2018). A questão da sustentabilidade de comunidades urbanas é, portanto, um tema 

central no debate sobre desenvolvimento no Brasil e no mundo. 

Ao mesmo tempo, o relacionamento com comunidades, sejam globais, nacionais ou 

locais afetam o resultado das empresas (CARROL e SHABANA, 2010). No nível local, onde 

se encontram grande parte dos desafios do desenvolvimento, estão presentes comunidades que 

possuem influência relevante no sucesso e na sustentabilidade de negócios. Por conta deste 

fator, os temas “Desenvolvimento Local” e “Responsabilidade Social Empresarial” está cada 

vez mais presente em debates, estudos e políticas de grandes empresas (DAVIS e FRANKS, 

2014; BARNES e SCHMITZ, 2016; GVCES, 2018). A qualidade deste relacionamento pode 

ser decisiva para os resultados corporativos.  

Organismos internacionais, como a ONU (2015), World Economic Fórum (2018) e 

Banco Mundial (2017), acreditam que o poder público não pode ser um ator isolado para a 

resolução de problemas públicos complexos, como os decorrentes do processo de urbanização. 

Segundo o Banco Mundial (2017):  

Confrontar os desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento atualmente tais como 

serviços de baixa qualidade, violência, desaceleração do crescimento, corrupção e a “maldição 

dos recursos naturais”, exige uma revisão do processo por meio do qual atores estatais e privados 

interagem para elaborar e implementar políticas públicas, o que este Relatório chama de 

governança (BANCO MUNDIAL, 2017, p. 4). 
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 Diversos autores como Castells (1998); Elsig e Amalric (2008) e Moriselli (2018) 

apontam que devido às restrições fiscais dos Estados-Nação, causadas em grande parte pelo 

fenômeno da globalização, novas estruturas de governança global emergiram. Nelas, outros 

atores como Organizações Não-Governamentais (ONG´s) e empresas privadas passaram a ter 

um papel relevante no desenvolvimento de soluções públicas.  Devido ao seu poder econômico, 

influência governamental, cadeia de fornecimento e consumidores, as empresas passaram a ser 

peças centrais na resolução de problemas globais e locais (UN GLOBAL COMPACT, 2018, 

p.7) e a expectativa da sociedade para que elas tenham uma atuação mais responsável só 

aumentou nas últimas décadas (CARROL e SHABANA, 2010; BRAMER et al., 2012; BARÍC, 

2017).  

Neste contexto, torna-se de interesse da sociedade e, mais especificamente, de agentes 

do poder público, lideranças empresariais e agentes comunitários, compreender como negócios 

podem se relacionar com comunidades e gerar benefícios para ambas as partes envolvidas. Essa 

é a motivação principal para a realização deste trabalho. A presente pesquisa pretende analisar 

como uma grande empresa brasileira de logística ferroviária, a MRS S.A se relaciona com 

comunidades que interferem em sua operação. Além de contribuir com o debate sobre o 

desenvolvimento sustentável de comunidades e negócios, este trabalho mostra-se relevante 

devido ao caso analisado em si. A MRS Logística S.A é uma empresa brasileira, de capital 

aberto, focada no transporte ferroviário de cargas, que possui papel central no desenvolvimento 

do país. São aproximadamente 10.000 funcionários, entre diretos e indiretos, receita anual de 

3,6 bilhões de reais (MRS,2017) e influência de destaque na balança comercial do país. Em 

suas linhas férreas, compreendidas nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a 

empresa transporta aproximadamente 20% de toda carga exportada do Brasil (MRS, 2019). 

Sua operação depende de uma relação não conflituosa com centenas de comunidades 

presentes ao longo de 110 municípios pelos quais suas linhas férreas transpassam. Uma delas é 

a comunidade da Prainha, localizada no Município do Guarujá-SP. A comunidade possui cerca 

de 4.000 famílias e é uma comunidade pobre, carente de infraestrutura, saneamento básico e 

que possui moradias precárias. Ela está localizada na margem esquerda do estuário de Santos, 

local onde está situada parte da operação do maior porto do país, o porto de Santos, que apenas 

em 2017, movimentou quase 130 milhões de toneladas em carga (PORTODESANTOS, 2018). 

A área de influência do porto concentra 50% do PIB nacional e cerca de 60% de todo comércio 

internacional embarcado ou desembarcado através dele (PORTODESANTOS, 2018). 
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As ações da empresa no local são capazes de afetar a segurança e o nível de bem-estar 

de milhares de indivíduos.  Ao mesmo tempo, a comunidade pode influir na interrupção dos 

trilhos, trazendo milhões em prejuízo à MRS e ao país. Devido a estes fatores, a empresa 

mantém uma relação próxima com a comunidade, desenvolvendo ações de Responsabilidade 

Social Empresarial e interagindo constantemente com lideranças comunitárias e o poder público 

local.  

O objetivo desta pesquisa é compreender como a MRS realizou ações de 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) na comunidade da Prainha, localizada no Distrito 

de Vicente de Carvalho, Guarujá-SP. Pretende-se verificar como uma grande empresa de 

logística, que possui um impacto significativo na economia nacional e internacional, influi no 

desenvolvimento de comunidades de baixa renda que tangenciam sua operação. Neste estudo 

de caso, serão analisadas as ações de RSE implementadas pela empresa, suas motivações e 

resultados para a comunidade e para a empresa. Dialogando com a literatura existente sobre o 

tema, o trabalho visa contribuir com o debate sobre Responsabilidade Social Empresarial e 

verificar os impactos e limitações dessas ações para o desenvolvimento local. Além do objetivo 

central, algumas perguntas foram formuladas para guiar a realização deste trabalho. São elas: 

 

a) Como são realizadas as ações de Responsabilidade Social Empresarial 

implementadas pela MRS na comunidade da Prainha?  

b) Qual a visão da empresa MRS sobre Responsabilidade Social Empresarial e como 

suas ações são colocadas em prática? 

c) Quais foram os atores participantes das ações na região e qual é a visão de 

desenvolvimento de cada um? 

d) No caso da Prainha, as ações de RSE contribuíram com o desenvolvimento do local? 

e) Quais são os preceitos básicos de desenvolvimento local que devem ser 

considerados em ações empresariais envolvendo comunidades? 

f) Como essa relação entre a MRS e a comunidade da Prainha poderia ser aprimorada? 

 

O trabalho está organizado em seis capítulos, com esta primeira sessão de introdução ao 

tema e à pesquisa, onde é explicado o contexto, objetivo e perguntas norteadoras. O segundo 

capítulo consiste em uma conceituação, onde foi realizada uma ampla revisão bibliográfica 

sobre os conceitos e teorias que darão suporte à este trabalho. Os principais conceitos analisados 

foram desenvolvimento, desenvolvimento local e Responsabilidade Social Empresarial. O 
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terceiro capítulo explica a metodologia aplicada para esta pesquisa: um estudo de caso com 

imersões no campo e entrevistas semiestruturadas com atores envolvidos no caso. O quarto 

capítulo apresenta os resultados deste estudo, com informações sobre o caso, resultados das 

entrevistas e relatos sobre a imersão realizada na comunidade. A quinta sessão consiste em uma 

análise dos resultados observados à luz dos conceitos e teorias debatidos no segundo capítulo. 

Por fim, o sexto capítulo apresenta a conclusão do trabalho e as principais contribuições desta 

pesquisa para a ciência e para a sociedade.  
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2 DESENVOLVIMENTO, DESENVOLVIMENTO LOCAL E 

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 

 

 Este capítulo apresentará a conceituação teórica da dissertação. Serão introduzidos e 

debatidos os conceitos e teorias que suportam as análises do trabalho. Realizado por meio de 

uma ampla revisão da literatura, o capítulo se inicia com a exposição do debate teórico sobre 

desenvolvimento. A sessão apresenta e discute visões existentes sobre o tema e como seus 

significados e impactos na sociedade evoluíram ao longo das últimas décadas. Após essa 

discussão, será apresentado o debate sobre desenvolvimento local, conceito chave para este 

trabalho. Será discutido o contexto econômico e social em que emergiu a discussão sobre 

desenvolvimento local, seu significado e aplicações práticas. Por fim, a última parte da 

conceituação apresenta o conceito de Responsabilidade Social Empresarial, as principais teorias 

que explicam o seu surgimento e potenciais resultados para as empresas e para a sociedade de 

sua aplicação prática.  

 

2.1 O debate teórico sobre desenvolvimento humano 

 

Esta reflexão tem início na análise das duas palavras presentes na expressão 

“desenvolvimento local”, primeiramente de maneira separadas, pois apresentam significados e 

trajetórias específicas, e depois conjuntamente, refletindo sobre o que há de mais recente na 

discussão sobre desenvolvimento local. 

Começando por “desenvolvimento”, nota-se que é uma palavra sempre presente em 

discursos políticos, empresariais e da sociedade civil. Os países almejam se desenvolver e 

recorrentemente esse é o tema central em seus planos políticos e de Estado. Segundo Ferreira e 

Raposo (2017) a questão do desenvolvimento sempre teve uma conexão intrínseca com o 

“projeto de modernidade ocidental” (FERREIRA e RAPOSO, 2017, p. 116). Mas afinal, o que 

é desenvolvimento e como essa palavra vem sendo interpretada? 

O conceito de desenvolvimento vive em constante evolução e não possui um único consenso 

entre os diversos atores da sociedade, sejam políticos, empresários, acadêmicos, entre outros. 

Seu significado é difuso e suas acepções são “até menos claras hoje do que há alguns anos atrás” 

(FERREIRA e RAPOSO, 2017, p. 115). É um conceito que vive em um processo constante de 
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reinterpretação sendo, mesmo assim, capaz de moldar o rumo de comunidades, cidades e países 

do mundo inteiro. Apesar de suas frequentes variações, podemos identificar momentos de 

evolução, quando as fronteiras do debate foram expandidas e seu significado foi transformado.   

Até 1960, durante uma fase já avançada do capitalismo industrial e passado as duas grandes 

guerras, o conceito de desenvolvimento que dominava as nações ocidentais, estava estritamente 

vinculado ao desenvolvimento econômico ou progresso material (VEIGA, 2015). Neste 

sentido, o principal indicador utilizado para mensurar o nível de desenvolvimento de um país 

ou determinada região, era o Produto Interno Bruto (PIB) ou o PIB per capta. Bastava um país 

ter um alto nível de produção de bens serviços que seria denominado como desenvolvido.  

Uma série de problemas existem nessa concepção de desenvolvimento puramente 

econômica. Apesar da renda ser um fator determinante na qualidade de vida de um ser humano, 

é insuficiente para explicar se uma população ou individuo é desenvolvido ou não. Um país 

pode apresentar um alto nível de renda per capta, porém, não possuir nenhum grau de liberdade 

política ou viver sob uma forte dominância de pequenos grupos sociais. O Irã é um país que se 

enquadra neste exemplo: está entre os 30 maiores PIB´s do mundo, e no ranking mundial de 

liberdade de imprensa está entre os 15 piores (REPÓRTER SEM FRONTEIRAS, 2018). Ou 

então, uma cidade pode ter um elevado PIB, mas uma expectativa de vida muito baixa devido 

às más condições de trabalho ou ao alto nível de poluição ambiental. Diversas cidades da China 

podem se enquadrar nesta situação. Em 2017, mais de 20 cidades chinesas estavam em alerta 

vermelho por conta da poluição (AGENCIA EFE, 2017). Outro problema de mensurar 

desenvolvimento apenas por meio do PIB per capta é que ele esconde a existência de 

desigualdades sociais. Mesmo que o país tenha uma renda média alta, ele pode ter uma enorme 

desigualdade de renda e patrimônio. O Brasil é um exemplo disso. Está entre os 10 maiores 

PIB´s do mundo, porém, em termos de renda, está entre os cinco países mais desiguais do globo 

(NAÇÕES UNIDAS, 2018). Além de renda e patrimônio, existem outros recortes de 

desigualdade relevantes que o PIB per capta não é capaz de identificar, como desigualdades de 

raça, gênero, religião, que se caracterizam por um acesso desigual à benefícios materiais e 

imateriais para parcelas da população. Observando essas limitações, economistas começaram a 

se contrapor a essa visão e passaram a propor novas abordagens para definir e mensurar o 

desenvolvimento humano. Segundo Veiga (2015): 

A constatação de que estava sendo calamitoso tratar o desenvolvimento como elevação da renda 

per capta (equivalente à produção interna per capta, ou PIB per capta) foi feita por vários 

economistas que nos anos 1960-1970 haviam conhecido mais de perto a realidade do 

subdesenvolvimento (VEIGA, 2015, p. 13.). 
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 A partir de 1960 surge então o “pós-desenvolvimento”, movimento que possui visões 

antagônicas ao conceito de desenvolvimento puramente econômico. Neste período, destacam-

se o economista paquistanês Mahbul ul Haq e o economista indiano Amartya Sen, que em 1998 

recebeu um prêmio Nobel de Economia (VEIGA, 2015). Segundo esses economistas, um 

elemento mais importante do que o crescimento econômico é a ampliação das capacidades 

humanas, ou seja, o que as pessoas são capazes efetivamente de ser ou de fazer com suas vidas. 

O crescimento econômico deveria estar à serviço dessa ampliação de capacidades e liberdades, 

só assim haveria desenvolvimento. No trecho abaixo da obra de Sen (1999), podemos observar 

a crítica à visão puramente econômica e a apresentação de outros fatores ligados ao 

desenvolvimento: 

O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de 

desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com crescimento 

do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas pessoais, 

industrialização, avanço tecnológico ou modernização social. O crescimento 

do PNB ou das rendas individuais, obviamente, pode ser muito importante 

como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros da 

sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros determinantes, 

como as disposições sociais e econômicas (por exemplo, os serviços de 

educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, a liberdade de participar 

de discussões e averiguações públicas). (SEN, 1999, p. 2). 

 

 Para o autor, o indicador ideal de desenvolvimento seria aquele que pudesse medir o 

nível de liberdade que um indivíduo ou uma população possui. Neste sentido, a liberdade seria 

determinada pelo grau de capacidades objetivas que um indivíduo possui para determinar os 

rumos de sua vida. O inverso disso, considerado pobreza, seria a falta dessas capacidades e 

liberdade, acarretada por questões como: falta de saúde, de educação, ausência de 

oportunidades de emprego, segurança, liberdade de expressão ou participação política (SEN, 

1999, P.3). Nesta visão, uma pessoa ou uma comunidade pode ter uma renda elevada, porém 

sofrer com graves problemas de saúde e segurança, fatores que limitam suas capacidades e 

liberdades.   

 O debate em torno do “pós-desenvolvimentismo” teve marcos importantes. Em 1990, o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), lançou o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), uma medida que considera três dimensões básicas: renda, 

educação e saúde (PNUD, 2019). O IDH surgiu como um contraponto ao PIB per capta e foi 

criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do Amartya Sen (PNUD, 2019). Da mesma 

maneira que surgiram críticas ao PIB,  outras recaíram sobre o IDH. Sagar  e Najam (1998) 
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realizam críticas relevantes. Uma delas é o fato do índice não considerar aspectos ambientais e 

não analisar os países a partir de uma perspectiva global e sim de forma independente, o que 

compromete uma visão de sustentabilidade (SAGARA E NAJAMB, 1998). 

 Durante um logo período, a agenda ambiental evoluiu de maneira paralela à agenda de 

desenvolvimento humano. Após o advento da segunda guerra mundial, o acontecimento de 

grandes tragédias ambientais, como o acidente da Baía de Miamata em 1956 no Japão e o 

aumento dos riscos nucleares, trouxe uma maior consciência e preocupação com o meio 

ambiente (VEIGA, 2008, p.22). Entre o período 1960 até o final do século XX, ocorreram 

marcos importantes para o desenvolvimento desta pauta, como a fundação do Clube de Roma 

1968 e a publicação do relatório “The Limits to Growth” (MEADOWS et al., 1972); a 

realização da Conferência de Estocolmo de 1972 e o lançamento do relatório “O Nosso Futuro 

Comum” em 1988 (UNITED NATIONS, 1988), a realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92 ou Rio 

92. O relatório “O Nosso Futuro Comum” (UNITED NATIONS, 1987), lançado pela comissão 

Brundtland, é considerado um marco, pois lança o conceito de desenvolvimento sustentável, 

incorporando as questões ambientais e de futuro dentro da discussão sobre desenvolvimento. 

Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos 

padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável 

não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: a 

atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. Na sua essência, o 

desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração 

dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e 

reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades 

humanas (UNITED NATIONS, 1987). 

 

 Esses eventos foram moldando a governança ambiental global e estipularam as bases 

para o que seria o desenvolvimento sustentável, um conceito que considera não apenas a 

situação atual da vida humana, mas também, a vida futura. Durante este processo, consolidou-

se uma percepção de que seria impossível dissociar a agenda do desenvolvimento humano da 

agenda ambiental. Afinal, como seria possível alcançar o desenvolvimento humano, se as bases 

naturais e o ambiente em que o homem vive estão sendo destruídas? Problemas como o 

aquecimento global, podem acarretar “mudanças abruptas na nos sistemas florestais e de 

agricultura (...) desafiando a viabilidade da vida em sociedade” (ROCKSTROM et. al, 2009, p. 

473). Ou seja, enquanto indicadores podem apontar para um desenvolvimento econômico, 

gerações futuras podem estar ameaçadas por conta da deterioração ambiental do planeta Terra. 
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Outro marco relevante, que tangencia essa discussão sobre desenvolvimento humano e 

ambiental, foi o lançamento em 2000 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

pelas Nações Unidas, assinados por 191 países membros das Nações Unidas (ONU, 2015). Esta 

agenda, continha objetivos como erradicar a fome e a miséria, reduzir a mortalidade infantil, 

garantir educação para todos, entre outros (ONU, 2015). Um relatório de 2015 realizado pela 

ONU (2015), que avalia os 15 anos das ODMs, concluiu que ela produziu o movimento anti-

pobreza mais bem-sucedido da história e diversos outros indicadores também apresentaram 

resultados satisfatórios (ONU, 2015). Apesar do sucesso das ODMs, existe uma fragilidade por 

incorporar timidamente questões ligadas ao meio ambiente. Apenas um dos oito objetivos 

presentes na agenda se relacionavam com esse fator: a meta 7, intitulada “Garantir a 

Sustentabilidade Ambiental” (ONU, 2015).  

Seguindo a jornada de encontrar indicadores precisos para medir o desenvolvimento 

(agora o desenvolvimento sustentável, que considera a agenda social e ambiental e a noção de 

futuro), em 2009, por encomenda do então Presidente da França Nicolas Sarkozy (VEIGA, 

2015, p.70), foi lançado um relatório criado por uma comissão compostas por três economistas: 

Amartya Sen, Jean Paul Fitousi e Joseph Stiglitz, que resultou no livro Mis-measuring Our 

Lives (SEN, FITOUSI  E STIGLITZ, 2009). O relatório apresenta contribuições importantes 

sobre a noção de desenvolvimento sustentável e direcionamentos sobre como mensurar e 

monitorar esses objetivos. Segundo os autores, seus objetivos eram identificar os limites do PIB 

como indicador de desempenho econômico e os problemas associados à sua mensuração; 

detectar informações adicionais necessárias para a construção de indicadores relevantes de 

progresso social; avaliar a conveniência de se utilizar ferramentas de mensuração alternativas e 

discutir como apresentar as informações estatísticas de maneira apropriada (SEN, FITOUSI  E 

STIGLITZ, 2009. Esse trabalho contribuiu para a incorporação de aspectos sociais e ambientais 

para a mensuração do desenvolvimento e para reforçar que qualidade de vida é algo muito mais 

complexo, que não se resume apenas a renda.  

Em 2015 ocorreu outro marco relevante para a agenda do desenvolvimento global. Neste 

ano foi aprovado, após mais de três anos de discussão, o documento da ONU “Transformando 

Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. (ONU, 2015). Realizado 

com transparência e ampla participação social, este documento apresenta os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), contendo 17 objetivos e 169 metas para todos os países 

signatários perseguirem (ONU, 2015). Este momento representou um avanço às ODMs, pois 

evidencia um amplo leque de objetivos ligados à qualidade de vida, objetivos e metas 
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específicas sobre questões ambientais relevantes, como mudanças climáticas e padrões de 

consumo e redução de desigualdades dentro e entre os países. Neste sentido, pode-se observar 

que várias das recomendações realizadas pela Comissão Stiglitz/Sen/Fitoussi foram 

incorporadas nas ODS. 

Até hoje o discurso e a busca por desenvolvimento no sentido estritamente econômico 

são realizados, o que pode significar uma ameaça ao meio ambiente e até mesmo aos direitos 

humanos. Wamala (2002) apresentou um estudo empírico em que demonstrou que direitos 

humanos e liberdades individuais estavam sendo infringidos em nome de um ideal de 

desenvolvimento estritamente econômico. No Brasil, diversos conflitos que contrapõe visões 

de desenvolvimento são observados na criação de grandes obras e políticas públicas. Timo 

(2013) realizou um estudo sobre como grandes obras de infraestrutura ligadas ao PAC, como a 

hidrelétrica de Belo Monte, e as alterações no espaço urbano para a realização da Copa do 

Mundo e Olimpíadas, infringiram direitos humanos de milhares de pessoas em nome de um 

desenvolvimento econômico e visibilidade internacional.  

O crescimento do PIB e o progresso material ainda possuem um enorme peso sobre as 

narrativas do desenvolvimento e continuam sendo um alvo incessante de agendas 

governamentais e políticas econômicas. Como argumenta Flammang (1979), desenvolvimento 

e crescimento são muitas vezes interpretados como sinônimos. Esse fato, ainda alvo de duras 

críticas, esconde a possibilidade de que é possível existir uma contradição entre crescimento 

econômico e desenvolvimento humano. Flammang (1979) afirma que crescimento e 

desenvolvimento, apesar de serem elementos que podem ter uma influência mútua, são coisas 

absolutamente distintas e que eventualmente podem ser concorrentes (FLAMMANG, 1979, p. 

58). Outro autor que explora esse debate é o economista britânico Jackson (2009). Em seu livro 

o autor constata que, apesar do acesso à bens materiais representar algo importante para a 

prosperidade dos indivíduos, a economia como um todo falha em garantir acesso para todos 

(JACKSON, 2009, p. 40). O dilema do crescimento reside no fato de que sem o crescimento 

econômico, a economia e a sociedade entram em colapso, porém, o crescimento econômico em 

si ativa mecanismos de degradação do meio ambiente que passam a atuar como uma ameaça à 

prosperidade humana no futuro (JACKSON, 2009, p. 46). Essa constatação se apresenta devido 

ao fato de que o meio ambiente já foi muito degradado e está em seu limite, como observado 

no artigo “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet” 

(ROCKSTROM ET AL, 2015). A existência de um direcionamento para uma economia verde, 

que pressupõe o uso de menos energia e materiais para sua produção, a utilização de fontes 
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renováveis e uso sustentável da biodiversidade (ABRAMOVAY, 2012, p. 79), não tem sido 

suficiente para evitar que o meio ambiente seja degrado à níveis alarmantes. Jackson (2009) 

explica esse fenômeno como o “The Myth of Decoupling” ou o “mito do descasamento” 

(JACKSON, 2009, p. 50). Apesar da economia estar mais eficiente, utilizando menos energia 

e recursos naturais por unidade de mercadoria produzida, o crescimento econômico global e o 

acesso de populações à novos mercados, faz com que, em termos absolutos, seja mantida a 

curva crescente de degradação do meio ambiente.  

Evidence for declining resource intensities (relative decoupling) is relatively 

easy to identify. The energy required to produce a unit of economic output 

declined by a third in the last thirty years, for instance. Global carbon 

intensity fell from around one kilo per dollar of economic activity to just under 

770 grams per dollar. Evidence for overall reductions in resource throughput 

(absolute decoupling) is much harder to find. The improvements in energy 

(and carbono) intensity noted above were offset by increases in the scale of 

economic activity over the same period. Global carbon emissions from energy 

use have increased by 40% since only 1990 (the Kyoto base year) 

(JACKSON, 2009, p. 10). 

 

Outro conceito relevante que será frequentemente citado neste trabalho é o de 

vulnerabilidade. Diferentemente do conceito de pobreza, que analisa o momento presente, o 

conceito de vulnerabilidade se debruça sobre as possibilidades futuras de um indivíduo, região 

ou país, sendo uma medida ex ante de desenvolvimento (NAUDÉ; SANTOS-PAULINO e 

MCGILLIVRAY, 2009).  Segundo Chambers (2006), vulnerabilidade está intrinsicamente 

conectada a noção de segurança e a possibilidade de se enfrentar ameaças externas. Essas 

ameaças, podem ter diversas origens, como o meio ambiente, situação socioeconômica, física 

e política (NAUDÉ; SANTOS-PAULINO e MCGILLIVRAY, 2009). Por conta deste motivo, 

o debate sobre vulnerabilidade aparece em diversos campos do conhecimento, como na área da 

saúde, em que grupos ameaçados são identificados, como portadores de HIV, ou então nas 

ciências naturais, que identifica países ou comunidades que estão em risco por conta de 

mudanças climáticas e desastres naturais, entre outros (SANDIM, 2018).  

