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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo analisar as dimensões de responsabilidade corporativa 

"regulada" e a responsabilidade corporativa "social", explorando o conceito de 

responsabilidade social em relação às práticas de responsabilidade social e regulada, bem 

como sua aplicação no ramo siderúrgico brasileiro, especificamente nas seguintes 

empresas: Companhia Siderúrgica Nacional, CSN e Companhia Siderúrgica Paulista, 

COSIP A. Em linhas gerais, os resultados chamaram a atenção para o fato de que, em 

grande parte, o que se vem chamando de responsabilidade social, não passa do 

cumprimento às determinações legais. Dessa forma, entender a responsabilidade que as 

empresas têm para o desenvolvimento de uma sociedade requer verificar em que medida as 

organizações estão contribuindo para um desenvolvimento econômico e social, que leve 

em conta noções de sustentabilidade e que vão além das determinações pautadas pela 

legislação vigente. No tratamento dos dados coletados nas entrevistas utilizou-se análise do 

discurso como uma forma de entender as relações intertextuais e interdiscursivas, ou seja, 

compreender as disfuncionalidades entre o que se diz e o que se faz. Além disso, serviram 

de suporte para análise pesquisas documental e bibliográfica do tema em questão. 

Abstract 

The main objective of this thesis was analyzing the regulated and social dimensions of 

social responsibility. The conceptual framework was explored, making comparisons 

between the theoretical and practical sides of corporative social responsibility. In a 

research developed in steel sector, specificalIy in Companhia Siderúrgica Nacional, CSN 

and Companhia Siderúrgica Paulista, COSIP A, the discourses could be evaluated and the 

main results points out to the folIowing: the social actions are alI regulated by law. 

Therefore, it is possible understanding this movement and discourse beyond the visible 

face. We question here if these actions named Social Responsible are, in fact, contributing 

for a social and economic development, and if they are sustainable in long termo Data 

analysis was made by discourse analysis as a way for understanding the non-visible 

discourse and the relations between the context and content of discourse. AdditionalIy, it 

was made documental and bibliographic research. 
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INTRODUÇAO 

As grandes transformações tecnológicas, o desemprego, as desigualdades sociais 

e a degradação ambiental são algumas marcas da sociedade contemporânea. 

Comumente associados a conseqüências diretas da modernidade e do capitalismo, esses 

fatos são inevitavelmente justificados por um conjunto de valores vigente, como o 

individualismo, o utilitarismo e a competição. Tal configuração se desenha como 

própria de uma racionalidade antropocêntrica, que norteia as relações sociais modernas 

desde os primórdios da modernidade. 

Em função do que se poderia denominar disfunções do capitalismo, observa-se 

no momento uma evidente preocupação com a ética, concretizada nos discursos que 

valorizam a responsabilidade social corporativa, o cuidado com o meio ambiente, a 

defesa da cidadania e a participação coletiva nas decisões políticas, dentre outros. O 

chamado terceiro setor adquiriu maior relevância graças a esse movimento, ampliando 

os espaços onde se é possível construir cidadania e promover o desenvolvimento social. 

Na esfera internacional, conforme Piovesan (1998), a Agenda 21 - criada a 

partir da Convenção da ONU realizada em 1992 no Rio de Janeiro - e as Convenções 

sobre Direitos Humanos (Viena 1993) e Desenvolvimento Social (Copenhague, 1995), 

bem como a Declaração Universal de Responsabilidades Humanas, constituem 

evidências concretas sobre a compreensão de que os "direitos sociais, econômicos e 

culturais são verdadeiros direitos fundamentais e, por isso, devem ser reivindicados 

como direitos e não como caridade ou generosidade" (PIOVESAN, 1998, p. 12). 

Esse discurso implicitamente estabelece a diferença entre ações assistencialistas 

e as capazes de incentivar a construção real de cidadania, o que muitas vezes não ocorre 

na prática. Ações que solucionam temporariamente um problema, sem ter projeção em 

longo prazo, apenas para dar visibilidade ao agente social, muitas vezes são 

consideradas ações cidadãs. No entanto, não se observa, no assistencialismo, o exercício 

pleno dos direitos e deveres, e tampouco o apoio ao desenvolvimento do cidadão e da 

sociedade, a ponto de que se tomem auto-sustentáveis. Ao contrário, cria-se um elo de 
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dependência e passividade com relação à tomada de decisões que dizem respeito à 

própria sociedade. 

A responsabilidade social, assim, apresenta essa e muitas outras faces, talvez por 

tentar se ajustar às necessidades de justificar o capitalismo e a modernidade. As 

contradições e ambigüidades acabam ampliando a abrangência do conceito, o que 

necessariamente não implica coerência entre discurso e prática e tampouco indica que as 

ações correspondem a princípios éticos. 