O debate sobre vulnerabilidade se tornou relevante nos últimos anos, gerando reflexões 

e ações práticas de combate à pobreza. Segundo Naudé, Santos-Paulino e Mcgillivray (2009) 

“estudos sobre desenvolvimento avançaram a um estágio em que é claro que não podemos lidar 

de maneira bem sucedida a com pobreza sem lidarmos com a vulnerabilidade” (NAUDÉ; 

SANTOS-PAULINO e MCGILLIVRAY, 2009, p. 183). Enquanto os estudos sobre pobreza 

passaram a discutir vulnerabilidade, organismos internacionais, como o Banco Mundial e o 
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Programa das Nações Unidades para o Desenvolvimento, e governos começaram a desenvolver 

programas e políticas públicas embasadas neste conceito (SANDIM, 2018). Essas ações e 

políticas visam aumentar a segurança de indivíduos ou comunidades afastando perigos futuros 

dos mais diversos tipos como fome, doenças, pobreza, catástrofes naturais, entre outros.  

Observando esse histórico, clarifica-se uma evolução dos conceitos de desenvolvimento 

humano. Alguns marcos importantes como a busca pela superação do PIB e do crescimento 

econômico e a consideração de outros aspectos da vida humana como saúde, educação e 

desigualdades, indicam essa evolução conceitual. A incorporação das agendas ambientais foi 

mais um avanço no debate sobre o desenvolvimento. Hoje é possível compreender pobreza por 

uma ausência de liberdades e restrições causadas por uma série de fatores que se inter-

relacionam. O debate sobre vulnerabilidade também aparece como um conceito chave para 

pensar o desenvolvimento e desenvolver estratégias efetivas de aumento da segurança e 

qualidade de vida do ser humano.   

 

 

1.1 O debate teórico sobre desenvolvimento local 

 

Passado pelo histórico e análise sobre o conceito de desenvolvimento, avança-se ao 

termo “local”. Utilizando o dicionário Michaelis (2018), pode-se citar duas definições úteis para 

a análise: “área ou região não especificada” e “espaço considerado conforme suas 

características próprias ou funções específicas” (MICHAELIS, 2018). Tanto no dicionário 

quanto na literatura, “local” é um conceito “abstrato e complexo” (DAVOUDI, 2008, p. 34). 

Apesar disso, existem reflexões sobre elementos ou “características próprias” que se somam, 

configurando um espaço geográfico em um “local” passível de ser analisado cientificamente. 

“Local” é uma construção social permanente e, portanto, algo que está em constante 

transformação. O local é identificado pela existência de uma coesão de vínculos sociais 

(políticos ou econômicos) em determinada região (SOMEKH, 2010, p. 19), o que pode 

caracterizar esse lugar como “próprio”. Para fins analíticos o local não precisa ser determinado 

por uma espacialidade específica, pré-definida por limites federalistas ou arranjos 

institucionais, por exemplo como um Distrito, Município, Estado. Também não precisa ser 

considerado algo isolado, como se fosse uma ilha sem conexões com outras comunidades ou 
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com o contexto global (BOCAYUVA, 2001). Nem menos uma região “pequena” como 

descreve Silveira (2010) a seguir: 

E o desenvolvimento local não é “mais local” quando a referência é um bairro 

ou um pequeno município. O “tamanho do lugar” é decorrência de acúmulos 

e de densidades sociais que o constroem como referência, o que não caberia 

em qualquer escala prefixada (SILVEIRA, 2010, p.45). 

 

Por conta dessa confusão comumente realizada entre “local” e um espaço geográfico 

tipificado por uma área espacial, o termo “território” passou a ser utilizado (GVCES, 2018). 

Segundo o GVCES (2018), a palavra território “reconhece desafios integrados, influências 

múltiplas e necessidade de cooperação em diferentes escalas.” (p.9). Neste sentido, o território 

é uma “construção coletiva e multidimensional. Para além da delimitação espacial, compreende 

um conjunto de relações materiais e simbólicas que se manifestam e se sobrepõem.” (GVCES, 

2018, p.9). Outro entendimento é o local como um foco comunitário. Nesta visão, Matarrita-

Cascante e Brennan (2012) definem comunidade como uma localidade “onde possuí recursos 

para subsistência e desenvolvimento; e que contém processos para os quais os indivíduos 

distribuem, trocam e compartilham os recursos existentes” (MATARRITA-CASCANTE e 

BRENNAN, 2012 p. 295). 

Essa discussão sobre local, território ou comunidade surge em um contexto em que o 

seu oposto, o global, ganha extrema relevância econômica, social e acadêmica. Antes do 

aprofundamento sobre o conceito de desenvolvimento local, é importante discutir sobre 

globalização e o contexto atual do sistema econômico e político, fenômenos que estimularam o 

debate sobre o tema central deste trabalho. 

O termo “global”, se refere ao atual capitalismo globalizado, que criou uma hegemonia 

econômica mundial e uma extensa rede produtiva, comercial e política. Apesar das trocas 

comerciais e de informações serem fenômenos mundiais antigos, como por exemplo nos tempos 

do colonialismo Europeu do século XV, o processo de globalização observado hoje é fruto da 

evolução do capitalismo e seus processos comerciais (MORSELLI, 2018). A partir dos anos 

1980, esse processo se intensificou, quando uma série de transformações produtivas, ligadas a 

ascensão de novas tecnologias para transporte e comunicação, culminou em uma reestruturação 

das relações de produção e poder (HARVEY, 2013). O fenômeno recente da globalização pode 

ser definido como “uma crescente interdependência de economias ao redor do globo, 

alavancada pelo comércio internacional, imigração e fluxos de capital e de conhecimento entre 



27 
 

geografias/nações” (BRAGA, 2018, p. 10). É relevante frisar que este fenômeno não pode ser 

explicado apenas em termos tecnológicos e econômicos. Para Morselli (2018) é importante 

entender a globalização como uma série de processos inter-relacionados que sucedeu 

transformações nas esferas econômicas, tecnológicas, culturais, políticas e ambientais. A 

globalização significou uma maior integração dos mercados mundiais, expansão das cadeias 

produtivas e surgimento de mercados financeiros de amplo alcance, que direcionam os rumos 

dos fluxos de investimentos no mundo. Castells (1999) já observava a ascensão de uma rede 

global de empresas “articuladas ao redor de grandes conglomerados de capital descentralizados 

(...) funcionando como uma unidade, em tempo real, em um âmbito planetário.” (p. 152). Esse 

movimento hegemônico (“funcionando como uma unidade”) trazido pelo fenômeno da 

globalização consiste na constante busca dos “conglomerados de capital” por empresas e 

regiões geográficas onde terão maior oportunidade de reprodução e expansão. Algo somente 

permitido pela ascensão das novas tecnologias da informação (TIC´s). 

O fenômeno recente da globalização, que ocorreu de maneira relativamente rápida, se 

comparada ao tempo de formação dos Estados-Nações, transformou profundamente as 

estruturas de governança e político-institucionais pré-existentes no mundo todo (MORSELLI, 

2018). A capacidade dos Estados-Nações em direcionar o desenvolvimento econômico e social 

de seu país foi “significativamente reduzida” (MORSELLI, 2018, p. 668). Neste sentido, uma 

importante transformação ocorreu: o poder dos Estados-Nações (países) foi transferido para as 

empresas e conglomerados financeiros. 

Globalization has challenged the ability of states to influence the economy, 

limiting the autonomy of public policies at a time when the political and 

economic spaces have increasingly grown apart. This has introduced a 

dilemma based on the difficulty of redefining the state’s role compared to that 

of the market (MORSELLI, 2018, p. 668). 

 

Segundo Morselli (2018), “a aceleração do processo de globalização colocou em cheque 

o welfare state” (MORSELLI, 2018, p. 665). Entende-se o welfare state como um período que 

consistiu do pós guerra até 1980, onde os estados detinham um grande poder e eram os 

principais responsáveis pelo direcionamento do desenvolvimento econômico e social do país. 

Durante esse período, o Estado era um grande ofertante de políticas públicas voltadas ao 

monitoramento dos mercados industriais e era investidor ativo em programas de proteção social 

como educação, saúde, previdência (AUGUSTE, 2016, p. 672). Segundo Auguste (2016), 

políticas de Welfare State foram e ainda são fatores cruciais para a redução das desigualdades 
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(AUGUSTE, 2016, p. 685). Para Braga (2018), as implicações da globalização na distribuição 

de renda mantém o tema relevante e presente nos debates políticos atuais (p. 10). A derrocada 

do welfare state ocorreu devido à integração e expansão dos mercados financeiros globalizados, 

onde os investidores procuram por países e locais com maiores retornos. Esse movimento força 

os países a possuírem um superávit fiscal mais robusto, restringindo o poder do Estado para 

despender com políticas sociais e fazer políticas econômicas expansionistas. Segundo Morselli 

(2018), “em um contexto de desregulamentação internacional, políticas expansionistas podem 

resultar em crises econômicas” (MORISELLI, 2018, p. 666). A globalização e a 

informacionalização transformaram a economia, e isso, somado à complexificação e à 

internacionalização de redes criminosas e problemas ambientais, fez o Estado-Nação sofrer 

uma dupla crise: de poder e de legitimidade (CASTELLS 1999). 

(...) quando os Estados-Nação se convertem em agentes estratégicos, 

intervindo e negociando nessas redes globais, perdem a capacidade de 

representação e de resposta às demandas de seus cidadãos. Para satisfazer o 

imperativo das demandas globais, têm, cada vez com mais frequência, que 

sacrificar as demandas locais. Na última década, os governos, em todos os 

países, exigiram de seus cidadãos esforço, austeridade e sacrifício, na 

promessa de um futuro melhor. Mas, como a imensa maioria de cidadãos não 

tem meios para participar seriamente nas complexas negociações e tomada de 

decisão, e como a burocracia, a corrupção e a manipulação das informações 

continuam caracterizando boa parte do governo, e posto que as desigualdades 

sociais se acentuam porque a austeridade não é para todos, os cidadãos 

desconfiam cada vez mais de seus governos (CASTELLS, 1999, p. 160) 

 

Nota-se neste trecho, que para satisfazer as demandas globais da economia, a demanda 

local vem sendo frequentemente sacrificada. Além disso, por conta dessa perda de poder para 

o mercado e os problemas com burocracia e corrupção, o cidadão passou a desconfiar de seus 

governos, o que fez com que os Estados perdessem grande parte de sua legitimidade.  Esse 

cenário, descrito em 1999 por Castells, pode ser facilmente identificado nos dias atuais no 

Brasil. O país passou recentemente pela revelação de um dos maiores escândalos de corrupção 

de sua história, a Operação Lava Jato, acarretando na prisão de políticos do alto escalão, como 

governadores, deputados e até ex-presidentes (caso de Luís Inácio Lula da Silva e Michel 

Temer). Somado a isso, o país passa atualmente por uma grave crise fiscal, e uma série de 

discussões sobre reformas e ajustes estão em pauta (GERBELLI e GAZZONI, 2018). Uma 

pesquisa de 2017, chamada Índice de Confiança na Justiça, conduzida pela Escola de Direito 

de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, revelou uma grande queda da confiança dos 

brasileiros em suas instituições públicas. De 2016 para 2017 a confiança no Poder Executivo e 
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no Congresso Nacional caiu 45% e 30%, respectivamente  e apenas 6% dos brasileiros confiam 

no Poder Executivo, 7% no Congresso Nacional e 7% nos partidos políticos (FGV DIREITO 

SP, 2017), dados que evidenciam essa crise de legitimidade do Estado e até do sistema 

democrático.   

Pode-se observar, portanto, que a globalização e evolução do mercado financeiro global 

acarretou em uma dupla crise de poder dos Estados: de poder e legitimidade, e que o 

atendimento às demandas locais foi cada vez mais sacrificado. Diante deste contexto, diversas 

discussões surgiram sobre qual deveria ser o novo papel do Estado e como as demandas locais, 

especialmente das pessoas mais pobres, poderiam ser atendidas. Debates importantes passaram 

pela reformulação das estruturas de governança do Estado e descentralização do poder 

(CASTELLS, 1999); (PEREIRA e SPINK, 1998); (BOURGON; 2010). Isso significa a 

transferência de parte do poder e responsabilidade para organizações situadas em níveis locais, 

onde é possível identificar os problemas de ordem pública e rapidamente intervir neles. Para  

Castells (1999), por exemplo, uma das soluções para a crise de poder e legitimidade do Estado 

passaria pela formação de um Estado-Rede, que visa compartilhar poder com outros atores, 

como ONG´s e empresas locais. 

Assim surge um novo tipo de Estado, que não é o Estado-Nação, mas que não 

o elimina, e sim o redefine. O Estado que denomino Estado-Rede se 

caracteriza por compartilhar autoridade (ou seja, a capacidade institucional de 

impor uma decisão) através de uma série de instituições. Uma rede, por 

definição, não tem centros, e sim nós, de diferentes dimensões e com relações 

internodais que são frequentemente assimétricas. (...) Assim, o Estado-Nação 

se articula cotidianamente na tomada de decisões com instituições 

supranacionais (...) Mas, como sublinhei anteriormente, também funcionam 

em rede, nessa mesma rede, instituições regionais e locais. E inclusive, cada 

vez mais, dela particiam organizações não governamentais (...) que se 

conectam com essa rede interinstitucional, feita tanto de negociação como de 

decisão, de compromisso como de autoridade, de informação como de 

estratégia (CASTELLS, 1999, p. 164). 

  

No Brasil, essa discussão já tomava força ao final do século XX com autores como 

Pereira (1998), que acreditava que o papel do Estado deveria ser rapidamente revisto. Suas 

soluções passavam pela descentralização de atividaes Estado e o incentivo à uma forte 

participação da sociedade em atividades “não exclusivas”, como saúde, educação, cultura, entre 

outros (PEREIRA e SPINK, 1998, p. 34). Algo relevante a se pontuar é que Pereira e Spink 

(1998) diz que essas reformas não deveriam se tratar de uma mera redução do Estado ou 
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implementação de um laissez-faire, mas sim da criação de mecanismos de compartilhamento 

de poder de forma coordenada e controlada. 

O potencial dessas reformas ou criação de uma “rede de poder” é explicitado por 

Bourgon (2010). Segundo a autora, a participação ativa e articulada de diversos atores, como 

poder público, setor privado, sociedade civil e cidadãos ativos, é que produzirá “resultados de 

valor público elevado” e permitirá a resolução de problemas complexos em nossa sociedade (p. 

8). Um dos objetivos do Estado seria produzir “resultados cívicos”, por meio da disseminação 

de princípios democráticos e aplicação prática deles na relação entre Estado e Sociedade (p. 8). 

Ou seja, ações como promoção de transparência, accountability, participação dos cidadãos nas 

diversas etapas do ciclo das políticas públicas, entre outras. Os resultados almejados aqui são 

cidadãos participativos, a criação de um espírito cívico forte e sociedades empoderadas que 

levem cada indivíduo a tomar ações voltadas para o bem comum.   

Com a apresentação de desafios e dificuldades enfrentadas pelo Estado e pela sociedade, 

novos modelos surgiram e apontaram para a coordenação e o empoderamento de atores da 

sociedade para criar uma rede forte, que trabalhe para promoção do bem-estar social. Uma 

responsabilidade que não é única e exclusivamente do Estado, mas sim compartilhada com 

diversas instituições. É neste contexto, que surge o debate sobre desenvolvimento local. 

“Pensamos globalmente, sem dúvida, mas o ‘agir localmente’ não tem ocupado o espaço 

devido” (DOWBOR e POCHMANN, 2010, p. 5). No momento em que o Estado está com uma 

capacidade limitada de agir localmente e que as atenções estão nos fluxos financeiros globais, 

como garantir o desenvolvimento nos espaços onde acontece a vida de grande parte da 

população? Para Albuquerque e Zapata (2014), a política de desenvolvimento local é “uma 

resposta dos diferentes territórios, cidades e regiões frente às exigências da mudança estrutural 

na atual fase de transição tecnológica.” (ALBUQUERQUE e ZAPATA, 2010, p. 214). Apesar 

de que o conceito é muitas vezes nebuloso e com diversas interpretações, ele foi tornando-se 

cada vez mais relevante por sua provada capacidade de resolver problemas comunitários (p. 

293). Essa capacidade é de suma importância, pois são nesses ambientes onde se encontram 

necessidades cotidianas como segurança, acesso à água, alimentação, meio ambiente 

equilibrado, entre diversas outras. Grande parte dos desafios presentes na Agenda 2030 da ONU 

e das ODS estão nesses espaços. Especialmente nos espaços urbanos.   

O mundo urbano está no centro das discussões sobre sustentabilidade no século XXI 

(GVCES, 2017). Nas últimas décadas,  observou-se um rápido crescimento dessas áreas. Em 

1950, apenas 751 milhões de pessoas moravam em áreas urbanas. Em 2018, são 4,2 bilhões o 
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que representa 55% da população mundial (ONU, 2018). A projeção é de que 66% da população 

mundial viverá em grandes centros urbanos em 2050 (ONU, 2016). Por conta deste fato, o 

debate sobre sustentabilidade passa necessariamente sobre a gestão e desenvolvimento dos 

espaços urbanos. A dificuldade reside no fato de que muitos desses espaços estão à margem das 

redes globalizadas de capital e que este modelo de desenvolvimento hegemônica possui 

características excludentes (SILVEIRA, 2010). O resultado disso é uma desigualdade 

socioespacial em que Harvey (2012) descreve no seguinte trecho: 

No desenvolvimento mundial, a cidade está se dividindo em diferentes partes 

separadas, com aparente formação de muitos “microestados”. Vizinhanças 

riquíssimas providas com todos os tipos de serviços, como escola exclusivas, 

campos de golfe, quadra de tênis e patrulhamento privado da área em torno; 

área de medidores entrelaçados com instalação ilegal onde a água é disponível 

apenas em fontes públicas, sem sistema  de saneamento, a eletricidade é 

pirateada por poucos privilegiados, as estradas se tornam lamaçal sempre que 

chove e onde as casas compartilhadas é a norma (HARVEY, 2012, p. 81). 

 

Neste sentido, o processo de globalização acelerou conflitos inerentes ao 

desenvolvimento urbano capitalista, como os processos de gentrificação ou “acumulação por 

desposseção” (HARVEY, 2012, p. 83), em que populações marginalizadas são forçadas à 

migrar para espaços periféricos, devido à valorização dos espaços urbanos centrais. Como 

relatado na introdução, 828 milhões de pessoas vivem em favelas (ONU, 2018). Esse modelo 

de desenvolvimento, portanto, gera rupturas e fragmentações nos vínculos sociais dentro de um 

território, seja ele uma cidade, um distrito ou um bairro. O conceito de desenvolvimento local 

surge como uma resposta ao modelo de desenvolvimento imposto pelo capital globalizado, em 

que o território se torna o centro irradiador de um desenvolvimento que seja inclusivo e não 

segregador. 

O diferencial está em que não se trata do mesmo desenvolvimento (isto é, do 

‘desenvolvimento’ concentrador, reprodutor de desigualdades, vindo de cima 

ou de fora, muitas vezes identificado com crescimento econômico, tão-

somente), não se trata do mesmo desenvolvimento ‘em miniatura’, mas de 

outro desenvolvimento – em que os fluxos adensam os lugares e dali se criam 

novos sujeitos em relação e caminhos de mudança. As discussões passam por 

soluções que visam dinâmicas de desenvolvimento locais próprias que sejam 

inclusivas e não causem essa ruptura social (SILVEIRA, 2010, p. 46). 

 

 Assim como as acepções de desenvolvimento, o conceito de desenvolvimento local e 

regional foi por muito tempo limitado ao crescimento econômico, renda e emprego (PIKE, 

2007). Segundo Pike, Rodriguez-Pose e Tomaney (2007), esse entendimento restrito sobre 
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desenvolvimento local passou a ser questionado a partir da década de 70, quando abordagens 

que ampliavam o debate para aspectos sociais passaram a emergir (PIKE; RODRIGUEZ-

POSE; e TOMANEY, 2007) Além da quantidade, questões qualitativas e de sustentabilidade 

passaram a ser consideradas.  Hoje, já existe um entendimento que desenvolvimento local não 

contempla apenas questões econômicas, mas também questões sociais, como desigualdade, 

diversidade cultural e participação política  e também ambientais (ALBUQUERQUE e 

ZAPATA, 2010). Conforme visto no início do capítulo, esse entendimento também ecoa nas 

discussões modernas sobre desenvolvimento.  

Como o conceito de localidade é uma construção social, definida por laços afetivos, 

cultura, trajetória política (PIKE; RODRIGUEZ-POSE; e TOMANEY, 2007, p. 1258), cada 

núcleo social terá uma percepção distinta sobre o que é desenvolvimento e o que é importante 

para suas vidas. Por conta deste motivo, os autores questionam “para quem” são realizadas as 

políticas de desenvolvimento local. Nesta citação de Canzanelli (2001) compreende-se o 

raciocínio: 

Economic development is not an objective per se. It is a means for achieving 

well being, according to the culture and the conditions of certain populations. 

Nevertheless the well being target is not the same for people living in New 

York or in Maputo; only who is living in New York or Maputo could fix what 

they want to achieve in the medium and long term (CANZANELLI, 2001, p. 

24). 

 

Os princípios e valores presentes em ações de desenvolvimento local e regional são 

reflexos das relações entre o poder público, as empresas e a sociedade civil no local (PIKE; 

RODRIGUEZ-POSE; e TOMANEY, 2007, p. 1258). Por conta deste fator, temas como 

governança e democracia são elementos centrais na discussão sobre desenvolvimento local. 

Para que haja um equilíbrio nas ações de desenvolvimento local, atendendo interesses coletivos 

e não individuais, as ações de desenvolvimento local devem ser feitas por meio do diálogo, 

equilíbrio entre interesses locais e regionais e por meio de “instituições com diversos níveis de 

governo e governança” (PIKE; RODRIGUEZ-POSE; e TOMANEY, 2007, p. 1264). Para 

Davoudi (2008), a governança territorial pode ser definida como “um processo de organização 

e coordenação de atores para desenvolver capital territorial em uma maneira não destrutiva e 

para ampliar a coesão territorial nos diferentes níveis comunitários” (DAVOUDI et al., 2008, 

p. 35). Como visto anteriormente, existem modelos de desenvolvimento que acabam por 

prejudicar tecidos sociais, gerando exclusão e segregação. Políticas de desenvolvimento local 

buscam, pelo contrário, gerar coesão social e construir coletivamente o que essa comunidade 
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quer e os meios para que ela atinja isso. Autores argumentam que políticas de desenvolvimento 

local devem ser realizadas a partir do território e para o território, sendo portanto desenhadas 

com “a efetiva participação dos atores locais”. (ALBUQUERQUE e ZAPATA, 2010, p. 214). 

Parte da literatura vincula a discussão de desenvolvimento local com “radicalização” ou 

“aprofundamento da democracia” (SILVEIRA, 2010, p.46), ampliando os limites do cidadão 

apenas como um eleitor ou um mero beneficiário de políticas públicas e iniciativas 

empresariais. O cidadão deve ser participante ativo na tomada de decisão dos assuntos públicos 

ligados à sua localidade. 

Para Pike, Rodriguez-Pose e Tomaney (2007) existe um modelo “holístico, progressivo 

e sustentável” de desenvolvimento local (PIKE; RODRIGUEZ-POSE; e TOMANEY, 2007, 

p.1263). Neste modelo, a visão holística significa justamente considerar diversos aspectos do 

desenvolvimento (econômico, social, político e ambiental); o aspecto da progressividade é 

considerar princípios básicos da sociabilidade humana, como justiça, democracia, igualdade, 

equidade, coesão e soliedariedade (PIKE; RODRIGUEZ-POSE; e TOMANEY, 2008, p.1263). 

A sustentabilidade trará um olhar de longo prazo e também irá considerar aspectos mais 

qualitativos do desenvolvimento, como inclusão, saúde, bem-estar e aspectos ligados à 

sustentabilidade ambiental. 

Esses  princípios e normas são encontrados em iniciativas recentes de desenvolvimento 

local. A organização “Iniciativa Empresarial Desenvolvimento Local e Grandes 

Empreendimentos", lançada em 2013 pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação 

Getulio Vargas (FGVces) possui o propósito de “articular o setor empresarial para reflexão, 

troca de experiências e construção de propostas e diretrizes para desenvolvimento local no 

contexto da atuação de grandes empresas.” (GVCES, 2018, p. 7). Segundo o grupo, as ações de 

desenvolvimento local devem ser pautados por “vocações e demandas locais, bem como 

protagonismo local na construção de agendas e estratégias articuladas a instituições e políticas 

supralocais”. (GVCES, 2018, p. 9).  

Um termo próximo à desenvolvimento local é o de “desenvolvimento comunitário”.  

Podemos analisar sua definição de por Matarrita-Cascante a e Brennan (2012): 

Community development is a process that entails organization, facilitation, 

and action, which allows people to establish ways to create the community 

they want to live in. It is a process that provides vision, planning, direction, 

and coordinated action towards desired goals associated with the promotion 

of efforts aimed at improving the conditions in which local resources operate. 

As a result, community developers harness local economic, human, and 
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physical resources to secure daily requirements and respond to changing needs 

and conditions (p. 297). 

De acordo com esse conceito, o foco da ação de desenvolvimento comunitário deve estar 

em criar condições para as pessoas construírem uma comunidade em que elas querem viver. O 

ator central é a própria comunidade. O papel do agente externo é facilitar esse processo, por 

meio de organização, planejamento, capacitação, apoio financeiro entre outros.  Ainda no 

mesmo texto, a autora apresenta um modelo conceitual de tipologias de desenvolvimento 

comunitário. O modelo identifica três formas em que políticas/ações de desenvolvimento local 

são realizadas. Elas não são estanques, podendo possuir elementos de uma ou de outra, como 

um continuun e apresentam suas principais características, vantagens e desvantagens. 

 

Quadro 1: Tipologias de desenvolvimento comunitário 

 

Características/ 

Modelo 

IMPOSITIVO DIRECIONADO 
AUTO-

ORGANIZADO 

Visão sobre a 

Comunidade 
Funcional Funcional/associativa Associativa 

Benefícios  Estruturais Estruturais/relacionais Relacionais 

Principal 

Stakeholder 
Empresa ou governo Governo ou ONG local Moradores locais 

Contribuição da 

comunidade no 

projeto 

Nenhum Limitado Alto 

Envolvimento Nenhum Limitado Alto 

Resultados de 

aprendizado 
Nenhum Moderado Alto 

Fonte: MATARRITA-CASCANTE E BRENNAN, 2012, p. 298. Tradução do autor. 

 

O primeiro elemento destacado na modelagem é o principal da ação de desenvolvimento 

local/comunitário. A ação pode ser criada e direcionada por um ente privado ou governo, o que 

caracteriza um modelo “top-down” e centralizador (modelo “impositivo”) ou, em um outro 

extremo, a ação é autogerida pela comunidade (“auto-organizado”), como um modelo “bottom-
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up” ou “grass-rooted”. Na tipologia “impositivo”, as ações mais comuns estão ligadas ao 

desenvolvimento de tecnologia ou de infraestrutura local e não possuem envolvimento da 

comunidade. Como potenciais benefícios desse modelo estão a maior velocidade de 

implementação e o acesso à recursos externos (dinheiro, serviços, conhecimento) que a 

comunidade não possui no local e que são garantias da implementação e manutenção do projeto. 

(MATARRITA-CASCANTE e BRENNAN, 2012, p. 302). As desvantagens desse modelo são 

decorrentes da ausência do envolvimento e participação local nas decisões, o que não constrói 

laços locais fortes, sentimento de pertencimento e eleva o risco do projeto não ser legitimado 

pela população. (MATARRITA-CASCANTE e BRENNAN, 2012, p. 302). No outro extremo 

do modelo (“self-organized”) estão as ações desenvolvidas e geridas pelas próprias pessoas da 

comunidade. Esses processos geram uma alta construção de capacidades e laços locais, gerando 

inovação e potencial de sustentabilidade das ações à longo prazo. (MATARRITA-CASCANTE 

e BRENNAN, 2012, p. 302). Apesar disso, pode ser um processo mais longo e altamente 

dependente do engajamento local, o que pode colocar o projeto em risco. (MATARRITA-

CASCANTE e BRENNAN, 2012, p. 301). 

O elemento de construção de capacidades é fundamental no conceito de 

desenvolvimento local. A construção dessas capacidades permitirá uma perenidade maior das 

ações de transformações e resultados mais consistentes à longo prazo. O modelo “direcionado”, 

que é um meio termo na modelagem, apresenta uma combinação entre direcionamento e 

administração de alguma instituição com a efetiva participação da comunidade local na decisão. 

O direcionamento e administração podem ser feitos não apenas por órgãos governamentais, 

mas por empresas e ONGs. Essa combinação de coordenação e injeção de recursos com o 

envolvimento local, pode gerar projetos mais assertivos que atendam os reais anseios da 

comunidade e, portanto, mais legítimos e sustentáveis (MATARRITA-CASCANTE e 

BRENNAN, 2012).  

Um grande risco é que a participação da comunidade local não seja efetivamente 

verdadeira, tornando-se apenas um “esforço de convencimento”, o que pode gerar grandes 

riscos para o projeto. (MATARRITA-CASCANTE e BRENNAN, 2012, p. 299). O benefício 

desta modelagem está na compreensão do modelo, identificando aspectos positivos e negativos 

de cada um deles, e na combinação das técnicas a depender do contexto de cada comunidade e 

projeto (MATARRITA-CASCANTE e BRENNAN, 2012). 

Outro modelo existente que ajuda a identificar elementos relevantes para a construção 

de  ações ou políticas de desenvolvimento local é o criado por  Alburquerque e Zapata (2010). 
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No texto, os autores definem as “bases de sustentação das iniciativas de desenvolvimento local” 

(ALBUQUERQUE e ZAPATA, 2010, p. 217). O esquema 1, apresenta quais são as bases de 

sustentação. A ausência ou debilidade desses elementos podem explicar a fragilidade de 

iniciativas (ALBUQUERQUE e ZAPATA, 2010, p. 217).  

 

Esquema 1: Bases de sustentação das iniciativas de desenvolvimento local 

 

Fonte: ALBUQUERQUE e ZAPATA, 2010, p. 217.  

 

O modelo apresenta oito elementos fundamentais para o desenvolvimento de projetos 

de desenvolvimento local. São eles:  

• Criação de uma institucionalidade para o desenvolvimento local.  

• Fomento de empresas locais e capacitação de recursos humanos 

• Coordenação de programas e instrumentos de fomento 

• Elaboração de uma estratégia territorial de desenvolvimento  

• Cooperação público-privada 

• Existência de equipes de liderança local 

• Atitude proativa do governo local 
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• Mobilização e participação dos atores locais 

Essas características devem estar combinadas para garantir a sustentação de iniciativas 

de desenvolvimento local. O modelo também exalta a importância da mobilização e 

participação dos atores locais.  Para os autores, esse é um elemento importante para que seja 

possível a construção de um “capital social” e uma cultura empreendedora local 

(ALBUQUERQUE e ZAPATA, 2010, p. 217). Além disso, o modelo prevê a participação e 

coordenação de diversos stakeholders, tais como empresas locais, governo e lideranças locais. 

No modelo apresentado é fundamental a existência de  uma cooperação público-privada e o 

governo local deve ter uma “atitude pro-ativa”, onde seu papel de provedor é estendido para o 

papel de formação de capacidades e estímulo à criação de empregos (ALBUQUERQUE e 

ZAPATA, 2010, p. 217). Mais uma vez o elemento de formação de capacidades se apresenta 

importante para o desenvolvimento.  

 Outro ponto relevante que esse modelo oferece é a necessidade da existência de  uma 

“estratégia territorial de desenvolvimento”, como um direcionamento estratégico de longo 

prazo, que seja elaborada de maneira participativa. Diversas discussões sobre desenvolvimento 

local, territorial passam pela necessidade de ter uma estratégia. Uma das discussões existentes 

sobre o tema, por exemplo, é sobre as “Avaliações Ambientais Estratégicas” (AAE) 

(SANCHEZ, 2017). Segundo Sanchez (2018) a AAE tem sido utilizada internacionalmente 

como uma ferramenta de planejamento, inclusive sendo instituída por lei, e capaz de “contribuir 

para que decisões públicas e privadas sejam mais consistentes com as necessidades de um futuro 

comum sustentável” (SANCHEZ, 2017, p. 179). Essas estratégias territoriais devem ser 

produzidas “em consenso com os principais atores” (ALBUQUERQUE e ZAPATA, 2010, p. 

218). A consideração dos recursos endógenos e presentes na comunidade também é algo de 

extrema relevância. 

Os modelos apresentados ajudam a compreender e estruturar ações de desenvolvimento 

local com maior potencial de sustentação, podendo trazer resultados de alto valor público. 

Elementos combinados como presença de uma estratégia para o local, participação social, visão 

holística e cooperação público-privada são alguns dos elementos relevantes para a criação de 

políticas de desenvolvimento local sustentáveis. Ao invés de um modelo de desenvolvimento 

excludente e gerador de fragmentação social, as iniciativas de desenvolvimento local são 

capazes de  ampliar o nível de liberdade da população local, ou eliminar fatores limitantes, 
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como descreve Amartya Sen (1999), criando uma realidade local mais autônoma e menos 

desigual.  

 

 

2.3 O debate teórico sobre Responsabilidade Social Empresarial 

 Os debates sobre descentralização do poder e desenvolvimento local passam pela 

necessidade de envolvimento de diversos stakeholders que, de maneira coordenada, 

compartilham poder e funções específicas para cumprir uma estratégia local/territorial. Neste 

processo, empresas são atores fundamentais. Existem diversos tipos de empresas presentes nos 

territórios: grandes empresas globais, conectadas aos grandes fluxos financeiros transacionais, 

mas que possuem operação dentro de territórios, até pequenas empresas, geridas por 

empreendedores locais. Essas empresas se relacionam com o ambiente e os atores comunitários, 

reconfigurando o espaço natural e exercendo influência, por vez grande ou pequena. Esse tipo 

de interação pode apresentar benefícios ou prejuízos para ambos os lados. Independente de 

quem irá ganhar ou perder, comunidade e empresa são stakeholders fundamentais uns para os 

outros.  

Do lado territorial, a participação das empresas no território é fundamental. Segundo 

Albuquerque e Zapata (2010) a cooperação pública-privada é um dos fatores de sucesso das 

inciativas de DL e a “construção de redes de cooperação empresarial em nível territorial 

necessita ser estimulada, para melhorar as posições competitivas nos mercados” (p. 220). Os 

autores vão além, mostrando a relevância de ações de estimular uma diversificação produtiva 

local, criando novas empresas, gerando emprego  e valorizando os recursos endógenos 

(ALBUQUERQUE e ZAPATA, 2010).  

Do lado empresarial, stakeholders externos, como comunidades próximas à operação, 

passaram a ganhar relevância e notoriedade nos últimos anos. Esta sessão irá apresentar um 

histórico de como mudanças sociais, econômicas, ambientais e tecnológicas colaboraram para 

o aumento da relevância de stakeholders externos para as empresas e como o conceito de 

Responsabilidade Social Empresarial surgiu.  

Até meados da década de 1960, a teoria empresarial dominante era a Teoria do 

Acionista, em que a função máxima dos dirigentes/gestores das empresas era maximizar os 
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lucros da empresa e direcionar atenção à um número muito limitado de atores (BARBIERI e 

CAJAZEIRA, 2009). Nesta visão, como a empresa já contribui com a sociedade por meio de 

tributos e geração de emprego/renda, filantropia não era algo bem visto ou algo que fazia 

sentido para economistas e gestores de empresas.  

Há poucas coisas capazes de minar tão profundamente as bases de nossa 

sociedade do que a aceitação por parte dos dirigentes das empresas de uma 

responsabilidade social que não a de fazer tanto dinheiro quanto possível para 

os acionistas. Trata-se de uma doutrina fundamentalmente subversiva 

(FRIEDMAN,  1982, p. 123). 

 

Na década de 1950, problemas ambientais e sociais causados pelas empresas passaram 

a ganhar mais evidência (BARIĆ, 2017).  Salários, impostos e lucros já não eram suficientes 

para proteger as empresas de acusações contra diversos outros prejuízos sociais e ambientais. 

Esses desafios e o aumento da preocupação de stakeholders externos culminaram, por exemplo, 

na emergência do conceito Responsabilidade Social Empresarial. (BARIĆ, 2017). A 

organização Global Compact (2015) explica esse fenômeno por um aumento da consciência da 

população de que a evolução do capitalismo, durante o processo de intensificação da 

globalização, estava sendo acompanhada de uma série de externalidades negativas como a 

exploração do ser humano e uma forte degradação dos recursos naturais. De maneira crescente, 

uma relevante parcela da população mundial passou a ter acesso à novas fontes de informação 

e novas maneiras de se organizar.  

Power is shifting away from traditional actors, to a more diffused system. A 

growing, empowered middle-class with access to new sources of information, 

is questioning the legitimacy of traditional institutions of power (UN Global 

Compact, 2015, p.3). 

 

Porter e Kramer (2006) realizam uma análise similar, o que justifica a necessidade das 

empresas em assumirem novas posturas. Segundo os autores, Governos, ativistas e a mídia 

tornaram-se adeptos a responsabilizar mais as empresas sobre as consequências de suas 

atividades, trazendo consequências negativas para os negócios como ampliação de regulações 

que prejudicam a competitividade e o crescimento econômico (PORTER e KRAMER, 2011). 

Outro movimento relevante foi uma mudança na consciência e nos hábitos dos consumidores. 

Fontenelle (2017) em seu livro intitulado “Cultura do Consumo: fundamentos e formas 

contemporâneas” procura explicar como ocorreu o processo de formação da cultura do consumo 

e porque o consumidor moderno passou a valorizar produtos socialmente e ambientalmente 

“responsáveis”. 
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(...) é somente nas décadas finais do século XX que ‘ser responsável’ pelo 

meio ambiente torna-se uma questão, de fato, para a cultura do consumo, na 

medida em que o que era restrito ao domínio de cientistas e ambientalistas 

começou a impregnar o imaginário popular através de filmes e documentários 

relacionado às catástrofes ambientais, assim como, via reportagens na grande 

mídia, na qual relatórios como os do IPCC (Intergovernamental Panel on 

Climate Change) afirmavam que o consumo era um dos atos humanos 

responsáveis pelas mudanças climáticas” (FONTENELLE, 2017, p. 146). 

 

Pesquisas científicas na área de psicologia e marketing identificaram fatores psicológicos e 

morais que induzem consumidores a serem afetados por empresas socialmente responsáveis. 

Em um estudo realizado com universitários, percebeu-se que emoções ligadas à moral foram 

fatores de alta relevância para aumentar a intenção de compra de um produto ligado à uma causa 

social (KIM e JOHNSON, 2013). 

Esta grande transformação na ética coletiva, forçou mudanças nas estratégias 

empresariais. Agora, as demandas e expectativas da sociedade ou de grupos específicos 

deveriam ser consideradas pelas estratégias corporativas. Empresas não podem mais atuar de 

maneira irresponsável e pouco transparente, pelo menos sem saírem ilesas. Neste contexto, a 

partir da década de 1960, novas teorias empresariais passaram a surgir, considerando a 

relevância de stakeholders externos e as expectativas de grupos sociais para a sobrevivência 

das empresas. Frynas e Yamahaki (2017), listam uma série de teorias que foram utilizadas 

cientificamente para embasar a emergência da Responsabilidade Social Empresarial. Entre as 

mais famosas estão a Teoria dos Stakeholders, a Teoria Institucional e a Teoria da Legitimidade. 

A “Teoria dos Stakeholders” ou “das partes interessadas”, desenvolvida por Freeman 

(1984), surge em um momento em que a sociedade ocidental possui valores de respeito ao ser 

humano e ao meio ambiente e não tolera mais os danos coletivos causados pelas empresas. A 

teoria consiste na crença de que a sustentabilidade dos negócios e seu sucesso dependem da 

capacidade da empresa em atender expectativas e necessidades de outro grupos sociais internos 

e externos (PIRSCH; GUPTA; GRAU, 2007). Para Freeman (1984) stakeholders são “grupos 

ou indivíduos que sofrem influencia sobre as atividades empresariais ou que influenciam a 

operação do negócio e o cumprimento de objetivos estratégicos” (Freeman, 1984). Sob esta 

visão, os grupos mais relevantes são os empregados das empresas, consumidores, fornecedores, 

governo, instituições financeiras, entre outros (FREEMAN, 1984). Nota-se que esses grupos de 

interesse podem ser participantes diretos da organização, como acionistas e trabalhadores ou  

grupos externos como sindicatos, ONGs e governo. 
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 A importância de cada um desses grupos varia ao longo do tempo, dependendo da fase, 

características do negócio e da comunidade (JAWAHAR e MCLAUGHLIN, 2001). Alguns 

autores dividem os stakeholders entre primários e secundários. Os primários seriam de máxima 

importância e que realizam a execução do negócio. Os secundários são os que possuem poder 

de influenciar a percepção e as atitudes do primeiro grupo (FREEMAN et. all , 2008). 

Um exemplo para ilustrar essa relação é a campanha que a ONG internacional 

Grennpeace fez contra a Nestlé. O alvo das críticas no caso, era o chocolate Kit Kat, que na 

época era produzido com óleo de palma da Sinaramas, uma organização responsável por 

devastar milhares de hectares de floresta na Indonésia. Após essas críticas, a Nestlé trocou de 

fornecedor, deu uma declaração pública e passou ter um novo processo de certificação 

(PRADO, 2016). Outro exemplo, ocorreu após a realização dos Jogos Olímpicos em 2016 no 

Brasil, em que o nadador Ryan Lochte se envolveu em uma polêmica ao mentir que fora 

assaltado (G1, 2016). Na ocasião, o atleta perdeu 4 patrocinadores, que não queriam associar 

sua marca à um esportista com má reputação, e um valor estimado em 10 milhões de reais. 

Outra teoria que embasa o surgimento e a existência das práticas de Responsabilidade Social 

Empresarial é “Teoria Institucional” (FRYNAS e YAMAHAKI, 2016). Essa teoria sugere que 

as empresas realizam ações de RSE pois precisam se conformar com as regras sociais vigentes 

na sociedade. Sem um nível de aprovação externa e de legitimidade, essas empresas não 

conseguiriam sobreviver (MEYER e ROWAN, 1977); (DIMAGGIO e POWELL, 1983).  

Artigos apontam que grandes empresas, principalmente as de capital aberto, possuem 

maior visibilidade e por isso estão mais suscetíveis às críticas e avaliações da sociedade. Por 

isso, realizam mais ações de RSE, visando qualificar sua reputação e obter legitimidade 

(FRYNAS e YAMAHAKI, 2016). Utilizando a “Teoria Institucional”, Matten e Moon (2008) 

fizeram um estudo comparando o comportamento de empresas nos EUA e na Europa para 

verificar como a Responsabilidade Social Empresarial é abordada em cada uma dessas regiões. 

Uma das conclusões do estudo é que o ambiente político-institucinal e o ambiente de negócios 

(ou o “National Bussiness  Systems”) afetam diretamente o comportamento das empresas e a 

maneira como abordam a RSE (MATTEN e MOON, 2008, p. 407). Segundo os autores, em 

economias mais “liberais” e menos reguladas, as empresas tendem a adotar um modelo mais 

“autônomo” de RSE (modelo “explicit”), em que empresas voluntariamente desenvolvem 

programas e realizam uma forte comunicação em torno do tema. Em economias mais reguladas, 

as ações de RSE surgem como obrigações legais ou normas em que os governos ou a sociedade 

impõe às empresas (MATTEN e MOON, 2008, p. 407). Além disso, existe uma ascensão de 
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um “neo-institucionalismo” em que diversas práticas empresariais estão se institucionalizando, 

pois estão tornando-se legítimas na sociedade. Esse fenômeno ocorre por meio de três 

processos: isomorfismo coercitivo, processo de mimetismo e pressões normativas (MATTEN 

e MOON, 2008, p. 412).  O esquema 2 abaixo, explica o raciocínio. Um dos fatores de pressão 

isomórfica, por exemplo, é o acesso ao capital estrangeiro, que força as empresas a adotarem 

mais políticas de Responsabilidade Social Empresarial. Quanto mais esse fenômeno ocorre, 

mais as empresas tendem a adotar um modelo de RSE “explicito”. No caso estudado, os autores 

observaram um crescimento do modelo de RSE explicito na Europa na primeira década do 

século XXI, justificando que o ocorrido foi por conta das transformações no ambiente político 

e de negócios  europeu (MATTEN e MOON, 2008, p. 417). 

 

Esquema 2: RSE e o contexto institucional da corporação 

 

Fonte: MATTEN e MOON, 2008, p. 408. 

 

Uma linha de raciocínio similar é a Teoria da Legitimidade, que possui como base a 

crença de que sociedade e empresa são inseparáveis e que as empresas existem “somente 

enquanto a sociedade conferir legitimidade à elas” (FRYNAS e YAMAHAKI, 2016, p. 267). 
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Às custas deste motivo, a empresa necessita realizar esforços para se manter legítima perante a 

sociedade. Um exemplo recente, que mostra a importância das empresas em se manterem 

legítimas perante a sociedade, foi a declaração de Larry Fink, CEO da BlackRock, fundo que 

administra US$ 6 trilhões em ativos, de que em cinco anos todos investidores irão medir o 

impacto social, ambiental e de governança para determinar o valor de suas companhias. "To 

prosper over time, every company must not only deliver financial performance, but also show 

how it makes a positive contribution to society” (FINK, 2018, p. 2). 

Zadek (2004) desenvolve uma trajetória evolutiva em que as empresas podem percorrer 

e alcançar diferentes estágios de atuação em “Responsabilidade Coorporativa”. O autor utiliza 

o exemplo da multinacional Nike e mostra como o aumento de pressões sociais forçaram a 

empresa a se transformar e percorrer um longo caminho de adaptação para chegar em um 

estágio socialmente aceitável e prestigiado. Zadek (2004) apresenta um quadro analítico que 

ajuda a entender o nível de maturidade e de consciência social sobre determinado “Issue” e 

portanto o quão importante esse tema pode ser para as empresas. O quadro 2, apresenta os 5 

estágios de maturidade assinalados pelo autor. 

 

Quadro 2: Os quatro estágios de maturidade sobre problema socioambiental 

 

ESTÁGIO CARACTERÍSTICAS 

LATENTE a) Comunidades ativivistas e ONGs estão cientes do 

problema. 

b) Existem poucas evidências científicas ou 

estatísticas. 

c) O problema é largamente desconhecido ou ignorado 

por toda indústria. 

EMERGENTE a) Existe um conhecimento politico e midiático sobre 

a questão. 

b) Dados científicos começam a surgir, porém ainda 

fracos. 

c) Empresas inovadoras começam a desenvolver 

iniciativas sobre a questão.  
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EM CONSOLIDAÇÃO a) Diversas empresas começam a realizar ações de 

enfrentamento do problema. 

b) Ações voluntárias no setor já são estabilizadas. 

c) Leis começam a ser desenvolvidas em torno das 

questões 

d) Padrões de iniciativas voluntárias surgem, incluindo 

a existência de ações coletivas. 

INSTITUCIONALIZADO a) Legislação e práticas de empresas já estão 

estabelecidas. 

b) As práticas já fazem parte de uma realidade usual de 

um modelo de excelência de gestão. 

Fonte: ZADEK, 2004, Pág 7. Tradução do autor. 

 

O artigo também apresenta o modelo “The Five Stages Of Organizational Learning” 

(ZADEK, 2004, p. 5), que apresenta as formas que as empresas respondem aos desafios e 

pressões sociais. As ações podem passar de medidas reativas, em que a empresa simplesmente 

nega o seu envolvimento com o problema, até apresentar uma postura em que as questões 

sociais ou ambientais são incluídas de maneira estratégica no negócio, gerando valor econômico 

de longo prazo para a empresa (ZADEK, 2014, p. 5). O quadro 3, abaixo, apresenta essa ideia. 

Essa percepção de que as empresas podem colaborar com a resolução de problemas sociais ao 

mesmo tempo em que geram ganhos econômicos é relatada por diversos outros autores como 

HART e MILSTEIN (2015) e PORTER e KRAMER (2011).  

 

Quadro 3: Os cinco estágios de aprendizagem da responsabilidade corporativa 

 

ESTÁGIO 
O QUE AS 

ORGANIZAÇÕES FAZEM 
POR QUÊ ELAS FAZEM 
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DEFENSIVO 

Negam práticas, resultados e 

responsabilidades. 

Para se defenderem de ataques à 

sua reputação que no curto prazo 

podem afetar vendas, 

recrutamento, produtividade e a 

marca 

COMPLIENCE 

Adotam políticas baseados em 

complience como um custo 

inerente ao negócio. 