Ao longo da história do capitalismo, a responsabilidade pelo social transitou por 

vários atores ou agentes, como se verifica em capítulo específico. Atualmente, a 

sociedade não se satisfaz mais apenas com os números de performance econômica, cuja 

função é justificar o desenvolvimento e crescimento do país, tampouco aceita a omissão 

do Estado quanto aos efeitos da modernidade e do capitalismo. Originariamente 

atribuída ao Estado, a atual configuração aponta para uma responsabilidade 

compartilhada entre Estado, organizações privadas e a própria sociedade. 

o conceito de responsabilidade social é, assim, fruto de críticas sociais, legais, 

éticas e econômicas que as empresas, inspiradas nos parâmetros produtivos de uma 

economia de mercado, vêm sofrendo por parte da sociedade. No entanto, este conceito é 

multifacetado, por sua própria natureza plural constituída na história. Apresenta fortes 

conotações legais, políticas e ideológicas, constituindo pontos polêmicos para os vários 

estudiosos do tema. Ademais, sua amplitude não é igual em todos os países ou regiões: 

pode aparecer melhor delimitada, ou sem contornos especificos; pode se referir a um ou 

outro problema social ou ambiental, ou abranger a um conjunto de necessidades sociais. 

Enfim, apesar e devido a esses aspectos, a resposta que hoje se dá às perguntas: 

Porque as empresas querem ser responsáveis? e Perante quem elas são responsáveis? 

apresenta conotações e abrangências mais amplas e complexas. Isto porque, 

possivelmente, muitas empresas que há uns anos se consideravam responsáveis apenas 

perante os seus acionistas e a lei, hoje assumem a responsabilidade por todos os seus 

elementos internos - funcionários e acionistas - e pelos externos - clientes, fornecedores, 

Estado e a comunidade. Diante desse cenário, é natural que se questione que tipos de 

responsabilidade social estão sendo praticados pelas empresas, se as ações ditas 
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socialmente responsáveis fazem parte de um processo ético e se promovem o 

desenvolvimento social e cidadão. 

Quando da instauração do capitalismo, Kurz (1997) confirmava a urgência de 

uma infra-estrutura moral que orientasse a sociedade. Nessa época, a necessidade de 

regras básicas e universais de comportamento se fez mais intensa, graças aos valores 

subjacentes ao novo modo de produção. A partir do momento que o sistema capitalista 

se estabeleceu e a economia rompeu com laços feudais e pré-capitalistas, as relações 

foram sendo perpassadas e guiadas pela monetização1
, priorizando a dinâmica do 

mercado para acesso aos bens. Nesse contexto, a reflexão ética implicava também num 

questionamento mais profundo do sistema de produção estabelecido, o que gerava, 

naturalmente, resistências e barreiras. Talvez por esse motivo as organizações 

contemporâneas se constituam em espaços moralistas e não em "/oeus" da ética em si. 

Dentro da ação e da estratégia organizacionais, uma discussão moral sem 

aprofundamento da dimensão ética foi sendo construída, haja vista seus códigos e 

discursos dissociados das práticas. 

Mesmo diante desse quadro, no Brasil, o debate sobre questões éticas nos 

negócios se intensificou a partir da década de 90, juntamente com o fortalecimento da 

sociedade civil e com a abertura do mercado nacional à concorrência externa. A 

sociedade, por meio da mídia, da justiça e das agências de defesa dos direitos dos 

consumidores, passou a questionar as práticas comerciais que resultassem em danos ao 

meio ambiente, à segurança dos trabalhadores e à comunidade. Assim, as empresas 

nacionais, buscando continuidade de suas operações nesse novo ambiente e maior 

competitividade, foram obrigadas a abandonar práticas paternalistas e a buscar modelos 

cada vez mais baseados no profissionalismo (SROUR, 2000). Com a crescente 

necessidade de transparência nas relações das quais eram partícipes os diversos agentes 

sociais, as questões éticas passaram a ser fundamentais para o sucesso do negócio. 

Atualmente, as empresas estão inseridas em um ambiente complexo em que suas ações 

não podem ser analisadas isoladamente, sem levar em consideração as conseqüências 

sociais e ambientais. 

I Transformar! converter em moeda. 
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Assim, devido ao grande poder e ao impacto que as ações empresanaIS 

proporcionam à sociedade como um todo, toma-se necessário uma relação transparente 

e responsável da empresa frente aos agentes sociais, conforme Srour (1998, p.295) 

indica: "Todo agente social pode ser responsabilizado pelas escolhas que faz. Não lhe é 

permitido alegar neutralidade ou desconhecimento de causa". A ética, nesse contexto, 

passou a ser o elemento mediador dos interesses dos diversos agentes sociais. 