Para mitigar a erosão de valor 

econômico no médio prazo 

ligados à reputação e riscos 

jurídicos. 

GERENCIAL 

Incorporam o problema social 

no centro de seus processos 

gerenciais. 

Para mitigar a erosão de valor 

econômico no médio prazo e 

alcançar ganhos de longo prazo 

através da integração da ações de 

responsabilidade social dentro das 

operações diárias.  

ESTRATÉGICO 

Integram o problema social 

dentro de sua estratégia de 

negócio. 

Para potencializar o valor 

econômico da empresa no longo 

prazo e ganhar vantagens 

competitivas de ser um precursor 

através do alinhamento da 

estratégia com os processos de 

inovação e os problemas sociais. 

CIVIL 

Promovem a participação de 

toda indústria nas ações de 

responsabilidade social. 

Para potencializar o valor 

econômico da empresa no longo 

prazo por meio da mitigação de 

eventuais desvantagens em ser o 

precursor e realizar ganhos por 

meio de ações coletivas.  

Fonte: ZADEK, 2004, Pág 5. Tradução do autor. 

 

Similarmente, Hart e Milstein (2004), demonstram que incorporar a sustentabilidade na 

estratégia do negócio pode tornar o negócio mais competitivo a longo prazo, reduzindo custos, 
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aumentando reputação, legitimidade, ganhando licença para operar e desenvolvendo produtos 

que atendam necessidades não satisfeitas.  

Todas essas teorias são frutos de mudanças na sociedade, que passou a ter ciência e uma 

postura crítica sobre os danos ambientais e sociais causados pelas empresas. Por este motivo, 

Sun; Hussainey e Habbash (2010) argumenta que o advento da RSE está intimamente ligado à 

consideração das empresas aos seus stakeholders. Barić (2017) considera que o número de 

stakeholders internos e externos que tomam decisões de se relacionar com a empresa, por meio 

da compra de seus produtos ou serviços, está aumentando. Por isso, a realização de ações de 

RSE se tornou uma importante estratégia competitiva, capaz de gerar diferenciação perante 

concorrentes (BARIĆ, 2017). Hoje, a realização de ações de RSE é “sem dúvidas uma clara 

estratégia determinante e inseparável do modelo de negócio das grandes corporações globais” 

(BARIĆ, 2017, p. 134). 

 Não existe uma única definição do que seja RSE, pois é um conceito dinâmico, aberto 

para regras e que apresenta conceitos similares (MATTEN e MOON, 2008, p.405). Apesar 

disso, considera-se que todas suas definições são baseadas no fato de que as empresas devem 

considerar em sua estratégia de negócio o atendimento às necessidades e expectativas de 

stakeholders internos e externos (SAEIDI et al., 2015). A adoção desta estratégia tem gerado 

um benefício duplo: de um lado as empresas colaboram com o enfrentamento de problemas da 

comunidade global (como por exemplo, os desafios presentes nas ODS da ONU) e, do outro, 

uma estratégia de RSE é capaz de gerar diferenciação perante a concorrência, atrair e fidelizar 

consumidores, aumentar a motivação de funcionários e por consequência, obter benefícios 

financeiros diretos (BARIĆ, 2017, p. 139). 

Para que as ações de RSE tenham o resultado desejado pelas empresas em termos de 

ganho de legitimidade ou atendimento das expectativas de stakeholders, a comunicação é um 

elemento fundamental. Segundo Bittner e Leimeister (2011), o sucesso das ações depende de 

uma comunicação adequada aos stakeholders internos e externos, utilizando os mais diversos 

canais de comunicação (p. 22). A eficácia dessa comunicação depende da competência da 

organização em identificar exatamente quais são os stakeholders mais relevantes (internos e 

externos), suas características e expectativas em relação às ações de RSE e quais canais de 

comunicação são os mais adequados para comunicar o valor das ações a cada um dos 

stakeholders. Vivemos em um ambiente de rápidas transformações tecnológicas. A 

transformação digital e a emergência dos novos canais de comunicação, como websites, redes 

sociais, transformaram o modo como as empresas comunicam suas ações de RSE e a relação 
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entre organizações com fins lucrativos e outros stakeholder (FIESELER et al, 2010, p.600). Por 

isso, a adaptação da estratégia aos novos meios de comunicação, como redes sociais, se tornou 

algo estratégico (DUTOT et al., 2016, p. 28).  As novas tecnologias e as redes sociais permitem 

um fluxo de informações entre empresas, indivíduos e organizações da sociedade civil do 

mundo inteiro (BARIĆ, 2017). Isso demanda a criação de novos canais pela empresa (BARIĆ, 

2017, p. 138) a manutenção desses canais de diálogo aberto e constante monitoramento. 

The rise of social media enabled an exchange of information between an 

individual and organizations in real time, and the popularity of using social 

media is rapidly increasing in all parts of the world every day (BARIĆ, 2017, 

p. 138). 

 

Uma boa execução e comunicação das atividades de RSE, podem aprimorar a reputação 

de uma empresa. Barić (2018) afirma que empresas que possuem uma boa reputação alcançam 

resultados financeiros superiores aos concorrentes que não as tem (BARIĆ, 2017, p. 136). Além 

disso, reputação é um ativo imaterial e de complexa construção, dificilmente pode ser copiado 

por outras empresas. 

A literatura internacional também já foi capaz de identificar limitações nas ações e 

estratégias de RSE. Newell (2005) identificou que em um momento de aumento da 

globalização, em que unidades fabris estão migrando para países em desenvolvimento, as 

empresas ainda estavam olhando pouco para as comunidades pobres destes países (NEWELL, 

2005, p.541). A RSE estava sendo utilizado como uma ferramenta bem sucedida para melhorar 

a reputação das empresas nos países desenvolvidos, porém servindo apenas como uma espécie 

de cortina de fumaça em países menos desenvolvidos. O autor argumenta que nestes países, 

frequentemente as populações locais não possuem um poder de compra relevante e uma 

capacidade de mobilização de maneira organizada, o que acaba gerando uma relação de pouca 

equidade, onde grandes empresas transnacionais possuem um amplo poder frente essas 

comunidades (NEWELL, 2005, p. 542). Nota-se neste estudo a diferença de poder e influência 

entre stakeholders estruturados como uma ONG internacional ou sindicatos e uma comunidade 

pobre, que apresenta um baixo nível de coesão e capacidade de organização. Nesses casos, as 

ações de RSE podem ser capazes de causar uma boa impressão perante a sociedade e melhorar 

a relação com a comunidade, o que não representa a garantia de direitos humanos e 

constitucionais em países com baixo nível de regulação, proteção social e ambiental (NEWELL, 

2005, p. 547). 
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Such gestures, while bringing positive benefits in many cases, do not amount 

to the systematically secured, inalienable, institutionally protected and 

constitutionally enshrined rights and responsibilities that are central to a 

meaningful notion of citizenship. While businesses increasingly invoke and 

benefit from using the language of citizenship, the political and social 

contracts which underpin the concept imply a set of processes and procedures 

for recognizing and enforcing rights that the state has a primary duty to 

administer and the capacity to oversee (NEWELL, 2005, p.547). 

 
 
 

  
2.4 Responsabilidade Social Empresarial e suas aplicações em territórios 

 

Em razão do contexto discutido, um tema que vem evoluindo paralelamente ao conceito 

de RSE é a relação entre as empresas e comunidades, seja uma comunidade local, nacional ou 

global (CARROL e SHABANA, 2010). A realização de investimentos e ações de 

desenvolvimento local/territorial estão crescendo no Brasil (GVCES, 2017). Duas pesquisas 

comprovaram esse aumento: o Benchmarking do Investimento Social Corporativo (Bisc), que 

é realizado com uma base de 259 empresas e 17 fundações empresariais, indicou um aumento 

significativo de organizações que realizam projetos sociais corporativos voltados ao 

desenvolvimento territorial  (45% para 75% do total dos investimentos em projetos sociais entre 

2011 para 2016) (COMUNITAS, 2017); e outra é a pesquisa do Grupo de Institutos, Fundações 

e Empresas (GIFE) que verificou que cerca de 35% dos Institutos e das Fundações empresariais 

se dedicam ao desenvolvimento local, comunitário ou de base.  Segundo a pesquisa, o 

investimento em ações de desenvolvimento local tornaram-se a terceira área prioritária de 

atuação dos Institutos e Fundações  empresariais no Brasil (GIFE, 2017). Segundo o GVCES 

(2018), esse aumento pode ser explicado por uma tendência de mudança no Investimento Social 

Privado, que está cada vez mais relacionado ao modelo de negócio das empresas. Além disso, 

como em muitos casos parte da operação das empresas está inserida em comunidades, o 

investimento nesse entorno está aumentando (GVCES, 2018, p.9).  

Outro motivo relevante para as empresas observarem essa relação é a necessidade de 

adquirir uma “licença para operar”. Thomson e Boutilier (2011), identificaram que, a partir dos 

anos 90, ocorreu uma mudança na percepção da sociedade sobre, principalmente, indústrias de 

desenvolvimento e extração de recursos naturais. Notícias sobre vazamentos químicos, falhas 

e barragens e conflitos com comunidades começaram a aparecer (THOMSON e BOUTILIER, 

2011). Esse fenômeno, somado a uma mudança dos valores e atitudes da sociedade sobre os 
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impactos das indústrias no meio ambiente, fizeram com que empresas no setor tivessem sua 

reputação muito abalada (SCHLOSS, 2002; THOMSON e BOUTILIER, 2011). Por conta deste 

motivo, o conceito de “licença para operar” emergiu e, apesar de não possuir uma definição 

única, significa, em linhas gerais, a “contínua aceitação ou aprovação de uma operação 

(empresarial) por comunidades locais ou stakeholders que são afetados por ela”. (MOFFAT et. 

al, 2018, p. 480). Outra descrição do conceito é a existência de um acordo entre empresas e 

comunidades para garantir a operação (MOFFAT et. al, 2018). 

Davis e Franks (2016) realizaram um estudo recente mostrando a importância do tema 

para as empresas do setor extrativista. O estudo mostrou que na última década o tempo para 

implantação de projetos próximos em comunidades quase dobrou e que os fatores não técnicos, 

principalmente os vinculados aos relacionamento com stakeholders, significam quase a metade 

de todos os riscos de sucesso de um projeto de implantação (DAVIS e FRANKS, 2016, p. 6). 

Problemas de relacionamento com a comunidade representam custos enormes para as empresas. 

Davis e Franks (2016) mostraram em seu estudo que os custos mais frequentes são os de perda 

de produtividade devido à atrasos e interrupções das operações.  

For example, a major, world-class mining project with capital expenditure of 

between US$3-5 billion will suffer costs of roughly US$20 million per week of 

delayed production in Net Present Value (NPV) (DAVIS e FRANKS, 2016, 

p.8).  

 

 

No estudo realizado, apenas uma empresa de petróleo perdeu cerca de 6.5 bilhões de 

dólares em dois anos devido a problemas com stakeholders (DAVIS e FRANKS, 2016, p. 7). 

Uma das conclusões do estudo é que apesar dos grandes riscos e perdas financeiras causados 

por má gestão do relacionamento, as empresas não estão dando a devida atenção à questão e 

não contabilizam eventuais custos relacionados, como o tempo de profissionais sêniores, como 

tempo do CEO, alocado para a resolução de crises com a comunidade. (DAVIS e FRANKS, 

2016, p. 6).  

 No caso de grandes projetos territoriais, a construção de confiança entre a empresa a 

comunidade é algo fundamental. Para Moffat et al. (2015), a licença para operar é adquirida 

com o estabelecimento de parcerias entre as empresas, comunidades e governos, baseadas em 

uma série de fatores que irão construir confiança entre entes. Dentre esses fatores estão o nível 

de conhecimento e confiança entre cada stakeholder e a expectativa de que a empresa irá atender 

a necessidade das comunidades locais, algo  que é construído baseado em experiências 

passadas (MOFFAT et al., 2018, p. 480). Ou seja, caso a empresa já tenha errado no passado 
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ou a comunidade já tiver vivenciado uma experiência ruim com projetos similares, existe mais 

chance de não haver confiança. Manter a “licença para operar” irá depender do nível de 

atendimento das expectativas locais em relação à empresa por meio de suas ações concretas 

(MOFFAT et al., 2018, p. 480) 

 Prno (2013) observa em seu estudo que as comunidades estão cada vez mais exigindo a 

participação nas decisões ligadas ao projeto. Além disso, possuem a  expectativa de receberem 

mais benefícios e garantias de que as indústrias estejam devidamente reguladas (PRNO ,2013). 

Esse aspecto da participação e engajamento local é um ponto fundamental para a garantia da 

licença para operar e para atendimento às expectativas dos stakeholders locais. Além de ser um 

elemento importante para construção de políticas de desenvolvimento local, como abordado 

anteriormente, sem o envolvimento comunitário não é possível compreender as necessidades e 

prioridades das pessoas. A chance de criar ações que não atendam às expectativas locais é muito 

grande. Nesta linha, Barnes e Schmitz (2016) relatam em seu estudo que o modo como os 

programas de intervenções sociais são executados determinam o seu sucesso. Mesmo que uma 

intervenção possua comprovadas evidências sobre sua eficácia, ela tende a falhar se não for 

realizada de maneira participativa. (BARNES e SCHMITZ, 2016). 

Data-driven solutions will be feasible and sustainable only if leaders create 

and implement those solutions with the active participation of people in the 

communities that they target (BARNES E SCHMITZ, 2016, p. 34). 

 

 “Data-driven solutions” são soluções sociais baseadas em evidências e dados 

estatísticos que atestam uma alta correlação entre determinada intervenção e seu impacto. Ou 

seja, são soluções altamente eficazes. Os autores descrevem que apesar da implementação de 

políticas públicas e iniciativas baseadas em evidência ainda ser muito baixa, comparando com 

ações baseadas em interesse político, religião ou ideologia, o número desse tipo de intervenção 

social tem aumentado (BARNES e SCHMITZ, 2016). Isso é um elemento positivo, porém o 

sucesso de sua implementação é altamente dependente do engajamento local.  

 Uma das barreiras para a implementação desse tipo de iniciativa da maneira correta é a 

crença dos gestores de que uma execução mais participativa irá apenas atrasar a implementação 

de um programa que já é comprovadamente eficaz (BARNES e SCHMITZ, 2016). Porém, para 

alcançar o sucesso, as lideranças devem tratar a comunidade como “parceiros ativos” e engajá-

los de maneira contínua em torno da iniciativa (BARNES E SCHMITZ, 2016, p. 35). 
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The core finding of our research is that impatient, top-down efforts—including 

efforts that involve implementing data-driven initiatives—will not produce 

lasting results. To achieve positive and enduring change, public and nonprofit 

leaders must create community engagement strategies that are as robust as 

the data-driven solutions they hope to pursue (BARNES E SCHMITZ, 2016, 

p. 35). 

 

 Para alcançar o engajamento comunitário desejado e aumentar a chance de sucesso de 

iniciativas de transformação social os autores identificaram seis fatores complementares. São 

eles:  

a) Organizar e estimular a participação da comunidade antes da iniciativa começar, 

formando lideranças que irão liderar o processo de transformação. 

b) Considerar a complexidade e o contexto de cada local. A iniciativa não deve ser 

desenvolvida isoladamente. Deve considerar programas, organizações e atores locais já 

existentes para estabelecer conexões e alcançar transformações duradouras. Como 

exemplo, o autor mostra que o sucesso de uma iniciativa educacional para crianças irá 

depender de outros elementos como a saúde da criança, segurança e a condição de vida 

dos pais. 

c) Trabalhar com instituições locais pré-existentes. Existem instituições locais que já 

realizam trabalhos similares e/ou possuem legitimidade perante a comunidade local. 

Substituir essas instituições ou seus programas pode gerar um mal-estar local e acarretar 

no insucesso da iniciativa. 

d) Considerar o elemento da equidade. No momento de seleção para capacitação dos atores 

locais que irão liderar a iniciativa, deve-se considerar o elemento da diversidade e 

representatividade de diversos setores. 

e) Reportar os resultados para a comunidade. Em muitos casos, os grandes resultados da 

iniciativa demoram a chegar. Como atores relevantes possuem expectativas de mais 

curto prazo, como lideranças políticas, torna-se importante apresentar resultados de 

curto prazo ou “quick-wins”. 

f) Preparar os atores locais para as mudanças. Grandes intervenções locais podem gerar 

transformações significativas no ambiente. Essas transformações necessitam adaptações 

nas crenças, hábitos e prioridades. Por isso torna-se relevante comunicar e preparar as 

pessoas para as mudanças que estão por vir. 
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Observando os limites da RSE e refletindo sobre formas em que as intervenções das 

empresas podem ser mais efetivas para a resolução de problemas presentes em comunidades 

carentes, Newell (2005) observa que o método, o processo, em que as ações são realizadas são 

elementos cruciais. O autor destaca a necessidade do fortalecimento de uma “accountability 

multistakeholders”, em que os governos locais e as comunidades tenham uma participação 

efetiva nas negociações e consiga impor regras de atuação para as empresas (p.551). Segundo 

o autor, ações voluntárias de empresas podem ser perigosas, principalmente onde a regulação 

estatal é fraca e até subvertida. 

In particular, the role of a strong state (though often not acknowledged), an 

active and well-mobilized civil society and a private sector willing and able 

to respond to CSR priorities emerge as prerequisites for the success of CSR 

initiatives (NEWELL, 2005, p. 556). 

 

 Esse “perigo” reside no fato de que em determinado local que há uma fraca regulação e 

atuação estatal empresas podem atuar livremente de forma a não respeitar direitos-humanos, 

conservação do meio ambiente, entre outros. Nesses casos, a empresa pode apresentar e 

comunicar ações de RSE como bem feitorias para aquela comunidade, mas em outros aspectos 

de sua operação, pode estar longe de respeitar padrões razoáveis de cidadania.   
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3 METODOLOGIA  

 

 Para estruturar o desenho desta pesquisa foi utilizado o método de investigação 

científica de Brinberg e McGrath (1985), que identifica “domínios” elementares para o 

desenvolvimento de uma pesquisa científica com elevado nível de validade.  O método 

apresenta domínios científicos completares, que formam as bases de sustentação de uma 

pesquisa. Segundo os autores, o processo de pesquisa consiste na “identificação, seleção, 

combinação e uso dos elementos dos domínios conceituais, metodológicos e substantivos” 

(BRINBERG e MCGRATH, 1985, p.16, tradução nossa). Os domínios apresentados portanto 

são: domínio substantivo, domínio conceitual e domínio metodológico, cada um representando 

uma dimensão distinta. A dimensão substantiva representa os processos, eventos e fenômenos 

que desejam ser observados no mundo real, podendo ser compreendida, portanto, como o objeto 

de pesquisa. O domínio conceitual envolve as teorias e conceitos que são utilizados para a 

realização da análise da pesquisa. São como lentes de observação conceituais para observação 

e análise da realidade. O domínio metodológico apresenta as técnicas de pesquisa científica que 

serão utilizadas para observar o fenômeno, testar hipóteses e coletar resultados (BRINBERG e 

MCGRATH, 1985). 

 Para esta pesquisa, o domínio substantivo consiste na observação da relação entre a 

empresa MRS S.A e a comunidade da Prainha localizada no Distrito de Vicente de Carvalho, 

Guarujá-SP. Analisou-se como foram realizadas ações de RSE na comunidade da Prainha. A 

observação deste fenômeno desperta interesse especial pois se trata de uma grande empresa de 

logística com impacto significativo na economia nacional e local e que, ao mesmo tempo, 

participa cotidianamente da vida de comunidades de baixa renda. Além de analisar as ações de 

RSE serão ponderados também seus principais resultados, sob o ponto de vista de diversos 

atores. 

 Para a formação do domínio conceitual foi realizada uma ampla revisão da literatura, 

buscando entender conceitos chaves ligados à Desenvolvimento; Desenvolvimento Local e 

Responsabilidade Social Empresarial. A combinação dessas lentes temáticas permitiu uma 

avaliação sobre as ações de RSE implementadas na comunidade, as motivações para a empresa 

desenvolver esses tipos de ações e os principais resultados.  

Por fim,  para o domínio metodológico foi utilizada a técnica de estudo de caso, para 

observação, coleta de dados e análise dessa realidade intrinsicamente complexa. O método foi 
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selecionado por ser considerado adequado para estudos ligados às ciências sociais e dedicados 

à análise de “fenômenos contemporâneos no contexto da vida real” (YIN, 2010, p.23), como é 

o caso a ser explorado. Yin (2010) argumenta que o método do estudo de caso permite a análise 

e compreensão de fenômenos sociais complexos (YIN, 2010, p.24). Para Morin (2007), 

complexidade é algo que “não pode se resumir numa palavra-chave, o que não pode ser 

reduzido a uma lei nem a uma ideia simples” (MORIN, 2007, p.5). Além disso, um cenário 

complexo é caracterizado pela presença de elementos como incertezas, paradoxos, contradições 

e não separabilidade dos fatos (MORIN, 2007). Para Sharmer (2009) “Quanto menor for a 

complexidade social, mais podemos confiar nos peritos para orientar a decisão (...) quanto 

maior ela for, mais importante incluir as vozes de todos os stakeholders importantes do 

sistema.” (SHARMER, 2009, p. 46, tradução nossa). Neste sentido, um fenômeno complexo 

possui uma ampla gama de variáveis afetando o mesmo ambiente, o que demanda uma 

abordagem qualitativa de pesquisa e uma abordagem multirreferencial, ou seja, que incorpore 

diversos pontos de vista e até diferentes tipos de conhecimentos.  

Somado à isso, Godoy (1995) argumenta a importância do pesquisador ir a campo para 

“captar” o fenômeno, ouvindo as diversas perspectivas e pontos de vistas das pessoas 

envolvidas (GODOY, 1995). Estes fenômenos fornecem para o pesquisador pouca 

previsibilidade sobre o que irá ocorrer no futuro e baixa possibilidade de controle dos resultados 

(GODOY, 1995). Um pesquisador de estudo de caso, deve estar “aberto às suas descobertas”, 

pois novos temas e resultados podem emergir (GODOY, 1995 p. 25). Dessa forma, foi 

selecionado o método de entrevistas semi-estruturadas, permitindo uma dose adequada de 

flexibilidade para a captura de informações e compreensão da realidade. 

Em linha com o que a teoria científica apresenta, foi selecionada uma abordagem 

qualitativa de pesquisa, contendo a realização de imersões e entrevistas semiestruturadas com 

múltiplos stakeholders diretamente envolvidos com o caso. O roteiro das entrevistas, dividido 

por grupos pessoas e setores, encontram-se no Apêndice A deste documento. Foram realizadas 

8 entrevistas entre lideranças da empresa MRS; lideranças comunitárias da Prainha e 

representantes do poder público local. O quadro 4 abaixo, apresenta os entrevistados neste 

trabalho, classificados por organização que representam, setor e cargo. Para preservar a imagem 

e integridade dos entrevistados, ao longo da pesquisa eles serão identificados por pseudônimos, 

como uma forma também de humanizar os personagens da vida real. 
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Quadro 4: Entrevistados para a pesquisa 

ORGANIZAÇÃO 

QUE TRABALHA 
SETOR CARGO 

MRS 
Segundo setor. Empresa 

privada. 
Diretor de Relações Institucionais. 

MRS 
Segundo setor. Empresa 

privada. 

Gerente de Relações 

Governamentais. 

MRS 
Segundo setor. Empresa 

privada. 

Assistente de Responsabilidade 

Social 

INSTITUTO 

NOVOS SONHOS 

 

Terceiro setor. Organização 

não governamental 

localizada no Guarujá-SP. 

Fundador, Diretor Executivo e 

Professor de Jiu-Jitsu. 

- Sociedade civil. Morador há 15 anos na prainha 

ESC 

ENGENHARIA 

Segundo setor. Empresa 

privada que presta serviços 

para a Prefeitura e MRS. 

Sócio Diretor. 

CÂMARA DO 

MUNICIPAL DO 

GUARUJÁ (SP) 

Primeiro setor. Poder 

público local. 
Vereador. 

PREFEITURA DO 

GUARUJÁ (SP) 

Primeiro setor. Poder 

público local. 

Coordenadora de Projetos Sociais da 

Secretaria Municipal de Habitação 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para além das entrevistas foi realizada uma imersão, uma vivência no local objeto de 

estudo deste trabalho, a comunidade da Prainha. A imersão permitiu conhecer os moradores, 

visitar suas casas e caminhar nos trilhos do trem que cortam a comunidade. Essa visita 

possibilitou algo que a literatura considera relevante para além da coleta de dados, que é a 

observação (GODOY, 1995). A postura e ética utilizada para esta imersão foi a de pesquisador 
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conversador no cotidiano, método discutido e apresentado por Spink (2008). Este método se 

caracteriza por conversas espontâneas em que o pesquisador se permite estar em um “período 

intenso de viver junto” (SPINK, 2008, p.74).  A experiência na Prainha foi de conectar-se com 

o cotidiano e estar com aquelas pessoas observando, debatendo e buscando caminhos para um 

futuro melhor. Grande parte da postura assumida se resume neste trecho de Spink (2008): 

Tanto faz se estamos trabalhando com um financiamento científico, 

trabalhando com organizações advocatórias ou em projetos de pesquisa-ação, 

escrevendo, conversando, olhando anotações, participando de comissões 

assessoras, dando palestras ou tomando uma cerveja numa sexta feira à noite 

e argüindo com amigos; estamos no campo-tema buscando contribuir para o 

bem coletivo, assumindo a nossa parte numa comunidade moral mais ampla. 

(...) Declarar-se parte de um campo-tema é demonstrar a convicção ética e 

política de que, como psicólogos sociais, pensamos que podemos contribuir e 

que estamos dispostos a discutir a relevância de nossa contribuição com 

qualquer um, horizontalmente e não verticalmente (SPINK, 2008, p. 76). 

 

Utilizando o framework de Brinberg e McGrath (1985), pode-se resumir o desenho desta 

pesquisa por meio do quadro 5: 

 

Quadro 5: Desenho de pesquisa 

 

Domínio Explicação Elementos de cada domínio 

Domínio Substantivo Fenômeno a ser observado, 

objeto de pesquisa. 

a) Relação entre a empresa MRS 

S.A e a comunidade da Prainha, 

Guarujá-SP; 

b) Ações de desenvolvimento 

local implementadas pela 

empresa na comunidade e seus 

resultados. 

Domínio Conceitual Conceitos e teorias que irão 

dar suporte às análises da 

pesquisa. Lentes conceituais 

para observação da 

realidade.  

a) Desenvolvimento; 

b) Desenvolvimento Local; 

c) Responsabilidade Social 

Empresarial. 
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Domínio Metodológico  Técnica de pesquisa utilizada 

para realização das análises  

Estudo de caso. 

 Fonte: Brinberg e McGrath,1985, adaptado pelo autor. 
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4 ESTUDO DE CASO – A MRS E A COMUNIDADE DA PRAINHA 

 

Este capítulo irá apresentar os principais resultados do estudo de caso, realizado por meio 

da leitura de documentos e materiais oficiais, entrevistas semiestruturadas e imersão na 

comunidade.  O primeiro subcapítulo, além de apresentar a empresa, exibirá a visão de 

Responsabilidade Social da MRS, assim como políticas e ações ligada ao tema. O segundo 

subcapítulo apresentará a história e o perfil da comunidade da Prainha, localizada no Município 

do Guarujá, Estado de São Paulo. A intenção é trazer o leitor o mais perto possível do local, 

fazendo-o compreender e refletir sobre a realidade da comunidade. Por fim, o terceiro 

subcapítulo trará um relato sobre as ações de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 

desenvolvidas pela MRS na comunidade da Prainha.   

 

4.1 A MRS e sua visão sobre Responsabilidade Social Empresarial 

A MRS Logística S.A é uma empresa de capital aberto, brasileira, focada no transporte 

ferroviário de cargas. Sendo a maior empresa do ramo no Brasil e uma das maiores do mundo, 

a empresa administra uma malha ferroviária de 1.643 Km, que passa pelos Estados de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, justamente as regiões mais produtivas do país e que 

concentram aproximadamente metade do PIB brasileiro (MRS,2019). A empresa foi criada em 

1996, quando o governo federal brasileiro transferiu à iniciativa privada, por um modelo de 

concessão dos direitos adquiridos, a gestão do sistema ferroviário nacional. O valor do 

arrendamento, realizado no dia 30 de setembro de 1996, foi de R$ 889 milhões de reais (MRS, 

2019). O período de concessão foi de 30 anos e os ativos transferidos  da Rede Ferroviária 

Federal S.A para a MRS continuam sendo de propriedade da União.  

Hoje, a MRS possui como principais acionistas as empresas Minerações Brasileiras 

Reunidas (32,9%), empresa controlada pela Vale,  Companhia Siderúrgica Nacional (18,6%), 

Congonhas Minérios (18,6%), UPL (11,1%), Vale (10,9%), Gerdau (1,3%) e um grupo 

pulverizado de investidores (6,5%) (MRS, 2019). A empresa conta atualmente com 

aproximadamente 6.000 empregados diretos, 3.000 indiretos e uma receita anual de 3,6 bilhões 

de reais (MRS, 2017).  
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Figura 1: Malha administrada pela MRS 

 

Fonte: MRS, 2019. 

 

Os principais insumos que a empresa transporta são: minério de ferro (68% do total do 

volume transportado em 2017), produtos agrícolas (21%), produtos siderúrgicos (4%), carvão 

e coque (2%), contêineres (1%), cimento (1%), e outros (4%) (MRS, 2018). Grande parte desse 

volume é destinado ao mercado externo. 87% do ferro transportado em 2017, por exemplo, foi 

destinado a exportação. Dentre os produtos agrícolas, encontram-se milho, açúcar, soja e farelo 

de soja. Somente em 2017, foram transportadas 171 milhões de toneladas em produtos, 

representando o maior volume histórico da companhia (MRS, 2018). Pelo volume de carga 

transportada, o tipo de carga e sua participação direta na exportação de commodities, nota-se 

que a MRS possui um papel de alta relevância para a economia do país. 

Por conta de sua produtividade e desempenho econômico, a empresa já recebeu diversos 

prêmios e reconhecimentos, tais como “a melhor empresa do setor de transportes em 2018”, 

segundo a revista Exame; “melhor operadora de cargas no Brasil”, prêmio concedido pela 
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Revista Ferroviária e “melhor operadora ferroviária de carga”, fornecido pela revista Maiores 

do Transporte & Melhores do Transporte (MRS, 2019). O tempo de deslocamento das cargas e 

a eficiência na operação são os elementos mais importantes ligados à produtividade do setor. 

Neste quesito, a MRS possui destaque. Segundo relatório da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), a única ferrovia de carga que obteve um aumento de velocidade média de 

percurso entre 2006 e 2016 foi a da MRS (MRS, 2019). Alguns dos motivos para essa melhoria 

na velocidade estão intimamente ligados às políticas de Responsabilidade Social Empresarial, 

como apontado à frente.  

Para a empresa, responsabilidade social e o investimento social são elementos 

fundamentais. A MRS possui uma política de Responsabilidade Social Empresarial e apresenta 

suas atividades em seu site, relatórios e discursos.  

Uma das ferramentas à disposição da MRS é o portfólio de projetos e 

iniciativas que promovem o desenvolvimento social e cultural das pessoas, 

individualmente, ou de toda uma comunidade. Consideramos o investimento 

social parte importantíssima do exercício de nossa responsabilidade 

empresarial, por sua capacidade de gerar desenvolvimento para quem está ao 

lado da ferrovia nesta trajetória de evolução (MRS, 2019). 

 

A empresa considera que a prática de empresas apoiarem iniciativas sociais surgiu 

“graças ao espírito filantrópico de alguns empresários pioneiros (...) mas recentemente a 

atividade tomou contornos mais ligados à gestão e à governança corporativa.” (MRS, 2019). 

Alinhada com esse pensamento, a empresa realizou recentemente uma transformação 

importante em suas práticas de RSE, aumentando a sinergia dessas ações com seu modelo de 

negócios. É o que explica Paula, funcionária da empresa: “Em 2016 a empresa mudou 

totalmente a visão de RSE. Antes a MRS chegava até a patrocinar filmes, por meio da Lei 

Rouanet. Após perceber que esse tipo de ação não tinha retorno para empresa, decidiu-se 

investir diretamente nas comunidades.”  

Com uma extensa frota de 1.643Km que passa por 110 munícipios de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, a ferrovia administrada pela MRS atravessa uma grande quantidade de 

comunidades. Por conta deste motivo, existe uma relação intrínseca entre a operação da 

empresa e essas comunidades. Uma relação que não é simples e ao mesmo tempo é vital para 

sustentabilidade do negócio. Segundo Roberto, funcionário do alto escalão da MRS, “não 

importa quem chegou primeiro, existe um conflito intrínseco e constante entre a ferrovia e as 

comunidades.” Esse conflito existe por conta de danos que eventualmente a ferrovia causa às 

https://acervodigitalotm.com.br/magazines/1176#28
https://acervodigitalotm.com.br/magazines/1176#28
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comunidades e vice-versa. Ruídos (como a buzina), atropelamentos, impedimento da passagem 

de pedestres ou motoristas por conta do trem e liberação de resíduos da carga transportada são 

alguns dos prejuízos às comunidades causados pelo trem.  

Para Pedro, outro colaborador da MRS, o “aprisionamento” temporário das 

comunidades por conta da passagem ou parada do trem gera grande impaciência na população. 

Moradores as vezes tem que esperar de 15 a 20 minutos o trem passar para continuar com sua 

locomoção. Em casos mais extremos, existem locais onde a passagem do trem impedia a entrada 

de ambulâncias nas comunidades, prejudicando o socorro de pessoas daquele local. Essa relação 

pode gerar conflitos e desencadear a atitude da população de interromper a passagem do trem, 

trazendo prejuízos enormes para a empresa. Manifestações, vandalismo, invasões e roubo de 

carga são exemplos dessas reações que podem impedir o fluxo do trem.  

Além dos problemas ocorridos envolvendo esses conflitos, diversas outras dificuldades 

podem surgem a partir das comunidades. A passagem dos trens pode ser impedida por conta de 

atropelamentos acidentais; abalroamentos (colisões entre os trens e outros veículos); despejo 

de lixo na via; roubo de carga; presença de usuários de drogas na via e a prática de suicídio. Os 

prejuízos causados pela interrupção do trem são grandes. Segundo os entrevistados da MRS, a 

paralisação dos trens acarreta em atrasos da entrega para o cliente; redução da produção; 

cessação de lucros; multas governamentais (por exemplo do Departamento Nacional de 

Infraestrutura em Transportes); pagamento de indenizações para outras empresas que 

compartilham da mesma ferrovia; aumento da incidência de furto de cargas e depredações dos 

trens. Para Roberto, os prejuízos gerados pela parada do trem vão muito além dos incididos 

somente para empresa. Explica: “A interrupção da ferrovia significa um prejuízo enorme não 

só para a MRS mas para o país. Um trem nosso com 150 vagões significa 450 caminhões a 

menos nas rodovias. Se passam 10 trens por dia e esses são interrompidos, são 4.500 

caminhões a mais que irão transitar nas ruas, estragando rodovias, causando acidentes, 

emitindo muito mais CO2. Representa também perda de PIB para o país. É um grande prejuízo 

para a sociedade como um todo”.  

Em função deste motivo, uma relação saudável com as comunidades torna-se ponto 

central para a garantia da operação e da rentabilidade da empresa. A MRS declara investir 

milhões em programas e ações que possuem o objetivo de “melhorar o relacionamento com as 

comunidades do entorno da ferrovia e garantir que o Meio Ambiente não seja impactado pelas 

suas atividades” (MRS, 2014). Roberto esclarece a motivação dessas ações: “é fundamental 

que a gente consiga conciliar o nosso trabalho, a operação, com os interesses e o benefício 
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para as comunidade, evitando assim que os conflitos apareçam.” Paula complementa: “uma 

vez que você dá atenção a comunidade, eles passam a mudar o olhar sobre a ferrovia. Os 

conflitos são reduzidos, melhoramos nosso desempenho e conseguimos auxiliar no 

desenvolvimento daquelas comunidades”. 

Segundo Roberto, a política de responsabilidade social da MRS se baseia em três 

princípios: sustentabilidade, no sentido de operar com segurança e respeito; confiança mútua e 

cooperação. “Os problemas que eles têm, são problemas que nós podemos ajudar a solucionar, 

assim como os nossos problemas eles podem nos ajudar a solucionar também. Esses três 

princípios são fundamentais para construirmos uma boa relação com eles e operar de forma 

mais rentável”. Para operacionalizar essa visão e os princípios, o(a) entrevistado(a) explica que 

para pacificar essa relação entre comunidade e linha férrea, a MRS possui 3 linhas de ação:  

1. Comunicação/transparência 

2. Influência em Políticas Públicas no Local 

3. Projetos Comunitários 

No pilar de Comunicação/transparência a empresa procura realizar periodicamente 

reuniões com as lideranças das comunidades mais críticas para a operação da empresa. As 

reuniões servem para escutar as demandas locais e buscar investimentos próprios ou de terceiros 

(como do Poder Público) para realizar benfeitorias nos locais. Elas são chamadas de  “Espaço 

Aberto: MRS e Comunidade”. As reuniões são conduzidas pelos Comitês Regionais, formados 

por gestores das áreas de interface com a Comunidade (MRS, 2019). Durante os encontros são 

discutidas iniciativas para minimizar os impactos da operação ferroviária, medidas para 

prevenir acidentes e investimentos em obras e projetos patrocinados pela MRS (MRS, 2014). 

A empresa frequentemente publica seus investimentos em benfeitorias locais e projetos de 

apoio em seu site e relatórios de resultado.  

No pilar de Influência em Políticas Públicas, a MRS realiza interações e parcerias com 

o poder público local para desenvolver soluções às comunidades. As ações podem ser mais 

pontuais como reformas de creches e escolas, doação de equipamentos públicos e realização de 

mutirões ou podem ser grandes ações estruturantes como revitalizações de centros urbanos e 

apoio em políticas públicas de habitação e reurbanização. A questão habitacional, 

compreendida na existência de moradias irregulares nas proximidades da linha do trem, além 

de ser um grave problema social é também um problema para a empresa. “Existem comunidades 
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em que temos operação que famílias vivem em condições sub-humanas. Moradias em palafitas, 

sem saneamento, próximas a via e que possuem uma alta incidência de doenças”, diz Roberto. 

Diante dessas situações a empresa trabalha em conjunto com o poder público para retirar as 

famílias e direcioná-las para moradias dignas e menos degradadas.  Este tipo caso envolve 

processos de regularização fundiária, construção de moradias populares e recomposição 

ambiental. As ações muitas vezes aliam políticas públicas federais, como o Programa de 

Aceleração do Crescimento e Minha Casa Minha Vida, e recursos privados que irão auxiliar as 

prefeituras a realizar a regularização fundiária e na realocação das famílias para uma moradia 

adequada.  

No pilar de Projetos Comunitários, a empresa investe e apoia projetos sociais, 

ambientais e culturais que visam desenvolver indivíduos e comunidades. Além de possuir um 

valor social, o investimento nesses projetos é um método para tirar crianças e jovens das ruas 

e, consequentemente, das linhas férreas, evitando assim acidentes e a parada do trem.  Segundo 

o site institucional da empresa, as ações de RSE mostra que o principal critério de seleção desses 

projetos é sua abrangência, tendo que ser realizados em áreas que “possuem interface com a 

ferrovia e que são impactadas pelo transporte de cargas” (MRS, 2019). São selecionados 

projetos nas categorias “Projetos Culturais e Esportivos” (Lei Rouanet e Lei dos Esportes) e 

Projetos Sociais ligados ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA). A empresa declara que 

mais de 13,6 milhões de reais foram aplicados em 70 projetos culturais e esportivos em locais 

que tangenciam a ferrovia. Em projetos sociais ligados à infância e adolescência, selecionados 

“de acordo com a necessidade de aproximação com as Comunidades”, foram investidos mais 

de 2,7 milhões (MRS, 2019). 

A promoção de segurança e prevenção de acidentes nas vias é também central na 

operação da empresa. A MRS declara que possui o desafio de “estabelecer uma cultura de 

Segurança nas comunidades que são atravessadas pela linha férrea” (MRS, 2019). Essa cultura 

de segurança visa prevenir atropelamentos e abalroamentos. A empresa chega a admitir em seu 

site que este é o único ponto em que não há uma melhoria em comparação com outros 

indicadores, mesmo sendo considerada uma das empresas mais seguras no ramo (MRS, 2019). 

Em 2018 foram 19 acidentes, o que representou um aumento de quase 36% em relação ao ano 

de 2017. Os motivos expressados pela empresa são a falta de atenção de pedestres e motoristas 

e o uso de drogas e álcool por parte destes. A empresa declara que em algumas localidades o 

uso de drogas e álcool é responsável por até 20% dos acidentes (MRS, 2019). Tendo em vista 

esse problema, a empresa investe em ações informativas e de sensibilização quanto aos riscos 
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de acidentes ferroviários. São realizadas campanhas por rádio, mídias sociais, jornais e TV, 

além de campanhas em parcerias com instituições. Somente em 2017, 50 mil pessoas de 

comunidades adjacentes a linha férrea foram impactadas por essas campanhas (MRS, 2018). A 

figura 2 e 3 abaixo, são exemplos de peças de comunicação disponibilizadas para as 

comunidades voltadas para a segurança e prevenção de acidentes. Nota-se a aplicação de uma 

linguagem mais coloquial e utilização de muitos recursos visuais para atrair o público jovem 

das comunidades. Outro tipo de ação está ligada à infraestrutura, como a construção de 

passarelas, viadutos e passagens que removem o fluxo de pedestres e veículos do mesmo nível 

em que estão os trilhos dos trens. De 2007 a 2013, a empresa investiu mais de 84 milhões neste 

tipo de ação (MRS, 2018). A fotografia 1mostra uma passarela construída pela MRS para que 

os moradores da comunidade possam acessar um local adjacente ao bairro sem cruzar a linha 

do trem.  

 

Figura 2: Exemplo de peça de comunicação voltada para prevenção de acidentes 

 

Fonte: MRS, 2019. 
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Figura 3: Segundo exemplo de peça de comunicação voltada para prevenção de 

acidentes 

 

Fonte: MRS, 2019. 

 

Fotografia 1: Foto de passarela construída pela MRS separando o fluxo de 

pedestres da linha do trem 

 

Fonte: MRS, 2019. 

Um(a) funcionário(a) da MRS, conta que parte desses acidentes ocorreram por conta de 

tentativas de suicídio. Para enfrentar esse problema a empresa realiza projetos de prevenção de 
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suicídio e promoção de saúde mental nas comunidades, algo relevante tanto para os indivíduos 

quanto para a empresa. A meta atual de acidentes é no máximo 1 por mês.  

Questões ambientais também são motivos de preocupação para a MRS. Um dos maiores 

problemas enfrentados pela companhia é o despejo de lixo e entulho nas linhas férreas e nos 

trens. Este problema está intrinsicamente relacionado às comunidades pobres adjacentes à 

ferrovia que frequentemente não possuem saneamento e carecem de um serviço de coleta e 

gestão de resíduos adequado. Segundo Roberto, a MRS paga um custo altíssimo para realizar a 

coleta e esse é um grande desafio para a companhia. “Existem lugares em que as prefeituras 

não entram e os moradores acabam jogando seu lixo simplesmente pela janela (...) o trem passa 

a ser um vetor de lixo, onde as pessoas dispõe os seus rejeitos. Quando chega ao porto,  temos 

que fazer uma grande coleta inicial, retirando lixo doméstico, cachorros e até cadáveres. É um 

custo de operação que não deveria ser nosso”. Para enfrentar este problema, a empresa possui 

um trabalho de limpeza das vias e a realização de campanhas de conscientização ambiental 

sobre a disposição correta do lixo doméstico. A MRS realiza palestras, atividades porta-a-porta 

e atividades educativas nas comunidades sobre o tema. Em 2017 foram realizadas 119 

atividades que atingiram 4.531 pessoas. Roberto diz existir um desejo da empresa em incentivar 

a criação de cooperativas de lixo nas comunidades. Para ele, essa seria uma boa solução para 

gerar renda local, reduzir a quantidade de lixo nas linhas férreas e reduzir o custo da empresa 

com coleta de resíduos.  “Isso teria um valor de sustentabilidade mútuo, pois geraria renda 

para a comunidade e reduziria a quantidade de lixo nas linhas férreas. Aumentaria também a 

confiança e parceria com a comunidade pois estaríamos ajudando a gerar emprego e renda”. 

Pedro, outro colaborador da empresa, relata que essa busca por uma relação harmoniosa 

com a comunidade nem sempre foi assim: “O setor ferroviário sempre foi muito conservador. 

Como a ferrovia é de extrema importância econômica para o país, a regra era fazer o trem 

passar sem se importar com a existência de comunidades e pessoas ali no local. Após mudanças 

nas legislações e com contrato de concessão, a empresa teve que se adaptar e criar medidas 

para desenvolver as localidades”. Hoje, a empresa entende que essa relação positiva com a 

sociedade e comunidade, além de ser fundamental para a operação e para o negócio, faz parte 

de um dever maior de cidadania. Segundo o funcionário da empresa, “Sendo uma concessão 

pública, temos um compromisso social e com o país. Não somente de operar bem, mas operar 

com segurança, respeito e sustentabilidade. Isso coloca uma necessidade de conviver e 

solucionar problemas em conjunto com a sociedade”. 
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O planejamento e a execução das ações emergem a partir da relação entre a empresa, o 

poder público e a comunidade. Quando questionado se a população participa das ações 

desenvolvidas pelo local, Roberto da MRS diz que sim. “A comunidade participa, sem dúvida, 

coso contrário, não conseguiríamos fazer as ações. Não adianta tratar das soluções somente 

com a Prefeitura e deixar a comunidade de lado. Também não funciona tratar só com a 

comunidade e deixar a Prefeitura escanteada (...)A ideia de criar uma área de Assuntos 

Corporativos, que contempla responsabilidade social e relações governamentais, foi 

justamente para criar e estreitar essa relação de tripé entre empresa, comunidade e Prefeitura. 

Todos buscando uma solução conjunta para os problemas. Roberto explica como a governança 

desses projetos e a manutenção dessa relação não é tarefa fácil. As iniciativas e projetos podem 

surgir de qualquer uma das três partes e, a partir disso, começa uma intensa negociação aonde 

se não obtiverem alinhamento, dificilmente o projeto será bem sucedido.  

A empresa possui uma relação intensa com o poder executivo, legislativo e Ministério 

Público nas três esferas legislativas. O Poder executivo local é fundamental para a realização 

de projetos comunitários. Perguntado sobre o legislativo municipal, as câmaras de vereadores, 

Roberto da empresa diz que a relação é intensa também, mas dá trabalho. “Somos convocados 

frequentemente a esclarecer questões nas câmeras dos vereadores. Por conta de um ímpeto em 

levantar uma bandeira e agraciar sua base eleitoral, muitos vereadores acabam agindo de 

maneira até irresponsável, exigindo coisas que saem da alçada municipal e até obras que 

colocariam em risco a segurança de moradores, entre outras coisas”. Em relação ao Ministério 

Público, o colaborador da empresa diz que possuem uma relação saudável, em que muitas vezes 

eles ajudam na resolução de conflitos. “Às vezes entram com uma ação contra nós, depois 

passam a entender melhor o problema e a realidade local e buscam um TAC (Termo de 

Ajustamento de Conduta)”. 

O aumento da produtividade e eficiência da empresa está intimamente ligada à sua 

política de RSE. Conforme exposto anteriormente, a MRS é a única ferrovia que não diminuiu 

a velocidade média da ferrovia desde a concessão. Pelo contrário: sua velocidade média 

aumentou. Segundo um(a) funcionário(a) da empresa, isso só foi possível por conta da 

realização deste trabalho de relação com as comunidades, políticas ambientais, segurança e 

prevenção de acidentes. 
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4.2 Dos trilhos à comunidade - a história da Prainha 

 

Um dos trechos mais relevantes da malha administrada pela MRS é o que liga Santos à 

Jundiaí. É um trecho histórico, nele foi construída a primeira ferrovia do Estado de São Paulo 

e a segunda do país (METRO, 2019). Inaugurada em 16 de fevereiro de 1867 com o nome São 

Paulo Railway Company (SPR), a ferrovia foi uma das grandes responsáveis pelo escoamento 

da produção de café e desenvolvimento do Estado de São Paulo. O trecho a seguir foi extraído 

do livro “A Capital da Solidão – Uma história de São Paulo das origens à 1900 ” de TOLEDO 

(2003) e mostra a relevância da nova ferrovia para o desenvolvimento de São Paulo. 

As coisas vão muito bem, o surto de progresso (do Estado de São Paulo) 

parece garantido, mas enfrenta-se um problema – o transporte (...). O 

transporte de café pelo meio tradicional, que é o lombo do burro, representava 

um obstáculo considerável às ambições dos produtores locais. A esperança 

surgida com os cafezais que brotavam como maná no oeste rumava para 

morrer no nascedouro, a menos que...A menos que se inventasse algo diferente 

e revolucionário – e foi o que se fez. Eis-nos, então, apresentados ao segundo 

elemento desencadeador da arrancada paulista – a estrada de ferro. (TOLEDO, 

2003, p. 359). 