As empresas tidas como éticas são, na opinião de Srour (2000), bem sucedidas e 

têm maior credibilidade diante dos seus pares e parceiros. Segundo o autor citado, 

investidores, fundos mútuos ou fundos de pensão estão concentrando suas aplicações 

em empresas que seguem critérios éticos em suas ações, ou seja: respeitam o meio 

ambiente, preservam a sociedade de danos materiais e morais de suas decisões, se 

preocupam em promover melhores condições humanas e sociais para seus empregados, 

pagam salários justos, propiciam um local de trabalho saudável e asseguram formação 

profissional permanente. Srour (2000) acrescenta ainda que se examinam as estatísticas 

sobre acidentes do trabalho, greves e reclamações judiciais ligadas a rupturas de 

contratos, assim como o nível de transparência em relação à qualidade de suas relações 

com a sociedade civil. Trata-se, pois, de estimular um "lucro com ética", que consagra a 

manutenção do sistema produtivo dentro de padrões aceitáveis de exploração ambiental 

e social. 

o movimento de responsabilidade social a que tem assistido a realidade 

contemporânea não necessariamente reflete um processo ético. Muitas vezes aparecem 

misturados esses conceitos, indicando que a responsabilidade social imprime às 

organizações um caráter ético. Na verdade, a ética ocupa-se em fornecer elementos de 

sustentação que um julgamento precisa ter e se toma uma questão muito mais complexa 

e abrangente. A ação social vinculada ao ato de responsabilidade corporativa pode, ou 

não, estar sustentada em julgamentos éticos. 

A busca pela legitimidade geralmente é o argumento central para que se 

justifiquem as ações SOCIaIS promovidas pelas empresas que se autodenominam 

responsáveis socialmente. No entanto, supõe-se que outras tantas motivações mais 

associadas às justificações do capitalismo possam fazer parte desse "repertório 

motivacional". Essas motivações tomam forma a partir das pressões externas e internas, 
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originadas dos agentes que mais têm interesse em preservar seus direitos. Tais pressões 

podem ter um tom instrumental, econômico, político, axiológico, estratégico, 

ideológico ou legal-normativo, como discutido no capítulo sobre responsabilidade 

social. 

Para as empresas, os benefícios da responsabilidade social se traduzem em 

diversas maneiras, tais como incremento da produtividade e da motivação do pessoal 

interno, maior credibilidade junto aos agentes financeiros, visibilidade no mercado, 

legitimidade junto ao governo, à sociedade e, especificamente, junto ao seu público

alvo, funcionários e acionistas, dentre outros. 

o grande problema das ações empreendidas é a falta de continuidade de 

investimentos sociais em longo prazo. Isso significa dizer que se houver uma 

diminuição das pressões das comunidades em relação às questões ambientais, sociais e 

trabalhistas ou se leis de incentivos fiscais forem revogadas, provavelmente, as 

empresas diminuirão o montante de investimentos destinados a essas áreas. 

Portanto, o que geralmente se denomina a responsabilidade social das empresas 

pode estar apenas se limitando ao direito, à obrigação de responder perante a lei sobre as 

decisões e ações que toma. Isso porque, dentro do ethos capitalista, as empresas não são 

agentes morais. Só os seres humanos podem ser assim considerados. O domínio de 

significação ética circunscreve-se aos seres humanos. Apenas as pessoas nas empresas, 

os dirigentes e empregados têm responsabilidade moral. As instituições, as 

organizações, o Estado, os sistemas econômicos e políticos são resultantes das lutas por 

poder, do confronto de interesses econômicos e do processo evolutivo. Esses atores não 

têm uma consciência, não são e não podem ser agentes morais, sujeitos da eticidade. 

Assim, quem tem responsabilidade moral são as pessoas2
. A responsabilidade moral das 

pessoas nas empresas é a mesma do indivíduo imerso na sociedade: preservar para os 

seres humanos a integridade da sua essência e do seu mundo contra os abusos do seu 

próprio poder e do poder alheio. 

2 A vida nas organizações, assim como nas relações SOCiaiS, repousa sobre valores. Estes valores, 
implícitos ou não, vão definir as regras de ação que inspirarão os julgamentos e as condutas. Nenhuma 
interação humana escapa ao domínio dessas regras, pois elas definem os imperativos normativos da ação. 
Até o presente estágio do desenvolvimento das organizações, as regras que tiveram curso nas relações no 
contexto organizacional foram amplamente inspiradas em valores econômicos (CHANLAT, 1992). 
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A fim de dissolver qualquer ambigüidade em relação à natureza das 

organizações Ramos (1989, p.47) conceitua ação administrativa: " ... modalidade de 

ação social, dotada de racionalidade funcional, e que supõe estejam os seus agentes, 

enquanto a exercem, sob a vigência predominante da ética da responsabilidade". 

Explica que é ação social3 por ser orientada pelas ações de outros; tem caráter 

funcionalmente racional e com o decorrer da história deverá conciliar a eficiência com a 

racionalidade substancial; e por último, a organização jamais ocupará, na sua totalidade, 

o espaço existencial humano. 

Por essa razão, ao contrário do muito que se tem escrito e dito, não há uma base 

lógica que dê sustentação à idéia de que a responsabilidade social pressupõe uma "ética 

corporativa". Em pelo menos um aspecto, Friedman (1970) concorda com o pensamento 

social crítico. As empresas são entes amorais. O que define a empresa é a busca do seu 
, • • h • 4 

propno mteresse economICO . 