 

Fotografia 2: São Paulo Railway em 1870 
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Fonte: METRO, 2019. 

 

A ferrovia, que conectava o estuário da cidade de Santos-SP até a cidade de Jundiaí-SP, 

foi fundamental para o desenvolvimento do Estado, principalmente por escoar a produção de 

café do oeste paulista até o Porto de Santos, onde o café seguia para o mundo todo. A ferrovia 

foi um marco para a cidade de São Paulo também, tendo estimulado a construção de importantes 

obras de engenharia até hoje, como as estações da Luz e Brás, e recebido um grande contingente 

de produtos novos, imigrantes europeus e novas tecnologias (MRS, 2019). A fotografia 3, 

acima, apresenta a ferrovia em 1870. 

O trecho hoje, que se inicia em Santos e passa por diversos municípios brasileiros, como 

Cubatão, Santo André, Mauá, São Paulo, Franco da Rocha, Várzea Paulista e se encerra em 

Jundiaí, possui 139 Km e ainda recebe volumosos investimentos. Entre 2015 e 2017, a MRS 

investiu R$445 milhões com melhorias no trecho e compra de locomotivas. Somente em 2016, 

32 milhões de toneladas de produtos passaram pelo trecho (MRS, 2017). 

Os trilhos que ligam Santos à região de Campinas através de Jundiaí, desde 

1867, representam mais do que a ligação entre São Paulo e o mar ou entre o 

interior do Brasil e o mundo. As linhas ali construídas naquela época estão, 

até hoje, contribuindo para escrever a história do nosso país. São outras 

pessoas, outras cidades e negócios completamente diferentes, mas a ferrovia 

permanece contribuindo para as soluções logísticas das quais o Brasil precisa 

(MRS, 2018). 

 

A ferrovia Santos-Jundiaí sofreu diversas modificações com o passar do tempo e 

inúmeros ramais e troncos foram criados a partir da via original (MRS, 2017). Um deles foi o 

ramal do Tramway do Guarujá, que conectava a margem esquerda do estuário de Santos, 

localizada no Município de Guarujá-SP, até Paranapiacaba-SP. A construção deste ramal, 

aprovada pelo então Governador da Província, Bernardino de Campos, tinha como objetivo 

desenvolver um polo turístico no Guarujá, onde os representantes da elite cafeeira obtinham 

casas de veraneio (FERREOCLUBE, 2016). Em 1979, por consequência da ampliação do Porto 

de Santos, a ferrovia foi adaptada para criar o ramal “Conceiçãozinha”. O projeto compunha o 

Plano Nacional do Desenvolvimento II (PND II), criado pelo então Governo Militar de Ernesto 

Geisel (NOVOMILENIO, 2003). O Ramal Conceiçãozinha, apresentado na figura 4 abaixo, 

passa por diversas regiões de mangue e alta densidade populacional, como é o caso de parte do 

Distrito de Vicente de Carvalho, localizado no Município de Guarujá-SP. 
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Figura 4: Trecho da ferrovia com o Ramal Conceiçãozinha 

 

Fonte: MRS, 2019. 

 

Vicente de Carvalho recebeu o título de distrito em 1953, por um decreto do Governo 

do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 1953) e, devido à atividade portuária, passou por um 

processo de rápida expansão. Segundo o IBGE, a população do Guarujá em 1960 era de 40.790 

pessoas (IBGE, 2019). Em 2018, estimou-se 318.107 habitantes, um crescimento acima da 

média dos Municípios brasileiros. Vicente de Carvalho, que possuía 28.081 habitantes em 1960, 

possui hoje 204 mil habitantes, cerca 2/3 da população do Município (IBGE, 2019). Nota-se 

portanto que esta região é a mais populosa do Município e que teve o crescimento mais 

acentuado. Vale lembrar que o Município do Guarujá apresenta um alto índice de desigualdade 

social, possuindo um índice de Gini no valor de 0,53, superior ao índice do Estado de São Paulo, 

de 0,394 (IPEA, 2019). Em um estudo realizado pelo IPEA (2015) sobre a situação social da 

Baixada Santista, os dados mostraram que os índices do IDH e de desigualdade melhoraram na 

região, apesar disso, o Guarujá apareceu como o Município com os bairros mais pobres e com 
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menores IDH´s (IPEA, 2015). Em uma mesma ilha são encontradas centenas de casas de 

veraneio que ultrapassam o valor unitário de R$5.000.000,00 dentro de condomínios de luxo 

(LUXURYESTATE, 2019) e áreas, como a comunidade da Prainha, onde existem centenas de 

moradias em palafitas. 

A comunidade da Prainha está localizada à margem esquerda do estuário do Porto de 

Santos e no distrito de Vicente de Carvalho. Os relatos indicam que nasceu de uma mistura 

entre comunidades de pescadores com trabalhadores do porto de Santos. Sua rápida expansão, 

promovida pela expansão da atividade portuária, acarretou em degradação ambiental, 

crescimento de moradias irregulares e contaminação da água e do solo por conta da atividade 

portuária (CARVALHO et al., 2018). Parte da comunidade fica localizada em área de mangue, 

entre o mar e os trilhos do trem administrados pela MRS. A fotografia 2, apresentada abaixo, 

mostra uma imagem de satélite sobre a comunidade da Prainha. Os números informados pela 

MRS e Prefeitura, apontam que cerca de 2.000 famílias moram na comunidade. Sendo que, 

cerca de 400 famílias encontram-se junto a faixa de domínio da ferrovia, ou seja, muito 

próximas da linha do trem. Existe uma controvérsia em relação à esse número, como será 

explicado no trabalho.  

Fotografia 3: Imagem de satélite da comunidade da Prainha  

 

Fonte: Google Maps, 2019. 
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Um dos entrevistados, o vereador Marcelo, que vive há mais de 10 anos em Vicente de 

Carvalho, contou sobre a história da Prainha. “O Bairro da Prainha se desenvolveu através de 

moradores sitiantes que viviam do que cultivavam há mais de 50 anos; pelos trabalhadores do 

cais que moravam em locais retirados em Santos, mas que vieram morar na região por ser 

mais perto do centro da cidade e por pescadores que viviam da pesca artesanal. Com o passar 

do tempo chegaram os Nordestinos que vinham para a região à procura de emprego, 

principalmente na área da construção civil, porém, se depararam com a dificuldade de 

moradia, devido à baixa renda, tendo então se iniciado as favelas na região.” 

Segundo depoimento de líder comunitário o nome “Prainha” foi dado pois de fato era 

uma praia, que segundo ele, era limpa, bonita e com rica presença de biodiversidade. Hoje, a 

comunidade enfrenta graves problemas ambientais e de falta de infraestrutura como saneamento 

básico (principalmente ausência de rede esgoto e coleta de resíduos sólidos), presença de 

moradias inadequadas, como palafitas, falta de iluminação e equipamentos públicos suficientes. 

Ao perguntar para o vereador entrevistado sobre os 3 principais problemas da região, ele relatou 

uma longa lista e depois disse “desculpe, não deu para numerar apenas três”. Entre alguns 

problemas citados apareceram a contaminação do mangue por conta do esgoto e do lixo 

“diariamente jogados diretamente nele”. Segundo o vereador, esse problema ambiental acarreta 

em alagamentos constantes e proliferação de doenças. Nos depoimentos a seguir, relatados por 

um morador no documentário “Além dos Trilhos”, pode-se entender um pouco mais sobre a 

realidade local: “Uma área que não tem lazer para nossas crianças, não tem higiene, não tem 

nada para nossas crianças. Estamos jogados no meio das baratas, dos ratos, de tudo” (SANTOS, 

2010) 

A visita presencial à comunidade permitiu a visualização daquilo que fora relatado nas 

conversas com as pessoas que convivem no local. A chegada à comunidade se deu pela 

embarcação que sai do centro de Santos, próximo ao Museu do Café, chegando até Vicente de 

Carvalho. A travessia possui 2.000 metros e demora aproximadamente 15 minutos até o destino 

final. Realizada em um domingo logo pela manhã, a embarcação tinha pouca gente, entre 

idosos, jovens que voltavam da noite do sábado e pequenos grupos familiares. A chegada em 

Vicente de Carvalho mostrou um local movimentado, provido de infraestrutura pública e muitos 

estabelecimentos comerciais. A caminhada até a comunidade da Prainha foi feita acompanhada 

de uma honrada liderança local. A fotografia 4 apresenta o trajeto realizado. 
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Fotografia 4: Imagem de satélite do trajeto percorrido 

Fonte: Google Maps, 2019, adaptado pelo autor.  

 

A visita teve como principal anfitrião o Lucas, liderança de 37 anos, professor de Jiu-

Jitsu e criador do Instituto Novos Sonhos, organização sem fins lucrativos criada para oferecer 

esporte, lazer e capacitação para jovens da comunidade da Prainha e Aldeia. Morador da 

comunidade há 10 anos, iniciou as atividades da organização em sua própria casa. “Dei minha 

casa e minha vida para esse projeto”.  Hoje a organização possui duas sedes e atende cerca de 

120 crianças, oferecendo aulas gratuitas de Jiu Jitsu, Capoeira, informática, sessões de cinema 

e uma biblioteca. A frase seguinte, extraída de um livro que conta brevemente sobre sua vida, 

explicita bem sua visão de mundo e atuação. “A gente trabalha muito com o sonho, a gente 

sonha e ‘resonha’ e sonha novamente, e a gente não para. Então a gente trabalha com cultura, 

com educação, a gente trabalha com colaboração, todo mundo pode colaborar com um mundo 

melhor. Um mundo compartilhado é uma questão de sobrevivência, a humanidade precisa ter 

novos conceitos” (CAJUEIRO, 2017). Entusiasta também de política, concorreu ao cargo de 

Deputado Federal nas eleições de 2018. Mesmo com pouquíssimos recursos, conseguiu 2.000 

Embarcação Santos 

Chegada Vicente de Carvalho 

Comunidade Prainha 
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votos. Agora, possui a meta de ter 100 pólos nos próximos 10 anos, além de ser Prefeito do 

Guarujá. 

Na caminhada até a favela da Prainha, a conversa com a anfitrião passou por sua história, 

a realidade local e até política brasileira. “Aqui é um local onde se encontra muita miséria 

mesmo. Muita gente se encontra em extrema pobreza inclusive passando fome”. A liderança 

local contou como é gratificante seu trabalho e como acaba por salvar muitas vidas. “Aqui é um 

local onde as crianças não possuem opção de lazer e possuem em geral um baixo nível 

educacional. As aulas de Jiu-Jitsu oferecem uma opção sadia além de muito conhecimento 

positivo. Ensinamos as crianças a sonhar e a transformar sua realidade local”. Andando pelos 

trilhos dava para notar que ele é uma pessoa muito respeitada por todos, especialmente devido 

sua liderança e papel na comunidade.  

Durante a caminhada, a paisagem foi se transformando. De um lugar com infraestrutura, 

asfalto e iluminação pública, adentrou-se uma área de mangue, dominada por casas irregulares, 

vias de terra e muito lixo. A via da caminhada era justamente o trilho do trem. A ferrovia 

funciona como uma avenida principal para a  comunidade. Em outra conversa com o vereador 

Marcelo ele descreve com precisão o cenário: “A Ferrovia corta a parte mais carente da 

prainha, atravessando a alma da favela, em alguns trechos, é a rua que a população usa para 

atravessar de um lado para o outro da comunidade.” Passando por ela, havia muitas crianças, 

jovens e famílias.  

Era um cenário de um típico domingo no bairro. Havia crianças jogando bola e 

empinando pipa (em cima dos trilhos), churrascos ocorrendo ao lado dos trilhos, samba e um 

clima de tranquilidade. Em alguns trechos as casas eram incrivelmente próximas à ferrovia, 

suas janelas ficavam a menos de dois metros do trem. A liderança local expôs: “Já vi casos 

muito graves de atropelamento e mutilação pelo trem nessa comunidade”. A circulação de 

pessoas e crianças representa um grande risco às pessoas e crianças do local. Segundo o 

vereador “Crianças e jovens vivem se arriscando em surfar nos trens, o que leva muitas 

crianças a ficarem mutiladas e até perderem as suas vidas, esse é o ponto preferível de venda 

de drogas.“ A fotografia 5 abaixo, apresenta o cenário. O tráfico de drogas era outro elemento 

que compunha o cenário. O movimento aparecia como um elemento natural que coexiste 

naquele ambiente. Havia jovens reunidos em pontos estratégicos, rádio e armas na mão e a 

venda de drogas ocorrendo quase que normalmente.  
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A comunidade da Prainha é conhecida por seu histórico de violência e presença do crime 

organizado. O representante da empresa ESC Engenharia, Alberto, que também é morador do 

Guarujá e participou de projetos de regularização fundiária na região, revelou: “é uma 

comunidade conhecida por seu histórico de violência. Pergunte para qualquer pessoa no 

Guarujá”. Todos os outros entrevistados também mencionaram a questão do tráfico, como 

sendo “pesada”, “altamente organizada” e “problemática para a região”. O vereador Marcelo 

entrevistado relata que “a criminalidade no local se aproveita do desemprego e da miséria do 

povo, seduzindo crianças e adolescentes”. 

 

Fotografia 5: Os trilhos e a comunidade da Prainha 

 

  

Fonte: autor.  

Para compreender melhor a realidade local, uma liderança da comunidade facilitou o 

contato com um antigo morador do local, o Sr. João. O caminho se deu virando à direita dos 

trilhos, no sentido do mar, em uma via estreita, onde as casas delimitavam o espaço. Ao andar 

menos de um minuto por essa rua, depara-se com um complexo de palafitas sob os mangues do 
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Guarujá. Dava para sentir uma umidade quente e uma dificuldade em caminhar naquelas tábuas 

frágeis e irregulares. Algo notório era a quantidade de lixo acumulado no caminho e embaixo 

das palafitas. As fotografias 6 e 7,abaixo, apresentam a cena. As casas eram simples, de madeira 

e ficavam suspensas sob o mar. Dentro delas, havia móveis e equipamentos de eletrodomésticos 

como microondas, geladeiras e Smart TVs.  

 

Fotografia 6: Sob as palafitas da Prainha 

  

Fonte: autor. 
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Fotografia 7: O lixo por baixo das palafitas 

 

Fonte: autor. 

O sr. João e sua esposa Sra. Maria foram anfitriões bem receptivos. Ele era um homem 

de meia idade, que possuía cabelos brancos e um físico robusto, com uma grande barriga. Ao 

ser perguntado como vai pela liderança local, ele disse “tirando algumas dores e a diabete, estou 

bem!”. O anfitrião pegou três cadeiras e a conversa estendeu-se por mais de uma hora. O 

entrevistado contou que mora na comunidade há 10 anos e quando perguntado se o local se 

transformou nesse tempo ele afirma que sim, mas para pior. “Há 10 anos atrás aqui era melhor. 

A questão do tráfico piorou muito. Vemos hoje meninos de 10, 12 anos já vendendo droga (...) 
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outro problema recorrente aqui é a prostituição infantil”. Os dois moradores contaram como 

as crianças convivem muito próximas ao crime e vivem à beira de entrar para um caminho ruim 

na vida. “Os meninos possuem várias possibilidades de entrada no trabalho no tráfico, como 

aviãozinho, vigilante, já as meninas não possuem essa entrada, e muitas acabam caindo na 

prostituição”. Lucas lamenta essa situação e mencionou como já perdeu muitos alunos para o 

tráfico. “Em 2010 perdi 40 alunos para o tráfico”. Os dois, sr. João e Lucas, que praticam 

benfeitorias para a comunidade, reforçaram que a luta é árdua para obter sucesso nessas 

atividades. “Travamos uma verdadeira guerra para salvar a vida dessas crianças”. 

Outro aspecto relevante sobre a vida nessa comunidade é luta por moradia e estabilidade 

financeira. Nas entrevistas com pessoas ligadas à MRS verificou-se que haviam cerca de 2.000 

famílias na comunidade da Prainha. Nos materiais fornecidos pela Prefeitura do Guarujá, o 

número é similar: aproximadamente 1.500 famílias. Lucas, uma liderança local, rebate: “2.000 

foi um número calculado há mais de 10 anos. É um número muito conveniente para as 

Prefeituras e empresas que trabalham no local. Aqui devem morar de 6.000 a 8.000 famílias. 

Uma das minhas missões para este ano é fazer um novo senso.” Os entrevistados contam como 

a busca por moradia é algo difícil. “A prainha é um formigueiro. As famílias vem morar aqui 

para ter um custo de vida menor. Aqui não se paga luz, água, energia elétrica”. Por conta desse 

motivo, a favela ainda é um local muito atraente para essas famílias carentes. Os dois moradores 

contaram como ocorreram diversas tentativas de remoção das famílias do local, porém sem 

sucesso, por questões econômicas e porque criam laços afetivos com o local e não desejam sair. 

Em outra conversa com uma representante da Secretaria de Habitação do Município, Claudia, 

explica a resistência de algumas famílias: “A Prainha é muito bem localizada. Ela está do lado 

de Vicente de Carvalho. Então possuem próximo farmácia, médico, comércio. Eles tem tudo 

ali perto, inclusive o mar”. 

Falando sobre aspectos da política local, os moradores entrevistados relatam a 

dificuldade em obter representatividade política e uma união das pessoas em prol da 

comunidade. “As pessoas aqui são muito desunidas. Não temos representatividade política e é 

muito difícil mobilizar lideranças para coletivamente conquistar algo”. Sobre esse aspecto, eles 

contam como tentaram fazer um mandato coletivo da Associação de Bairro. A tentativa foi 

frustrada por conta de traições e até fraudes na constituição dos mandatos. Existe também uma 

insatisfação com os políticos locais: “duvido encontrar um vereador que faz o que eu faço pela 

comunidade”, diz Lucas. Reclamaram também da existência da corrupção local. Um dos 

moradores falou: “Não me envolvo com político. Tem muita corrupção e ONG fraudulenta que 
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aparece”. Em outro relato, neste caso do líder da empresa de engenharia que trabalha no local, 

ele revelou que existiram casos de moradias irregulares erguidas por vereadores para se obter 

renda. “Existe uma ganancia que acaba prejudicando a coletividade”.  

Na comunidade existem lideranças pontuais que surgiram organicamente, como o 

fundador entrevistado do Instituto Novos Sonhos e o outro morador entrevistado e sua esposa 

que mobilizam ações de doação e apadrinhamento de crianças em diversas datas do ano. As 

dificuldades burocráticas para se criar uma organização apta a receber recursos públicos ou 

privados também são uma barreira para a população local. “Estou há muito tempo 

desenvolvendo esse trabalho e apenas recentemente consegui formalizar minha  instituição. 

Isso é uma grande barreira para algumas pessoas aqui do bairro”. Segundo os entrevistados 

“são essas lideranças e essa energia de coletividade que eles possuem que impedem que esse 

lugar vire o caos”. 
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4.3 As ações de Responsabilidade Social Empresarial na Prainha 

 

 A relação da MRS com a comunidade da Prainha é antiga. Na verdade, é uma relação 

que existe muito antes da própria existência da empresa. Os relatos apontam que quem surgiu 

primeiro no local, foi a ferrovia. Depois o número de moradias foi se adensando, principalmente 

na década de 1970, com o milagre econômico e o movimento migratório de nordestinos para o 

sudeste. A relação da MRS com a comunidade começa no momento da concessão pública 

(1996). A partir deste momento, a comunidade já estava instalada no local. A MRS classifica a 

comunidade, como sendo uma das mais críticas para a empresa. Como diz Roberto: 

“consideramos como uma das comunidades críticas por conta da existência da população 

vivendo muito próximas às linhas, muitas vezes em condições sub-humanas e por questões de 

segurança pública, com a forte presença do crime organizado. Muitas vezes é difícil executar 

ações por conta da necessidade de conjugar todos esses fatores”. Nesse contexto, a ANTT 

impõe uma restrição de velocidade no trem à MRS na região. 

 Visto a criticidade da comunidade, a MRS se relaciona com o local de diversas maneiras.  

Existe um relacionamento constante com os diversos atores do local para criar e negociar 

soluções que sejam de interesse da empresa e da coletividade. Entre eles estão a Prefeitura; 

Câmara dos Vereadores; Ministério Público; Tribunal de Contas da União; Lideranças locais e 

Crime organizado. A empresa possui como objetivo reduzir ao máximo o número de acidentes 

na região e, por fim, aumentar a velocidade dos trens. Para isso desenvolve desde projetos 

pontuais, ligados à revitalização do espaço público e investimento em projetos sociais, culturais 

e ambientais e também grandes projetos estruturantes, como por exemplo os ligados à habitação 

e urbanização. 

 Dentre os projetos pontuais estão a criação de praças e quadras esportivas no bairro e o 

investimento em projetos incentivados do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Guarujá (CMDCA) direcionados às ONGs locais como é o caso do Instituto 

Sonhar Acordado. O grande objetivo dessas ações é dar uma opção de lazer, esporte e cultura 

para as crianças e, por fim, tirá-las das ruas e das linhas dos trens. A fotografia 8 apresenta o 

professor e alunos. Paula, uma funcionária da empresa explica: “Lá as crianças não tem opção 

de lazer. Em época de férias é complicado, as crianças ficam jogando bola e soltando pipa em 

cima das linhas do trem.  Quando tem um Instituto como o Sonhar Acordado, eles ficam dentro 
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do local fazendo aulas de informática, Jiu-Jitsu e lendo na biblioteca. É muito mais seguro”. 

Diversas ações de promoção de segurança também são realizadas. Em parceria com as 

organizações de comunicação locais e também sociais a MRS mostra os perigos do trem e 

conscientiza sobre medidas de segurança.  

 

Fotografia 8: O Instituto Sonhar Acordado 

 

 

Fonte: MRS, 2019 

 

Ações ambientais são realizadas também em parceria com a comunidade e com a 

Prefeitura. Foi o caso da construção de uma horta comunitária e de medidas educativas sobre 

descarte de resíduos sólidos. A fotografia 9, abaixo, apresenta a horta. Cláudia, uma 

representante da Prefeitura, conta: “A MRS é uma parceira presente nessa questão ambiental. 

Contratam educadores ambientais para realizar ações de sensibilização sobre resíduos sólidos 

e doam equipamentos e materiais informativos que contribuem com a solução. 
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Fotografia 9: Horta comunitária na Prainha 

 

 

Fonte: MRS, 2019 

 

O maior projeto desenvolvido na região, em termos de volume de recursos e 

transformação social, é a participação no projeto de reurbanização e reassentamento de famílias 

do complexo da Prainha. O complexo da Prainha compreende as favelas da Prainha, Marezinha, 

Vietnã e Aldeia, onde moram cerca de 3.000 famílias, segundo dados da Prefeitura. Fruto de 

uma parceria da Prefeitura do Guarujá com o Governo Federal envolvendo as políticas públicas 

Programa de Aceleração do Crescimento I (PAC I) e o Minha Casa Minha Vida, o projeto é  

chamado de “Projeto Favela Porto Cidade” e consiste na remoção e transferência de cerca de 

2.400 famílias de áreas de risco para conjuntos habitacionais novos. O acordo entre a Prefeitura 

e o Governo Federal previa um investimento de R$85 milhões para a compra de um terreno, 

construção das moradias e indenização para as famílias. A fotografia 10 apresenta o projeto.  
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Fotografia 10: Projeto Favela Porto Cidade 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal do Guarujá, 2009. 

A participação da MRS no projeto se deu por conta de um convênio assinado em 2010 

entre a Prefeitura Municipal do Guarujá; a Companhia Docas do Estado de São Paulo 

(CODESP) – empresa estatal e autoridade portuária do porto de Santos; a empresa Rumo – uma 

das operadores da mesma linha férrea; e a MRS. Vale ressaltar que parte das famílias que 

participariam do projeto, cerca de 400, moravam dentro da faixa de domínio da linha férrea. O 

convênio previa apoio em investimentos financeiros e operacionais para realizar a remoção das 

famílias. O destino final das famílias, onde seriam construídas 1.962 unidades habitacionais, se 

chama “Parque da Montanha”, em um local há cerca de 10Km da comunidade. 

O projeto teve início em 2007, quando um contrato no valor de R$ 125, 8 milhões foi 

assinado pela Prefeitura do Guarujá para a construção das moradias no Parque da Montanha. A 

partir de então, deu-se início a um trabalho de cadastramento das famílias no programa, em que 

essas ganharam o direito à receber a moradia. As famílias que se encontravam dentro da faixa 

de domínio da linha férrea tiveram prioridades no cadastro, foram removidas e passaram a 

receber um auxílio-aluguel. Os relatos dos moradores da região e de outros entrevistados, como 

Alberto, o representante de uma empresa contratada pela MRS para realizar a logística das 

famílias removidas, mostravam que o valor do auxílio aluguel era muito baixo. “O valor do 

auxílio aluguel era muito baixo na época, cerca de R$200,00 mensais. As famílias não tinham 
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como se manter. A demanda pela região era tão alta que os proprietários das casas no bairro 

estipulavam o aluguel em R$300,00”. Em uma das conversas com o Lucas, foi afirmado: “o 

auxílio moradia é totalmente insuficiente para manter as famílias em outros locais. Na nova 

casa, as famílias tem que pagar luz, água, energia e acaba não sobrando dinheiro para 

comida.”. Sr. João complementa: “as pessoas que foram removidas estão na roça até hoje”. 

O grande problema é que a obra que teve início em 2008, não foi concluída até  hoje. 

Passaram-se três gestões na Prefeitura e por conta de problemas operacionais, de planejamento 

e financeiros a obra ficou impedida de continuar. Segundo Alberto, a empresa que venceu a 

licitação para a construção enfrentou problemas de engenharia, ligados ao assoreamento do 

solo, e depois enfrentou problemas financeiros e acabou falindo. Com isso a obra atrasou. Uma 

pequena parcela das moradias, cerca de 10%, foi entregue na própria comunidade da Prainha, 

em uma área cedida pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP). Outro grave 

problema foi que a Prefeitura decidiu construir primeiro os prédios, porém sem investir na 

infraestrutura necessária. “Foram erguidos cerca de 1.000 prédios, mas não criaram nenhuma 

infraestrutura local como rede de esgoto, energia elétrica, hidráulica para água potável. 

Aquilo virou um grande elefante branco por anos”, disse Alberto. 

A construção, portanto, ficou abandonada por um grande período de tempo. Isso 

acarretou no surgimento de outros problemas, como conta Pedro: “com a obra parada a 

população começou a depredar o lugar, quebrar instalações, roubar vasos sanitários, caixas 

d`aguas”. A ocorrência fez com que vereadores e a Promotoria entrassem com ações jurídicas 

contra a Prefeitura para cobrar explicações e a retomada das obras. Em uma reportagem, o então 

vereador Luciano Lopes da Silva, autor de um inquérito civil contra a Prefeitura, reclama:  

“As pessoas estão aguardando há anos por uma moradia digna. A 

Administração chegou a colocar portas, janelas, caixas de água, vasos 

sanitários, pias, fiação, tubulação e outros materiais que, com o tempo, foram 

roubados por falta de vigilância da Prefeitura. Agora, só existe ‘esqueletos’. 

Cerca de 40% das obras estão condenadas. Os imóveis foram construídos 

antes da instalação da rede de água e esgoto, o que é um grande erro. Portanto, 

jogaram dinheiro público no ralo” (DIARIO DO LITORAL, 2017). 

  

Alberto explica que isso gerou um problema com duas faces distintas: “a situação virou 

uma bomba-relógio. De um lado tinha as famílias recebendo um valor insustentável’ e de outro 

uma obra parada sendo depredada”. Essa situação trouxe outro problema também para a 

Prefeitura. Com a obra do PAC, a Prefeitura deve destinar 2,5% do investimento a projetos 
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sociais e de auxílio às famílias. Com a extensão do prazo, o dinheiro acabou e a Prefeitura teve 

que realizar os investimentos com o próprio caixa. 

 

Fotografia 11: O Parque da Montanha 

 

Fonte: DIÁRIO DO LITORAL, 2017. 

Após um longo impasse, duas novas licitações foram criadas pela Prefeitura do Guarujá 

no ano de 2017. Uma delas foi direcionada para obras de infraestrutura (rede de esgoto, energia 

elétrica, iluminação, entre outras) e outra para revitalização dos prédios que já estão construídos 

mas que foram depredados.1 Além disso, um novo convênio foi estabelecido com a MRS para 

colaborar com a reassentamento das famílias.2 “Agora todos estão acreditando que o projeto 

será concluído finalmente”, exclama Claudia. 

Outro movimento de grande porte que a MRS executa na região é um pacote de ações 

que visa aumentar a segurança viária da região. O pacote é decorrente de um Termo de 

Ajustamento de Conduta, assinado em 2017 entre o Ministério Público e a MRS. O acordo 

prevê a realização de 34 ações como a vedação da linha férrea com muros, reforço da 

                                                           
1 http://www.guaruja.sp.gov.br/index.php/2018/04/16/prefeitura-de-guaruja-retoma-obras-no-parque-da-
montanha/ 
2 http://www.guaruja.sp.gov.br/index.php/2017/05/24/prefeitura-restabelece-parceria-com-a-mrs-para-
retomada-de-obras-e-projetos-sociais/ 
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sinalização, remoção das famílias dentro da faixa de domínio, criação de áreas de lazer, 

construção de passagens de nível, entre outras. 

De uma maneira geral, existe uma avaliação positiva dos vários atores da região com a 

MRS. A representante da Prefeitura do Guarujá conta: “A MRS possui uma boa relação com a 

comunidade e com a Prefeitura.” Fora isso, Claudia relata alguns deslizes operacionais da 

empresa “A empresa apenas demorou para cuidar da via e das moradias irregulares (...) um 

ou outro deslize ocorre como a construção de quadras em lugares que no futuro próximo eles 

irão remover”. Alberto, sendo um agente muito próximo da empresa, também diz: “A MRS 

possui uma avaliação positiva pela comunidade. Eu que sou muito relacionado à empresa, 

nunca sofri nenhum problema por lá. A comunidade sabe que os problemas (se referindo 

principalmente ao Parque da Montanha) não vem da ferrovia. A MRS nunca cruzou os braços 

e sempre se prontificou em ajudar”. Nesta linha, Lucas acrescenta: “É uma empresa que sempre 

tratou a gente com muito respeito. Temos uma relação boa. Minha revolta é com a Prefeitura”. 

O vereador Marcelo diz “A  MRS hoje é uma das empresas que acolhe a comunidade, em 

diversas formas a empresa sempre está presente em ações que ajuda a população! Os 

munícipes só têm a agradecer a MRS, por essa parceria. Não há de se falar em conflitos com 

quem melhora seu local de “sobrevivência”. As avaliações positivas seguem alinhadas com a 

filosofia de Roberto, da MRS, que afirma: “Buscamos criar uma relação de respeito aos 

valores daquela comunidade. Respeito a uma luta histórica de busca por moradia, por 

dignidade humana. Fazendo entender que ela está lá para levar desenvolvimento para o país, 

não só para encher os bolsos dos nossos acionistas”. 

Sobre a participação da população nas decisões estratégicas dos projetos, ela parece 

ocorrer em níveis distintos. Nos projetos mais pontuais existe uma participação efetiva da 

população e das lideranças locais. Lucas explica: “em ações menores tem participação efetiva 

da comunidade. A comunidade participa 100% para definir o que será feito, em qual ponto, 

que tipo de quadra”. Um dos atores que participam nessa negociação e participação é o crime 

organizado local. Um entrevistado diz: “o crime controla a via. A negociação muitas vezes é 

com eles”. Roberto, explica essa relação: “A Prainha tem um grande problema de tráfico de 

drogas. Temos que ter um bom relacionamento com os traficantes também para que eles deixem 

o trem passar.” Pedro, da empresa, conta que essa relação é necessária e acaba afetando os 

rumos de intervenções locais. “Quando construímos um muro na Vila dos Pescadores (Cubatão 

– SP) tivemos que negociar com os polícias e os traficantes sobre as especificações técnicas 

do muro. No caso de um confronto armado, o tamanho do muro pode beneficiar um ou outro 
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lado.” Quanto aos projetos maiores e estruturantes, os entrevistados afirmam que a participação 

é reduzida. Isso se enquadra tanto para o projeto do Parque da Montanha quanto ao TAC. Um 

dos entrevistados envolvidos no projeto, Alberto, conta “Em ações maiores é mais difícil a 

comunidade participar. Ai a relação é com a Prefeitura mesmo”. Paula, da MRS também 

aponta na mesma linha: “no caso do TAC, a população não participou. Fica sabendo apenas 

um bom tempo depois”. 

Claudia, da Secretaria de Habitação, explica o aspecto da participação social no projeto 

do Parque da Montanha, que é a grande intervenção no local. Ela conta que no início do projeto 

havia uma grande mobilização da população para participar. Porém, a partir do momento em 

que as obras ficaram paradas, a população se desmobilizou. Alberto explica: “no início a 

comunidade participava muito mais. Mas depois que obra parou a comunidade se desmotivou 

e desmobilizou. Acabamos mantendo um contato mais pontual com as lideranças locais”. Essa 

questão da política habitacional é delicada, pois envolve a retirada das famílias de seus locais 

originais. Claudia conta como isso acaba gerando conflitos. “A Prainha é muito bem localizada 

(...) quem vai para o parque da Montanha, que é no centro da ilha do Guarujá, vai ter que se 

adaptar em outra realidade. Além de estar longe do mar.” Existe uma outra dificuldade que é 

o comprometimento das pessoas que saem da favela para ir morar em uma residência formal 

onde têm que honrar com outras despesas, como água e luz. Para enfrentar essa situação, a 

Prefeitura possui uma linha de atuação de geração de renda, por meio de oficinas de capacitação 

profissional e um acompanhamento de 6 meses após a entrega da residência. Mesmo assim é 

uma barreira para as famílias quererem se mudar. 

A comunicação entre a MRS e a comunidade no local é realizada por diversos canais. 

A empresa utiliza mídias locais, mantém canais nas redes sociais e um relacionamento pessoal, 

seja presencialmente ou pelo aplicativo whatsapp. Segundo Roberto, da MRS: “usamos muita 

mídia local. Sempre criamos uma relação de simbiose com esses veículos. Seja imprensa, 

falada ou escrita (...) As redes sociais também são muito utilizadas  para comunicar ações e 

sentir o termômetro das coisas.” Paula, que trabalha diretamente com a comunidade, 

complementa dizendo utilizam-se as redes sociais para comunicar com uma ampla gama de 

stakeholders da empresa, mas majoritariamente no nível institucional ao invés do local. Sobre 

a relação com as pessoas no local um colaborador(a) conta: “acabamos criando uma amizade 

com aquelas pessoas. Elas me procuram, e acabamos conversando por whatsapp”. Também 

existem canais formais como ouvidorias para atender demandas e receber chamados de 

reclamações. Alberto revelou como prefere estabelecer a comunicação e as relações 
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individualmente: “a comunicação é mais informal. Pessoalmente ou por whatsapp. Se for uma 

comunicação mais institucional isso pode gerar problema. Pode dar impressão que está 

beneficiando um morador em detrimento ao outro. Isso é um tiro no pé.” 

Sobre a presença de uma visão de futuro para a comunidade, as instituições mais 

organizadas, como a Prefeitura e a MRS, possuem uma clareza sobre o futuro da comunidade 

que eles querem. Segundo os moradores entrevistados, essa visão futura pela própria 

comunidade é mais pulverizada. A Prefeitura afirma que o plano de futuro para aquele local é 

remover todas as famílias da área de mangue e da linha férrea e transferí-las para uma moradia 

digna e adequada, enquanto na área de consolidação da comunidade, a intenção é urbanizar e 

levar infraestrutura (rede de esgoto, arruamentos, iluminação pública). “Queremos fazer com 

que as pessoas tenham uma moradia digna e mais do que isso: se empoderem do seu espaço e 

consigam se fixar no local”. Para a MRS, o plano futuro também é remover as famílias da faixa 

de domínio, duplicar as linhas férreas e aumentar a velocidade média de viagem. O vereador do 

Guarujá entrevistado conta que não possui conhecimento de nenhum plano futuro na região e 

que “se existe a população não participou”. A conversa com os moradores locais revela que 

esse sonho ou pensamento de longo prazo se mostra algo mais fragmentado e difuso. “Todo 

mundo sonha com alguma coisa”, explica um Lucas, “mas pouca gente sonha em conjunto”. 
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5 OS DESAFIOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL EM 

TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS 

 

 Com base no debate realizado na sessão de conceituação, onde foram discutidos os 

conceitos de desenvolvimento, desenvolvimento local e Responsabilidade Social Empresarial, 

o presente capítulo irá realizar uma análise entre a teoria e a prática observada na comunidade 

da Prainha. O primeiro subcapítulo irá analisar a forma como a MRS entende e aplica suas 

ações de RSE, identificando características de sua implementação e resultados principalmente 

para a empresa. Já o segundo capítulo irá analisar a experiência da Prainha, identificando 

desafios das ações realizadas pela empresa e apontando limitações das ações de RSE para o 

desenvolvimento de territórios vulneráveis.  

 

5.1   A RSE na teoria e na prática empresarial 

 

Conforme apontado no capítulo de conceituação, a Responsabilidade Social 

Empresarial tem sido uma estratégia amplamente utilizada para aprimorar a reputação das 

empresas, garantir sua legitimidade perante a sociedade e potencializar resultados econômicos. 

Essa popularidade advém do fato de que, como preza a Teoria dos Stakeholders (FREEMAN, 

1984), a sustentabilidade e o sucesso dos negócios depende da capacidade da empresa em 

atender expectativas e necessidades de grupos sociais internos ou externos. No caso da MRS 

fica claro que ela compreende essa relação e considera o atendimento à expetativas de diversos 

stakeholders em sua estratégia. O fato de existir uma Diretoria denominada “Relações 

Institucionais” em que são tratados assuntos com comunidade, governo e sociedade no geral já 

comprova isso. Roberto explica: “é fundamental que a gente consiga conciliar o nosso 

trabalho, a operação, com os interesses e o benefício para as comunidade, evitando assim que 

os conflitos apareçam”. 

Sobre a Teoria Institucional, que prega que sem possuir aprovação externa e 

legitimidade uma empresa não consegue sobreviver ao longo do tempo (MEYER e ROWAN 

1977; DIMAGGIO e POWELL, 1983) e que justamente por esse fato as ações de RSE tem 

crescido (FRYNAS e YAMAHAKI, 2016), pode-se notar que ela também se aplica no caso da 
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MRS. A empresa é responsável pela administração de uma linha férrea do Governo Federal, 

que por meio de um contrato de concessão, permitiu a prestação desse serviço. A empresa só 

possui uma licença para operar por conta de uma permissão formal de um órgão que representa 

o Estado, o que também corrobora que a aprovação externa da empresa pela sociedade em 

conjunto se torna fundamental. Como explica Roberto: “Sendo uma concessão pública, temos 

um compromisso social e com o país. Não somente de operar bem, mas operar com segurança, 

respeito e sustentabilidade. Isso coloca uma necessidade de conviver e solucionar problemas 

em conjunto com a sociedade”. 

 Observando o caso, a aprovação e legitimidade perante a comunidade é elemento crucial 

para o negócio. Como destacado, as comunidades podem interromper a operação da empresa 

por meio de bloqueios, furto de carga, protestos, entre outros. Os prejuízos para a empresa e 

para a sociedade dessa parada dos trilhos são enormes: cessação dos lucros, atrasos, multas e 

pagamentos de indenizações. Neste sentido, a busca pela “licença para operar”, presente na 

literatura como a “contínua aceitação ou aprovação de uma operação (empresarial) por 

comunidades locais ou stakeholders que são afetados por ela” (MOFFAT et al., 2018, p. 480) 

é algo fundamental para a operação da empresa.  

Sobre os modelos “explicit” ou “implicit” de RSE, apresentados por Matten e Moon 

(2008) e que são influenciados pelo ambiente político-institucional do país, pode-se observar 

que a MRS também mudou seu modelo de ação com comunidade devido à pressões externas 

(ou também isomorfimos coercitivos). Como relata Pedro, um dos colaboradores da empresa 

entrevistado: “Após mudanças nas legislações e com contrato de concessão, a empresa teve 

que se adaptar e criar medidas para desenvolver as localidades”. Hoje a empresa é obrigada 

a desenvolver uma série de ações de RSE como parte de obrigações impostas por entes 

governamentais, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas. O TAC assinado entre o 

Ministério Público e a MRS sobre medidas de segurança na Prainha, inclui a construção de 

áreas de lazer e construção de infraestrutura entre outros elementos que podem ser classificados 

como “ações em benefício à comunidade.”  

 Utilizando o modelo conceitual de Zadek (2004), percebe-se que os problemas sociais 

enfrentados pela MRS estão em um nível altamente “institucionalizados”, ou seja, são 

amplamente conhecidos pela sociedade e existem diversas legislações e regulamentações sobre 

a relação da empresa com os problemas. Um exemplo disso é a questão da segurança ferroviária, 

a qual incide várias leis e regulamentos que a empresa deve seguir para obter permissão para 

operar. Caso a empresa não respeite essas normas, corre o risco de receber multas, processos e 
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até perder o direito de administração da ferrovia. Este fato, exige que a empresa tenha um alto 

grau de compromisso com os problemas sociais e que os incorpore em seu modelo de negócios. 

Em relação ao estágio da MRS na trilha “Five Stages of Organizational Learning” (ZADEK, 

2004), que mostra em que nível está a empresa em relação às suas ações de RSE, podemos ver 

claramente que a empresa coloca questões de responsabilidade social em um nível estratégico. 

Para além de cumprir apenas responsabilidades legais ou garantir conformidade (compliance), 

a empresa busca resolver problemas da comunidade ao mesmo tempo que isso gera um 

benefício direto para o seu negócio. As ações e investimentos em aumento de segurança, 

conscientização sobre resíduos sólidos, fomento ao esporte, lazer e cultura para crianças e 

jovens, são ações importantes para o desenvolvimento de comunidades ao mesmo tempo que 

melhoram o desempenho da operação ferroviária. Segundo um(a) entrevistado(a), a empresa, 

que foi a única do setor no país que conseguiu aumentar a velocidade média dos trens, conseguiu 

esse feito devido ao trabalho de relacionamento e resolução de problemas comunitários. 

Em relação à comunicação ela foi, de fato, um elemento crucial para o sucesso das ações 

de RSE da empresa no local. Porém, apesar das literaturas exaltarem o advento das redes sociais 

para o sucesso da comunicação, no caso analisado as redes sociais ficaram em segundo plano. 

A comunicação direta e muitas vezes pessoal se apresentou  mais efetiva, como relataram 

entrevistados que atuam na Prainha. Ferramentas de comunicação modernas colaboram com as 

ações, como o aplicativo whatsapp. 

 

5.2   A experiência da Prainha e os desafios da Responsabilidade Social Empresarial 

  

A comunidade da Prainha é um local marcado por uma pobreza multidimensional, 

caracterizada por baixos índices de emprego e renda, presença de crime organizado e graves 

problemas ambientais. É um dos territórios mais pobre do Guarujá. À luz da teoria sobre 

desenvolvimento criada por Sen (1999), o local pode ser considerado pouco desenvolvido, ou 

pobre, justamente pelas limitações presentes no local: como falta de segurança, prevalência de 

doenças e poucas opções para crianças e jovens no local. Além disso, apesar não se utilizar 

indicadores precisos de aferição, podemos também classificar a Prainha como uma comunidade 

de alta vulnerabilidade social. Como foi observado, jovens e crianças da comunidade 

encontram-se sobre o risco iminente de entrar para o crime organizado, tornarem-se usuário de 



92 
 

drogas e até se prostituírem. A região apresenta também uma série de riscos ambientais como 

enchentes e proliferação de doenças por conta de ausência de saneamento. Assim sendo, o 

ambiente que se enquadra no conceito de vulnerabilidade de Naudé, Santos-Paulino e 

Mcgillivray (2009) em que os perigos possuem múltiplas origens. O local também é marcado 

pelos problemas presentes no modelo de desenvolvimento predominante e nas contradições da 

globalização, como os chamados “microestados” relatados por Harvey (2012) e um alto nível 

de desigualdade social. É portanto um ambiente complexo em que nenhuma solução simples é 

capaz de resolver todos os problemas. 

Dentro do contexto da globalização o Guarujá é um caso curioso também: a cidade 

possui uma parcela da porta de entrada e saída do maior porto do país, ou seja, uma das mais 

importantes estruturas de acesso ao mercado global do Brasil. Ao mesmo tempo, apresenta 

áreas totalmente excluídas deste fluxo econômico. O caso estudado permite verificar algumas 

dificuldades do poder público local citadas por Castells (1998) e causadas em parte pelo 

fenômeno da globalização: a dupla crise de poder e legitimidade. No caso analisado, a principal 

política pública voltada para a Prainha, o Projeto Favela Porto Cidade, apresentou problemas 

por questões econômicas está há 10 anos sem ser concluído. As entrevistas evidenciaram um 

poder público com baixa legitimidade e um território em que o crime organizado é, muitas 

vezes, mais presente do que o Estado.  

É um típico caso em que uma configuração de governança em rede e descentralizada, 

como proposta por Castells (1998) e Bourgon (2010), poderia colaborar com os problemas 

locais. Soluções de desenvolvimento local, que são apresentadas como alternativas ao modelo 

de desenvolvimento desigual e gerador de “ruptura social” (SILVEIRA, 2010), aparecem 

também como uma potencial alternativa para a região. Sob a ótica deste caso, o que foi feito 

em relação à desenvolvimento local? Os relatos dos entrevistados, como moradores e membros 

do poder público, mostram que o local não se desenvolveu nos últimos anos. No caso, os relatos 

foram de que o local até piorou. Mesmo com as ações desenvolvidas pelo poder público e a 

empresa, o que pode estar falhando em termos de desenvolvimento local? Analisando as ações 

desenvolvidas pela MRS em parceria ora com a comunidade, ora com o poder público local, ou 

com os dois, nota-se que em alguns aspectos as ações se aproximam dos preceitos que a teoria 

sobre desenvolvimento local prega e, sob outros aspectos, acaba se afastando.  

Observando primeiramente o modelo proposto por Pike, Rodriguez-pose; e Tomaney. 

(2007) em que as ações de desenvolvimento local devem ser “holísticas, progressivas e 

sustentáveis” (Pike et. Al, 2007, p.1263), constata-se encontrar diferentes níveis de aderência 
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ao modelo. Em relação a visão holística, as ações desenvolvidas pela MRS no local possuem 

de fato esta visão do local. A empresa conseguiu enxergar que os problemas daquela região 

passam por questões em diversas esferas e que eles acabam por se conectar, como infraestrutura 

e saneamento; lazer e segurança viária; habitação e saúde. As ações desenvolvidas pela 

empresa, como as campanhas sobre resíduos sólidos, construções de infraestrutura de segurança 

viária, construção de áreas de lazer, apoio em políticas habitacionais, buscaram atingir os 

problemas sociais (e também ligados ao seu negócio) complexos, que contemplam aspectos 

diversos. Essas ações orquestradas procuraram enfrentar a pobreza por diferentes ângulos.  

No que diz respeito a progressividade, ou seja, se considera princípios básicos da 

sociabilidade humana, como justiça, democracia, igualdade, equidade, coesão e solidariedade 

(PIKE; RODRIGUEZ-POSE; e TOMANEY, 2007, p.1263), afirma-se que as ações também 

são aderentes, porém com algumas fragilidades. As ações foram calçadas pelos princípios de 

justiça e solidariedade, que visam o benefício geral dos moradores, porém algumas delas 

apresentaram um nível baixo de participação social e também dificuldades em relação à 

igualdade e equidade devido à presença de grupos sociais com poderes assimétricos na região. 

Os resultados das entrevistas apresentaram um alto nível de participação em ações pontuais na 

região, como construção de quadras, áreas de lazer e horta, e pouca participação em projetos 

estruturantes, como o reassentamento de famílias no projeto Favela Porto Cidade. Além disso, 

os próprios moradores relatam que existe pouca coesão social no local e, por causa disso, grupos 

mais organizados e com mais poder, como o tráfico de drogas, podem ter um poder mais 

elevado, dificultando os princípios de igualdade e equidade.  

No tocante a sustentabilidade das ações, também percebe-se um grau de aderência 

relativa ao conceito. Aspectos qualitativos do desenvolvidos são claramente observados nas 

ações realizadas no local, porém, até o momento as ações que foram bem sucedidas foram 

majoritariamente as de curto prazo, como as quadras e praças, enquanto as ações mais 

estratégicas e de longo prazo estão apresentando dificuldades em se concretizar, caso do projeto 

habitacional. O quadro 6 resume a análise. 

 

Quadro 6: Modelo holístico, progressivo e sustentável de desenvolvimento local 

na Prainha 
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Dimensão sobre DL 

Aderência das ações 

realizadas pela MRS no 

local. 

Evidências 

Holístico 

Alta. As ações consideram 

múltiplas dimensões dos 

problemas sociais e 

ambientais no local. 

Medidas de segurança 

viária; educação ambiental; 

construção de áreas de lazer; 

investimento em esporte e 

cultura; políticas 

habitacionais. 

Progressivo 

Média. As ações respeitam 

princípios básicos da 

sociabilidade humana, como 

justiça, democracia  porém 

apresentam limitações 

relativas ao nível de 

participação social e 

equidade. 