Assim, a razão da ação administrativa é aquela que trata da eficácia, da operação 

produtiva de uma combinação de recursos e meios, tendo em vista alcançar objetivos 

predeterminados e/ou contingentes. Disso decorre que a organização possui um ethos 

específico, diferente do ethos da vida humana geral. Há alguns aspectos em comum, 

contudo a ética da organização é a ética da responsabilidade. E dessa forma, a 

organização não ocupa e jamais ocupará todo o espaço existencial do homem. 

Sendo aSSIm, verifica-se que a implementação de responsabilidade social 

obedece à lógica da gestão estratégica, que por sua vez é fundamentada na razão 

3 Para Weber, uma ação é social quando um ator social atribui um certo significado a sua conduta e, por 
meio deste significado, relaciona-se ao comportamento de outras pessoas. 

4 Em entrevista ao New York Times (13 de Setembro de 1970), intitulada "A responsabilidade social dos 

negócios é aumentar os seus lucros", Milton Friedman chamava aos homens de negócios que defendiam a 
idéia de responsabilidade social da empresa "fantoches involuntários das forças intelectuais que estão a 
minar as bases de uma sociedade livre" e acusava-os de "pregar um socialismo puro e duro". O 
argumento de Friedman consiste essencialmente em afirmar que os gestores de uma empresa são 
empregados dos acionistas e, enquanto tais, têm uma "responsabilidade fiduciária" de maximizar os seus 
lucros. Dar dinheiro para caridade ou outras causas sociais (exceto enquanto atividades de relações 
públicas visando aumentar os negócios) e envolver-se em projetos comunitários (que não aumentem os 
negócios da empresa) é equivalente a roubar os acionistas. Mais ainda, não há qualquer razão para supor 
que uma empresa ou os seus empregados têm alguma competência ou conhecimento especial no âmbito 
das políticas públicas, logo, quando se envolvem em atividades comunitárias (enquanto gestores da 
empresa, não enquanto cidadãos privados agindo em seu próprio nome), estão não só a ultrapassar as suas 
competências, como também a violar as suas obrigações. 
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instrumental. O uso ético da razão prática faz apelo a valores, mas não os questiona: 

herda-os do mundo social no qual a razão está integrada e os utiliza para reproduzir este 

mesmo mundo (HABERMAS, 1989). A diferença fundamental entre o uso ético da 

razão prática e seu uso moral é que este último parte do questionamento e pressupõe 

sempre a transformação. Vê-se, portanto, que os aspectos voltados para uma lógica 

emancipadora não estão presentes nas idéias constitutivas da responsabilidade social. 

Assim, as empresas podem ou não atuar dentro de parâmetros socialmente 

responsáveis. Essa orientação vai depender de seus atores internos e externos. E, mesmo 

aquelas que dizem praticar uma gestão socialmente responsável, podem não estar a 

fazê-lo, limitando-se apenas a cumprir a lei, ou seja, a adotar práticas de 

responsabilidade já reguladas. 

A responsabilidade regulada atua posterior ao dano. Ninguém pode ser punido 

legalmente pelas intenções que tenha. O que as leis obrigam é que as pessoas e as 

empresas reparem o dano que fizeram a outrem, a partir de um mandato legal expresso. 

A legislação atua preventivamente, dessa forma, pela dissuasão da possibilidade de ação 

da empresa. Assim, o processo ético não é levado em consideração quando se fala de 

responsabilidade social, principalmente se as ações ditas responsáveis socialmente estão 

reguladas conforme qualquer legislação. 

A responsabilização regulada das empresas não pode ser vista como substituta 

da responsabilidade social. O direito é, e sempre será, insubstituível na aplicação 

positiva da ética consentida e no resguardo da moralidade concertada. De forma que o 

esforço de responsabilização social deve estar voltado principalmente para as áreas onde 

a legislação é uma condição importante para a sociedade ou não existe ou é precária, 

seja por atrasos e deficiências do processo legislativo, seja pela dificuldade em legislar 

sobre matéria controversa de uma forma constante e atualizada. 

Quanto ao objeto de estudo, o setor siderúrgico foi escolhido por contribuir 

significativamente para o Produto Interno Bruto do Brasil e, ainda, porque está 

relacionado ao grau de maturidade industrial de um país e seu desenvolvimento 

econômico. 
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A produção de aço em larga escala começou no Brasil no início da década 40. 

Desde então, essa indústria começou a incorporar inovações tecnológicas que tinham 

sido desenvolvidas em países como Alemanha e Japão. A indústria de aço brasileira é a 

sétima no mundo e a primeira na América Latina em volume de produção de aço. Além 

disso, o país é o terceiro maior exportador mundial de aço. No Brasil, a indústria de aço 

contribui com 2% para a formação do Produto Interno Bruto (PIB) e 6% do produto 

industrial. Gerando cerca de 63.000 empregos diretos e cerca de quatro vezes esse valor 

em empregos indiretos, a indústria do aço desenvolve um programa de investimentos 

equivalente a US$ 13 bilhões (1994-2000), que dá importante contribuição à atividade 

da indústria de bens de capital, de construção civil, metal mecânica e outras que usam 

essa matéria-prima como insumo básico (IBS, 2000). Conforme dados do IBGE, em 

pesquisa divulgada em 30 de junho de 2004, o país nunca atingiu índices tão elevados 

em termos de produção. 