Avaliação positiva de todos 

os atores sobre a atuação da 

empresa na comunidade 

porém com relatos de baixa 

participação e presença de 

assimetria de poder na 

região. 

Sustentável 

Média. As ações consideram 

questões qualitativas de 

desenvolvimento mas 

possuem dificuldade obter 

efetividade no longo prazo. 

Visão holística e qualitativa 

das ações porém dificuldade 

em se consolidar o grande 

projeto habitacional para 

região. 

Fonte: PIKE ET AL., 2008, adaptado pelo autor 

 

Utilizando o modelo de Matarrita-Cascante a e Mark A. Brennan (2012) sobre modelos de 

desenvolvimento comunitário, pode-se analisar o modo como as ações de desenvolvimento 

foram implementadas na região. O modelo identifica três modalidades de políticas/ações de 

desenvolvimento comunitário: “Imposed”; “Directed”, “Self-Helped” (MATARRITA-

CASCANTE e BRENNAN, 2012, p.298). Para classificar a ação em cada modelo, são 

observadas as seguintes características (tradução do autor): papel da comunidade; tipo de 

benefícios; principal stakeholder (liderança do projeto); contribuição da comunidade; 

envolvimento da comunidade e construção de capacidades locais (MATARRITA-CASCANTE 

e BRENNAN, 2012, p.298). As modalidades apresentam benefícios e limitações e suas 
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fronteiras não são estanques. No caso das ações da MRS, de um modo geral, podem ser 

classificadas entre o modelo “imposed” e “directed”. O papel da comunidade nas ações são 

tanto funcionais, pois servem diretamente aos interesses do negócio, quanto associativas, que 

servem aos interesses locais. Os benefícios possuem características que variam entre 

fornecimento de infraestrutura (praças, casas, quadras, muros de proteção) e construção de 

relações e capacidades (educação ambiental, cultura e esporte). Os principais stakeholders são 

o poder público e a empresa, principalmente nas grandes ações estruturantes, não há liderança 

da comunidade nos projetos. Os inputs e nível de envolvimento da comunidade são, por isso, 

limitados, principalmente nas grandes ações estruturantes, como na política habitacional.  Por 

fim, o outcome de aprendizagem é baixo. Pouco está sendo feito no sentido de construir laços 

comunitários e capacitação deles para resolução de seus próprios problemas comunitários. De 

acordo com a literatura a formação de capacidades locais é algo estratégico, pois ao transferir 

protagonismo das ações para as comunidades, uma transferência de conhecimento ocorre, 

gerando aprendizados e autonomia para a comunidade (GVCES, 2018, p. 16).  O quadro abaixo 

resume a análise: 

Quadro 7: Modelo de desenvolvimento comunitário realizado na comunidade da 

Prainha 

 

 

Características/ 

Modelo 

IMPOSED DIRECTED SELF-HELP 

View of 

Community 
 

Functional-

based/Associational 
 

Benefits  Structural/Interactional  

Principal 

Stakeholder 
Private/Governament   

Input  Limited  

Involvment  Limited  

Learning 

Outcome 
None   

Fonte: MATARRITA-CASCANTE e BRENNAN, 2012, adaptado pelo autor. 
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Outro modelo que serve ao intuito de analisar as ações de desenvolvimento local 

realizadas pela MRS é de Alburquerque e Zapata (2010) em seu texto “A importância da 

estratégia de desenvolvimento local/territorial no Brasil”. Os autores enumeram 8 elementos 

importantes para o sucesso de ações de desenvolvimento local em que “a carência ou debilidade 

em alguns desses elementos pode explicar a fragilidade dessas iniciativas” (ALBUQUERQUE 

e ZAPATA, 2010, p.217). Os elementos são: 

1. Criação de uma institucionalidade para o desenvolvimento local; 

2. Fomento de empresas locais e capacitação de recursos humanos; 

3. Coordenação de programas e instrumentos de fomento; 

4. Elaboração de uma estratégia territorial de desenvolvimento;  

5. Cooperação público-privada; 

6. Existência de equipes de liderança local; 

7. Atitude proativa do governo local; 

8. Mobilização e participação dos atores locais. 

Analisando o caso da Prainha, não houve a construção de uma institucionalidade para o 

desenvolvimento local, seja pela Prefeitura ou MRS. As ações observadas foram fruto de 

parceria entre a MRS e a Prefeitura ou MRS e lideranças locais. Também não houve relatos de 

iniciativas que fomentem empresas locais. Em termos de capacitação de recursos humanos, a 

representante da Secretaria de Habitação do Município do Guarujá, contou que como ação 

complementar da política habitacional de reassentamento das famílias, a Prefeitura está 

capacitando os futuros moradores do Parque da Montanha para desempenhar atividades como 

corte e costura, depilação, entre outras. Medida fundamental para as pessoas que irão passar a 

viver em um local formal e novas despesas, como água, luz e TV a cabo, irão surgir.  

Se tratando de uma estratégia territorial de desenvolvimento, os grandes atores, resumidos 

em Prefeitura e MRS, possuem um plano para o local. Para a Prefeitura, o plano é remover as 

famílias da área de mangue, transferindo-as para moradias dignas e urbanizar a outra porção do 

bairro (área de consolidação). Para a MRS, o plano é duplicar as linhas férreas, remover as 

residências dentro da faixa de domínio, aumentar a segurança do local e a velocidade do trem. 

Em relação ao sonho da comunidade parece não haver planos. Segundo Lucas, uma liderança 

local entrevistada: “Todo mundo sonha com alguma coisa, mas pouca gente sonha em 

conjunto”.  
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No local, existe uma clara cooperação público-privada na região. Se tratando da relação 

entre o poder público e empresas com fins lucrativos, existe uma relevante cooperação entre 

grandes empresas, como MRS, Rumo e CODESP e o poder púbico. Existe também uma 

sinergia entre o poder público e Institutos locais, como o caso do Instituto Novos Sonhos que 

recebe verbas públicas pelo CMDCA e verbas do poder legislativo como fomento ao esporte e 

cultura. Porém, não houve relatos de apoio do poder público ao pequeno empreendedor local. 

Na Prainha existem diversas lideranças locais como lideranças religiosas;  ONG´s; crime 

organizado e Associações de Bairro. Porém os relatos são de fragmentação e pouca unicidade 

entre as lideranças, o que impede um sistema de governança e coordenação de ações e 

aspirações futuras. Esse é um ponto sensível, pois como explica Newell (2005), comunidades 

pobres possuem mais limitações para se articularem de maneira coesa, o que limita o seu poder 

de influência frente à Governos locais e ações empresariais. 

A atitude do Governo Local não pode ser enquadrada como pró-ativa. Foram diversos os 

relatos de que o responsável pelo atraso de projetos e abandono do local foi do poder público, 

resumindo em Prefeitura e Legislativo local. O poder público municipal é muitas vezes mal-

visto pela população por conta dos atrasos em projetos, pelos valores baixos do auxílio moradia, 

e “descaso” com a população. Em relação aos vereadores os relatos são de desconfiança, 

presença de corrupção e atitudes individualistas. Como Newell (2005) afirma, o papel de um 

Estado forte na região é fundamental para o sucesso de ações de responsabilidade social ou 

desenvolvimento de comunidades. No caso analisado, o poder público local se encontra com 

dificuldades financeiras e operacionais.  

Por fim, a mobilização e participação dos atores locais é limitada. Em ações menores e 

pontuais promovidas pela MRS, como a construção de quadras, praças e horta comunitária, 

existe uma participação ativa da população local. Apesar disso, relatos apontam uma 

comunidade fragmentada e com a presença de grupos com mais influência que outros. Nas 

grandes ações estruturais como o Programa Porto Favela Cidade, o TAC assinado com o 

Ministério Público ou nos planos e estratégias futuras da Prefeitura ou MRS sobre a 

comunidade, a participação é baixa. Em relação à mobilização também foram relatados 

problemas. Os relatos descrevem como no início do projeto de reassentamento a mobilização 

foi grande, porém, com os atrasos e problemas nas obras a população se desarticulou e perdeu 

o interesse. Esse é um fator sensível como explicam Barnes e Schmitz (2016): mesmo ações de 

intervenção com alto potencial de impacto e eficácia comprovada tendem a falhar se não forem 

realizadas de maneira participativa.  
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Para realizar uma análise baseada no artigo de Alburquerque e Zapata (2010), foi 

desenvolvido o gráfico 1 abaixo, que apresenta uma escala de pontuação para cada elemento do 

modelo teórico apresentado. A pontuação foi dada de acordo com a avaliação realizada nos 

parágrafos acima para cada elemento e varia de 0 a 5 de acordo com sua presença e constatação 

no estudo, em que 0 significa “ausente”, 1 “muito baixa”, 2 ”baixo” e 3 “moderado”; 4 

“presente”; 5 “muito bom”. 

 

Gráfico 1: Bases para o desenvolvimento local aplicadas no caso da Prainha 

 

Fonte: ALBURQUERQUE e ZAPATA, 2010, adaptado pelo autor. 

 

Portanto, as ações implementadas no local, possuem elementos que as aproximam dos 

preceitos do desenvolvimento local, como a presença de uma visão holística e complexa da 

região, uma visão qualitativa sobre desenvolvimento e a presença de planos estratégicos de 

longo-prazo, porém em outros aspectos acaba se distanciando, como um baixo nível de 

participação e mobilização da comunidade afetada, pouca formação de capacidades para 

liderarem um processo de desenvolvimento de “dentro para fora” e uma assimetria de poder 

entre os atores locais. Em uma região com tantas carências, desigualdades e complexidade, 
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ações de Responsabilidade Social Empresarial, mesmo se bem realizadas de acordo com os 

preceitos da teoria, podem encontrar grandes limitações para  transformar a realidade local.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa traz a reflexão sobre a efetividade e os limites da Responsabilidade 

Social Empresarial para o desenvolvimento de comunidades vulneráveis. De maneira crescente, 

empresas procuram estreitar seus laços com comunidades que tangenciam de alguma maneira 

sua operação. Por meio dessa relação, buscam extrair benefícios para seus processos produtivos 

e obter ganhos de reputação, elementos valiosos em um contexto em que a sociedade é cada 

vez mais exigente sobre os impactos das empresas na sociedade e meio ambiente. Tanto a 

literatura existente quanto a experiência observada nesta pesquisa provam o potencial das ações 

de RSE para o sucesso e aumento da competitividade das corporações. Licença para operar, 

maior eficiência produtiva, melhoria da reputação, aumento das receitas são alguns exemplos 

de benefícios que empresas obtém ao realizarem e promoverem ações de RSE em comunidades. 

Porém, do ponto de vista da população local, essas ações efetivamente contribuem para o seu 

desenvolvimento de médio/longo prazo?  

A experiência da Prainha mostra uma dura realidade do Brasil, resultante do nosso 

modelo de desenvolvimento. A paisagem da comunidade revela alguns dos paradoxos desse 

modelo, caracterizado por uma desigualdade social brutal. De dentro da comunidade é possível 

ver o Porto de Santos, seus navios de exportação e o trem de carga passando logo ao seu lado, 

todos símbolos do desenvolvimento econômico que movimentam bilhões de reais em poucos 

dias. No mesmo local, é possível ver uma realidade de miséria e descaso: palafitas, jovens 

vendendo drogas, crianças com fome e pouca perspectiva de futuro. Um bairro localizado em 

uma cidade com um alto PIB e relevância para a economia nacional mas que apresenta um alto 

nível de desigualdade e pobreza.  

Diante dessa realidade, que pode ser encontrada de norte a sul do país, a sociedade exige 

uma maior responsabilização das empresas e estas respondem com estratégias e ações que 

conciliam ganhos produtivos e benefícios diretos para essas comunidades. Em locais como a 

Prainha com carências em diversos aspectos, ações de RSE são muito bem recebidas pela 

população local e, de fato, são capazes de melhorar a vida de indivíduos. As iniciativas 

analisadas revelam casos de moradores que conseguiram acesso à recursos empresariais e com 

isso desenvolveram projetos que impactaram positivamente a vida de muita gente. Os projetos 

foram capazes de estreitar os laços entre as partes e gerar benefícios mútuos. Entretanto, sob 

um ponto de vista mais ampliado, o local continua com os mesmos problemas de décadas, com 

percepção de piora por parte de moradores. As ações ainda não foram capazes de aliviar a 
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pobreza do local ou retirar grande parte da população de uma situação de vulnerabilidade, em 

que diferentes ameaças, socioeconômicas, ambientais e físicas, convivem diariamente com seus 

moradores. 

Comunidades vulneráveis como a Prainha apresentam problemas multisetoriais 

persistentes. São locais sem saneamento básico, sem moradia adequada, com presença de crime 

organizado e ausência de renda e emprego. Promover o desenvolvimento coletivo e de longo 

prazo nessas comunidades é uma tarefa muito mais complexa e os esforços de RSE apresentam 

limitações relevantes. Essa pesquisa revela um distanciamento entre a realização de ações RSE 

em comunidades vulneráveis e uma contribuição efetiva do desenvolvimento local de longo 

prazo. Contudo, esses dois elementos não são excludentes e podem se convergir. 

Um dos fatores que inerentemente distanciam RSE de desenvolvimento de territórios 

vulneráveis é fato de que essa não é uma tarefa única e exclusiva de ações empresariais, além 

de não ser o papel fundamental de uma corporação. O desenvolvimento de um território 

depende de uma ampla gama de interações entre o poder público, sociedade civil e setor 

privado. Interação caracterizada por uma constante negociação, em que as partes lutam por seus 

interesses próprios. No caso de grandes corporações, o interesse fundamental é a maximização 

de seus lucros, algo que pode ser alcançado conciliando interesses da comunidade ou não. A 

extensão das ações que conciliam interesses da comunidade podem ir desde o atendimento de 

necessidades básicas para uma quantidade pequena de pessoas até um esforço planejado e 

organizado de desenvolvimento territorial. 

Essa relação naturalmente política entre as partes revelam extenuações da sociedade 

civil frente às demais partes. A realidade mostra assimetrias de poder relevantes, que 

representam barreiras para um desenvolvimento inclusivo e sustentável sob o ponto de vista das 

comunidades. De um lado tem-se grandes corporações altamente organizadas e com grande 

poder de influência e de outro uma população comumente fragmentada e com baixa capacidade 

de organização. Outro agravante observado, tanto na literatura quanto no caso, é a situação do 

poder público local, que continua tendo um papel fundamental para o desenvolvimento de 

territórios mas que encontra-se reduzido e limitado devido ao contexto macroeconômico 

nacional e internacional que impõe limitações orçamentárias e representativas, minando a 

capacidade de execução de políticas públicas para seus representantes. Uma consequência disso 

é a emergência de grupos paralelos de poder que se aproveitam de um vácuo de poder deixado 

pelo Estado. Esse é o caso do crime organizado, que aparece e se enraíza com um alto poder de 

coerção e influência dentro do local,  gerando assim novas assimetrias.  
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Neste contexto frágil sob o ponto de vista da comunidade local, o conceito de 

desenvolvimento local apresenta modelos de atuação que podem amenizar essas assimetrias e 

balizar esforços empresariais e governamentais rumo a um modelo de desenvolvimento mais 

inclusivo e sustentável para uma comunidade. Empresas podem se engajar no desenvolvimento 

local e, concomitantemente, obter ganhos operacionais e competitivos com esse 

relacionamento. 

A essência do desenvolvimento local está na participação democrática e no 

envolvimento da população nas principais decisões sobre os rumos e intervenções futuras no 

local. A efetividade das ações irá depender do que a própria comunidade entende por sucesso e 

de quais são seus objetivos de longo prazo. Projetos unilaterais podem ser criados com a melhor 

das intenções, porém não necessariamente irão produzir efeitos que a comunidade julgue 

positivos para ela. O envolvimento da população local constrói laços e um senso de 

responsabilidade compartilhada na criação de uma realidade distinta. A ideia de abrir espaço 

para a participação da comunidade pode parecer assustadora no primeiro momento para 

corporações. Existe um receio de transferência de poder, redução da capacidade de 

planejamento e aumento do tempo de implementação por conta dos debates. Contudo, a 

literatura apresentada indica que um maior investimento na etapa de negociação com a 

comunidade gera um probabilidade maior de sucesso futuro do projeto, evitando atrasos e 

desperdícios de recursos.  

Esse processo exige uma mudança de postura corajosa de empresas que queiram realizar 

projetos de desenvolvimento local. Torna-se necessário a abdicação de seu papel de 

protagonista para assumir uma postura de corresponsável e parceiro da comunidade no 

desenvolvimento do local. O protagonismo dos moradores locais e o fortalecimento de 

capacidades podem mobilizar um número maior de atores e engajá-los para um trabalho mais 

coordenado e perene, independe de mandatos governamentais ou contingencias empresariais. 

Grandes corporações podem ser facilitadoras deste processo, sem abrir mão de seus interesses 

e mantendo ganhos reputacionais e relacionais com as comunidades. 

Essa pesquisa contribui com o debate sobre desenvolvimento local e a interação de 

empresas com comunidades vulneráveis e convida pesquisadores e gestores à se aprofundarem 

no tema.  Por se tratar de um trabalho aplicado de um mestrado profissional, os recursos 

financeiros e de tempo foram limitados, impedindo a realização de uma pesquisa mais 

abrangente ou a aplicação de métodos complementares. Apesar de um estudo de caso não 

possuir uma capacidade de generalização, a presente pesquisa sinaliza novos caminhos de 
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estudo e atuação para profissionais que queiram entender como empresas podem contribuir 

efetivamente com o desenvolvimento de comunidades vulneráveis. O aprofundamento em 

conceitos correlatos também seria rico para as análises. Dentre eles, estão o fortalecimento de 

capacidades e redução de desigualdades em territórios vulneráveis, ambos passíveis de serem 

verificados empiricamente. 

O modelo predominante de desenvolvimento nos impõe desafios para o futuro que 

necessitam ser enfrentados e superados. Uma sociedade altamente fragmentada e desigual não 

se sustenta a longo prazo e ameaça todas as bases da economia, democracia e convivência 

equilibrada. Cada indivíduo e organização são corresponsáveis para transformar essa realidade 

e, se empresas e comunidades irão coexistir por muito tempo, existem modelos de atuação que 

podem gerar valor e desenvolvimento para ambas as partes.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

QUESTIONÁRIO A – EMPRESA MRS 

 

Entrevistado: Diretor Relações Institucionais, Gerente de Relações Institucionais e Gerente 

RSE. 

1. Você pode me contar um pouco da sua trajetória profissional (fora e dentro da MRS) e 

sobre como chegou nesse seu cargo? 

 

2. De maneira breve, me conte sobre o que é a MRS e qual o seu modelo de negócio. 

 

3. A MRS sempre teve atuação na área de responsabilidade social? Quais foram as 

principais motivações? 

 

4. Como você descreveria a política de Responsabilidade Social Empresarial? Quais são 

suas principais diretrizes e ações? 

 

5. Em linhas gerais, quais são as políticas e diretrizes de desenvolvimento comunitário 

local que a MRS possui? 

 

6. Qual a importância das comunidades para a empresa e como elas podem afetar a 

operação da empresa/negócios? 

 

7. Qual é o histórico da relação entre a MRS e a Prainha (Vicente de Carvalho, Guarujá -

SP)? 

 

8. Quais foram as ações da MRS no local ao longo dos últimos anos? Existe uma 

estratégia clara e de longo prazo para a região? 

 

9. Questões sociais e ambientais são consideradas? 

 

10. Quem são os stakeholders envolvidos nas ações e quem participa do processo 

decisório das ações? Como a comunidade é envolvida?  

 

11. Como é realizada a comunicação dessas ações? Existem documentos públicos, um 

canal de transparência sobre as ações da empresa no local?  

 

12. Quais os três principais desafios que você enxerga para que a MRS faça ações de 

RSE? E quais os três principais desafios na relação específica com a Prainha? 
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13. Há alguma pessoa-chave que você acha que eu deveria conversar para fazer a minha 

dissertação de mestrado? Se sim, você pode me passar o nome e o contato? 

 

 

 

QUESTIONÁRIO B – LÍDERES COMUNITÁRIOS 

 

Entrevistado: Líder comunitário. 

 

1. Me conte um pouco sobre você, sua história (onde nasceu, família, com o que 

trabalha, há quanto tempo mora na região)  

 

2. Me conte um pouco sobre a história da Prainha e Vicente de Carvalho. Como o bairro 

se desenvolveu e quais foram os grandes marcos? 

 

3. Qual a relação da Prainha com o Porto e com a ferrovia? 

 

4. Na sua percepção quais são os três pontos positivos e os três pontos negativos de viver 

na comunidade da Prainha? 

 

5. Qual a relação da comunidade com a empresa MRS? Como você classificaria essa 

relação (positiva/negativa; próxima/distante; construtiva/destrutiva)? Onde, quando e 

porque ocorrem conflitos? 

 

6. Quem são os principais atores envolvidos nessa relação? 

 

7. Como a empresa se comunica com a comunidade? 

 

8. Diversas ações de desenvolvimento foram feitas na comunidade, inclusive as 

realizadas com apoio da MRS. Quem participou da construção dessas ações? Quem 

tomou as principais decisões sobre o que deveria ser feito?  

 

9. Existe um plano de futuro para a comunidade? Quem participou da construção desse 

plano? 

 

10. Na sua visão, como a comunidade poderia se desenvolver? 

 

11. Quais os principais desafios que você enxerga para o futuro da prainha? 

 

12. Há alguma pessoa-chave que você acha que eu deveria conversar para fazer a minha 

dissertação de mestrado? Se sim, você pode me passar o nome e o contato? 

QUESTIONÁRIO C – LÍDERES PODER PÚBLICO 
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Entrevistado: Vereadores da região. 

 

1. Você pode me contar um pouco da sua trajetória profissional (fora e dentro da 

política) e sobre como chegou na Câmara? 

 

2. Como foi o processo de decidir entrar na política?  

 

3. Me conte um pouco sobre a história da Prainha e Vicente de Carvalho. Como o bairro 

se desenvolveu e quais foram os grandes marcos? 

 

4. Na sua percepção quais são os três pontos positivos e os três pontos negativos da 

comunidade da Prainha?  

 

5. Como eles/elas lidam com a questão ambiental no dia-a-dia? 

 

6. Qual a relação da Prainha com o Porto e com a ferrovia? 

 

7. Qual a relação da comunidade com a empresa MRS? Como você classificaria essa 

relação (positiva/negativa; próxima/distante; construtiva/destrutiva)? Onde, quando e 

porque ocorrem conflitos? 

 

 

8. Quem são os principais atores envolvidos nessa relação? Você se envolve de alguma 

forma? Como? 

 

9. Diversas ações de desenvolvimento foram feitas na comunidade, inclusive as 

realizadas com apoio da MRS. Quem participou da construção dessas ações? Quem 

tomou as principais decisões sobre o que deveria ser feito?  

 

10. Existe um plano de futuro para a comunidade? Quem participou da construção desse 

plano? 

 

11. Na sua visão, como a comunidade poderia se desenvolver? 

 

12. Há alguma pessoa-chave que você acha que eu deveria conversar para fazer a minha 

dissertação de mestrado? Se sim, você pode me passar o nome e o contato? 

 

Entrevistado: representantes da Prefeitura de Guarujá 

 

1. Você pode me contar um pouco da sua trajetória profissional (fora e dentro da 

política) e sobre como chegou nesse cargo? 

 

2. Como foi o processo de decidir entrar na vida pública?  



115 
 

 

3. Me conte um pouco sobre a história do Guarujá e Vicente de Carvalho. Como o bairro 

se desenvolveu e quais foram os grandes marcos? 

 

4. Agora me fale um pouco sobre a comunidade da Prainha.  

 

5. Qual a relação da Prainha com o Porto e com a ferrovia? 

 

6. Na sua percepção quais são as principais dificuldades da comunidade da Prainha? 

Existem questões ambientais envolvidas? 

 

7. Qual a relação da comunidade com a empresa MRS? Como você classificaria essa 

relação (positiva/negativa; próxima/distante; construtiva/destrutiva)? Onde, quando e 

porque ocorrem conflitos? 

 

8. Quem são os principais atores envolvidos nessa relação? A Prefeitura se envolve de 

alguma forma? Como? 

 

9. Diversas ações de desenvolvimento foram feitas na comunidade, inclusive as 

realizadas com apoio da MRS. Quem participou da construção dessas ações? Quem 

tomou as principais decisões sobre o que deveria ser feito?  

 

10. Existe um plano de futuro para a comunidade? Quem participou da construção desse 

plano? 

 

11. Na sua visão, como a comunidade poderia se desenvolver? 

 

12. Há alguma pessoa-chave que você acha que eu deveria conversar para fazer a minha 

dissertação de mestrado? Se sim, você pode me passar o nome e o contato? 

 

 