Ao longo de sua história, particularmente durante o período de 1910 a 1990, a 

indústria do aço passou por inovações consideradas radicais. Por exemplo, no processo 

de refino do aço houve a mudança de fomo a céu aberto (OHF) para processo básico a 

oxigênio (BOF), o processo de lingotamento mudou de moldes de lingotes para o 

processo contínuo. Outras inovações intensificam-se também na combinação de 

lingotamento com laminação no mesmo processo. 

Em empresas de países em desenvolvimento, que normalmente são receptoras de 

inovações tecnológicas totalmente radicais, a forma como as empresas respondem à 

adoção de inovações tecnológicas dessa natureza pode ter implicações para sua 

capacidade inovadora no longo prazo. É o caso, por exemplo, do Japão nos anos 50, que 

foi o primeiro país a usar a tecnologia baseada em sopro de oxigênio para refino do aço. 

Ao longo das décadas seguintes o Japão se engajou em desenvolvimento de capacitação 

tecnológica própria que lhe assegurou, já nos anos 70, a liderança mundial em geração 

de tecnologia de aço. A forma como a empresa responde a essas mudanças tecnológicas 

pode ter implicações para indicadores relacionados ao meio ambiente, interação com 

fornecedores e clientes, interação com funcionários e dependentes, e apoio da 

comunidade onde está inserida. 
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Durante as ultimas décadas tem sido acentuada no Brasil a adoção de 

tecnologias que representam inovações radicais, associadas a mudanças de paradigmas. 

Por exemplo, durante as décadas de 60 e 70 a indústria se concentrou em construção e 

expansão de plantas. Durante a década de 90 a indústria de concentrou na atualização e 

expansão das plantas existentes. Essas mudanças e inovações demandam das indústrias 

uma responsabilidade maior quanto aos reflexos no ambiente externo, especificamente 

no que se refere à sociedade. 

Assim, diante do exposto, o presente estudo pretende responder ao seguinte 

problema: Até que ponto as práticas de responsabilidade social ultrapassam as 

regulamentações existentes no ramo siderúrgico brasileiro, especificamente as 

praticdas pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL 

COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

CSN e 

Explorar o conceito de responsabilidade social em relação às práticas de 

responsabilidade social e regulada, e sua aplicação no ramo siderúrgico brasileiro 

especificamente nas seguintes empresas: CSN E COSIPA. 

1.2.2 Objetivos intermediários 

Pesquisar as origens, dimensões e amplitude do conceito de responsabilidade 

social; 

Investigar as implicações e aplicações práticas do conceito de responsabilidade 

social nas empresas; 

Analisar a legislação nacional relacionada ao tema; 

Comparar os resultados das práticas de responsabilidade social das empresas 

selecionadas nesta pesquisa com a legislação nacional relacionada ao tema. 
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1.3 Suposição central da tese 

Algumas premIssas orientaram a construção das suposições desta tese. A 

primeira concebe o fortalecimento da sociedade civil e a promoção da democracia como 

simultâneos à atividade empresarial, sobretudo na sociedade contemporânea - em que a 

orientação adotada pelo mercado e a influência das empresas repercutem na sociedade e 

seu contexto. Defende-se aqui que são elementos interdependentes: empresa e 

sociedade; e um não se desenvolve sem que o outro também não se desenvolva. 

Ademais, acredita-se que os direitos não são dados, mas conquistados e, assim, é 

possível questionar se responsabilidade social e ética empresarial é um dever das 

empresas e um direito da sociedade. A responsabilidade se institucionaliza de diferentes 

maneiras, seguindo seus pressupostos centrais. Os atores, assim, respondem de acordo 

com a configuração de cada uma dessas dimensões. 

Outros dois pressupostos são importantes destacar: pnmeIro, o discurso pela 

responsabilidade social serve como justificação para o capitalismo se manter 

hegemônico e, assim, manter o principio de mercado fortalecido. Além disso, acredita

se que o discurso é capaz de ser reconstruído, segundo a necessidade de justificação, por 

ser mais uma formação discursiva. 

Feitas essas considerações, a suposição central desta pesquisa pode ser expressa 

da seguinte maneira: 

As ações de responsabilidade social das empresas escolhidas na pesquisa 

encontram-se previstas na legislação brasileira. 

1.4 Estruturação da tese 

Vale evidenciar que esta tese faz parte de uma pesquisa maior, desenvolvida 

pelo Núcleo de Estudos de Gestão Social da Escola Brasileira de Administração Pública 

e de Empresas - EBAPE - da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro. Com o 
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apoio do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, alunos de graduação, do mestrado e 

do doutorado da EBAPE formaram o corpo de pesquisadores, investigando sobre a 

temática de responsabilidade social. O trabalho que aqui se apresenta, portanto, constitui 

um dos produtos desse estudo conjunto, dirigido pelo prof. Fernando Guilherme 

Tenório. 

Por fim, esta tese se estrutura basicamente em dois pilares teóricos que 

sustentam todo o desenvolvimento da pesquisa, a saber: 

1) Capitalismo, modernidade e responsabilidade social, em que a 

preocupação primeira é estabelecer as diferenças e convergências 

entre capitalismo e modernidade. Feito isso, foi demonstrado como a 

responsabilidade social foi e é tratada no contexto de modernidade em 

que o capitalismo desempenha papel central. 

2) Responsabilidade social e regulada, capítulo principal em que se 

discute os limites e possibilidades da responsabilidade corporativa, 

dentro de suas racionalidades. 

A metodologia, além de explicitar os caminhos da investigação, discorre sobre a 

analise de discurso mais cuidadosamente, uma vez que esta técnica de analise de dados 

apresenta algumas especificidades. 

A apresentação dos dados e discussão dos resultados, capítulo seguinte à 

metodologia, se subdivide em três partes. A primeira contextualiza a história do setor 

siderúrgico. A segunda apresenta os resultados do levantamento bibliográfico e 

documental sobre responsabilidade regulada. E a terceira enfatiza os resultados das 

entrevistas. 

Finalmente, as considerações finais permitem sintetizar os principais achados 

desta tese. 
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CAPITULO 2 

2 O CENÁRIO MACROECONÔMICO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Nos últimos anos, a força do capitalismo pôde ser constatada em exemplos 

concretos como a queda do muro de Berlim, a crise do Estado-providência e o fracasso 

das soluções socialistas para problemas SOCIaIS modernos. Alguns teóricos 

contemporâneos não hesitaram em defender a mão-invisível do mercado e, 

principalmente, dos mercados financeiros, como orientadores das mudanças 

"modernas". 

Em que pese o capitalismo ser um modo de produção na maioria dos países, 

responsável pelo desenvolvimento em diversos sentidos, muitos de seus efeitos 

negativos vêm sendo discutidos no cenário atual, em paralelo com questionamentos 

acerca dos benefícios ilusórios e reais da modernidade. Esses dois temas, embora 

estreitamente vinculados e cujas influências fluem em ambas as direções, não são 

processos idênticos. Cada qual carrega suas peculiaridades, apesar de algumas vezes 

seus efeitos serem equiparáveis e quase confundidos entre eles. 

A modernidade deve ser entendida como uma epistéme, uma forma de adquirir o 

conhecimento, um meio de conhecer a realidade e que possui uma racionalidade 

específica, ou além, um modus vivendi com características culturais, axiológicas, 

sociais, econômicas e políticas. Cumpre ressaltar que a modernidade deve ser limitada 

no espaço e no tempo. O ocidente é melhor conhecedor da modernidade e esse tema já 

era discutido por Kant, no século XVIII. O capitalismo, gerado dentro de uma época 

"moderna", assimilou algumas dessas características, mas consiste precipuamente num 

modo de produção econômico. No entanto, é possível afirmar que modificou 

sobremaneira o modus vivendi da maioria dos grupos sociais do ocidente. 

Dentro dessas duas temáticas a responsabilidade tem assumido papel de cada vez 

mais relevância. Responsabilidade social ou regulada, eis a questão maior que esta tese 

investiga. O discurso pela responsabilidade social invade e se toma institucionalizado 

na sociedade contemporânea - e não só no Brasil - criando diversas formas e 

instrumentos por meio dos quais tenta-se mInImIZar os efeitos negativos tanto da 
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modernidade, quanto do capitalismo. Um desses instrumentos legitima-se por seu 

caráter legal - o conjunto de leis, normas e medidas jurídicas que regulam a 

responsabilidade corporativa. Dentro dessa perspectiva, o conceito de responsabilidade 

social ficaria, então, restrito ao conceito de responsabilidade regulada. Outrossim, 

observam-se na literatura as inúmeras 'faces' apresentadas pela responsabilidade social, 

indicando um dissenso quanto à abrangência do conceito: muitos significados, 

interpretações, possibilidades. Como não há muita clareza, muitas ações podem ser 

classificadas como sociais, mas na verdade são ações reguladas ou outro componente de 

gestão. 

Assim, este capítulo se propôs a apresentar essas três temáticas entrelaçadas: 

modernidade, capitalismo e responsabilidade. Entende-se que este é o primeiro pilar 

teórico de sustentação para a tese defendida, uma vez que delineia o cenário macro

econômico no qual se desenvolveu o discurso da responsabilidade social. O segundo 

pilar, igualmente importante, se referem às racionalidades presentes por trás do 

discurso. 

Este capítulo se divide em duas partes principais: inicialmente apresenta-se a 

relação modernidade-capitalismo e, num segundo momento, discorre-se sobre as fases 

do capitalismo, identificando de que forma a responsabilidade foi tomando forma e se 

modificando, conforme a época e o contexto. 

2.1 Considerações sobre modernidade e capitalismo 

Apesar de aparecem na literatura como intimamente associados, capitalismo e 

modernidade não devem ser tomados como processos históricos idênticos, por serem 

autônomos em sua natureza e propósitos. A modernidade, suas análises e polêmicas 

surgIram antes do capitalismo industrial ter se tomado hegemônico, e tampouco 

defendia algum modo de produção específico - capitalismo, socialismo ou outro 

qualquer. Adicionalmente, o capitalismo se desenvolveu respaldado por condições que, 

na concepção moderna, poderiam ser consideradas até mesmo anti-modernas, conforme 

Santos (2001) indica. O capitalismo pode ser entendido, por assim dizer, como um dos 

muitos modos de vida produzidos pela modernidade (GIDDENS, 1991). 
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A modernidade consiste em um paradigma sócio-cultural bastante complexo e 

nco (SANTOS, 2001), que opera dentro de uma racionalidade antropocêntrica 

(VALLE, 2003). Valle (2003) apresenta duas características centrais dessa 

racionalidade: a razão epistêmica - por ser condição sine qua non a compreensão da 

subjetividade ao interpretar a realidade - e a razão operacional- uma vez que o objetivo 

do conhecimento consiste, precipuamente, no domínio da natureza, da sociedade e da 

subjetividade. 

Giddens (1991) sugere que a modernidade é multidimensional5 em suas 
,. . , 6 

instituições, que por sua vez servem ao seu proposlto mtnnseco: o progresso. 

Conjugados a esse propósito, estão os discursos de dominação da natureza e de seu uso 

para benefício da humanidade. Tais discursos e suas subjacentes instituições levaram a 

uma exploração desmedida dos recursos naturais, tendo como resultado gradual a 

submissão do homem e os malefícios já notórios para o meio ambiente e para a 

sociedade (SANTOS, 2001). 

O capitalismo é, a seu turno, definido como modo de produção7
, ou melhor, 

como um sistema de dimensões econômica, social e política, cujas características foram 

identificadas como conseqüência direta de seu princípio essencial: a acumulação de 

capital (MARX, 1962). 

5 Na verdade, Giddens (1991) identifica quatro dimensões institucionais da modernidade: (1) o 
capitalismo, como acumulação de capital dentro de um contexto competitivo e que separa a dinâmica 
econômica da política; (2) o industrialismo, como modo de transformação da natureza e um ambiente 
criado artificialmente; (3) o poder militar, a partir do qual se dá o controle, especialmente na época da 
guerra; (4) a vigilância, baseada no controle da informação e supervisão social. No entanto, esta discussão 
não será aprofundada aqui, mesmo porque acredita-se que nas diferentes fases do capitalismo abordadas 
neste capítulo nem sempre a economia se separou de elementos políticos. Ademais, Giddens (1991) 
parece estabelecer uma relação de dependência entre capitalismo e modernidade, quando coloca o 
primeiro como uma dimensão da segunda. Aceitar essa perspectiva implica aceitar uma contradição, uma 
vez que parte-se do pressuposto que são variáveis independentes. 
6 A idéia de progresso resume e reflete um projeto maior, o da educação, tolerância e civilização, segundo 
Valle (2003). 

7 Conforme Marx, a infra-estrutura é o conjunto da estrutura material da sociedade, sua base econômica, e 
consiste primordialmente nas formas pelas quais os homens produzem os bens necessários à sua 
existência. A maneira pela qual as forças produtivas dessa sociedade se articulam, por meio e através das 
relações de produção, em dado momento histórico, é denominada modo de produção. No Prefácio do 
livro "Contribuição à crítica da economia política", Marx identificou os seguintes modos de produção: o 
asiático (comunismo primitivo), o escravista (da Grécia e de Roma), o feudal e o burguês, o mais recente 
e o último baseado no antagonismo das classes porque dará lugar ao comunismo, sem classes, sem Estado 
e sem desigualdades sociais. Para mais detalhes, ver: MARX, Karl. "Introdução à Contribuição para a 
Crítica da Economia Política". Ed. 1859, disponível em: 
http://www.marxists.org/portugues/marx/1859/contcriteconpoli/introducao.htm. 
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Como Boltanski & Chiappello (2002) salientam, acumulação de capital não pode 

ser reduzida a um agrupamento de riquezas, tão somente. Argumentam esses autores 

que o enriquecimento é avaliado em termos contábeis e se propõe a cobrir as 

necessidades de consumo, o que imprimiria um caráter limitado ao capitalismo. Ao 

contrário, ao considerar a acumulação de capital em seu cerne, "o único objetivo 

realmente importante é a transformação permanente do capital" (BOL TANSKI & 

CHIAPPELLO, 2002, p.3). Essa visão confere ao capitalismo um caráter abstrato, de 

insaciedade e de contínuo movimento. Assim, a acumulação de capital se constitui 

numa dinâmica em permanente transformação: de bens em produção, de produção em 

dinheiro, desse dinheiro em novos investimentos, e assim por diante. 

Se a acumulação de capital fosse tomada simplesmente como acumulação de 

riqueza, esse entendimento imprimiria um caráter finito e estático ao capitalismo, já que 

a riqueza se investe da função de satisfazer às necessidades de consumo. Esse caráter 

insaciável pressupõe a convivência com a instabilidade e o risco, uma vez que subjaz a 

dependência do comportamento imprevisível de outros capitalistas e da multiplicidade 

de agentes que movem o sistema (BOL T ANSKI & CHIAPPELLO, 2002). 

Daí decorrem também todas as demais características conhecidas do sistema: 

propriedade privada dos meios de produção; transformação da força de trabalho em 

mercadoria; orientação pelo mercado; inevitável jogo de interesses nas relações sociais; 

livre concorrência, dentre outras. 

Santos (2001) observa que, quando o capitalismo se instituiu como modo de 

produção relativamente hegemônico, mais precisamente a partir do século XIX, os dois 

processos - modernidade e capitalismo - convergiram e se permearam mutuamente. 

Possivelmente vêm daí suas conexões tão próximas, mas o autor citado reitera que cada 

qual ainda preserva suas fronteiras, no que tange às condições e às dinâmicas de 

desenvolvimento e transformação. 

A origem da modernidade está embasada na própria religiã08
, como indica 

Valle (2003), ou melhor, no questionamento e na re-interpretação das religiões, durante 

o período da Reforma. Assim, entre os séculos XVI e XVIII é construída a idéia de 

progresso da humanidade através do uso da razão. A modernidade flui, então, para 

8 A Religião como representativa de uma razão teocêntrica. 
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dentro das ciências naturais, influenciando sobremaneira o modo de adquirir 

conhecimento até os dias de hoje. No entanto, Santos (2001) observa, apenas no século 

XIX o paradigma se estendeu às ciências sociais: primeiro sendo entendida como 

ciência empírica, por não se enquadrar dentro da lógica e da matemática. Houve 

variantes no modelo mecanicista metodológico, como se segue: 

"Distingo duas vertentes principais: a primeira, sem dúvida 
dominante, consistiu em aplicar, na medida do possível, ao 
estudo da sociedade, todos os princípios epistemológicos e 
metodológicos que dominavam o estudo da natureza desde o 
século XVI; a segunda, durante muito tempo marginal e hoje 
cada vez mais seguida, consistiu em reinvidicar para as ciências 
sociais um estatuto epistemológico e metodológico próprio" 
(SANTOS, 2001, p.65). 

Os filósofos modernos do século XVIII pregaram um único e verdadeiro 

caminho para o conhecimento: o método científico. E, a partir dele, duas possibilidades 

metodológicas foram possíveis: o empirismo de Bacon, Locke e Hume; e o 

racionalismo de Descartes e Kant (VALLE, 2003). 

Dentro dessas duas correntes, como descreve Santos (200 I), o novo paradigma 

científico separou senso comum e conhecimento científico, natureza e ser humano, e 

buscou regularidades e causalidades para formar leis e prever o comportamento 

humano. Estava embutida a idéia de ordem e estabilidade do mundo; daí deduziu-se o 

progresso sendo linear e previsível. 

Essa visão da realidade se refletiu em todas as diversas formas de organização 

social no ocidente, servindo ainda como lente para interpretar o capitalismo e seus 

efeitos. Uma das preocupações de Weber consistiu em entender os motivos pelos quais 

a racionalidade9 moderna não se expandiu para fora do ocidente. 

O capitalismo, segundo Weber (1991), funciona graças a uma ação calculada em 

termos de capital, o que leva a crer que as ações individuais são igualmente orientadas 

pelo cálculo custo-benefício. Nessa racionalidade, o empreendimento capitalista foi se 

9 O conceito de racionalidade em Weber é desenvolvido com base nas estruturas de conSClenCJa 
individual, compostas pela ética própria do empresário, bem como nas tradições culturais, específicas de 
cada região (VALLE, 2003). 
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disseminando e até hoje sua supremaCIa tem sido incontestável, contradizendo até 

mesmo as previsões mais bem formuladas e fundamentadas sobre sua extinção. 

Para Boltanski & Chiapello (2002), o capitalismo conseguiu sobreviver e resistir 

às suas críticas e, ainda, ampliar a abrangência de seu império, graças a um certo 

número de representações e justificações. Dessa forma, foi possível convencer as 

pessoas a aderirem ao 'Espírito do capitalismo 10, que, conforme os autores citados, é 

autônomo e comprometido tão somente com seus objetivos precípuos. Se essas 

representações e justificações não tivessem se desenvolvido, provavelmente outra forma 

de organização da sociedade estaria vigendo neste momento. 

Por um lado, as idéias capitalistas como categorias dominantes do pensamento 

econômico, e por outro, o mercado como modo de regulação das trocas, deram maior 

destaque à propriedade privada. Assim, a empresa foi assumindo uma posição central na 

dinâmica do sistema capitalista: 

"Existe capitalismo lá onde as necessidades de um grupo 
humano são cobertas economicamente por meio da empresa, 
qualquer que seja a natureza da necessidade" (WEBER, 1991, p. 
295). 

Esse culto à empresa atingiu seu apogeu nos anos 80, tendo como conseqüências 

importantes: a difusão massiva dos discursos e das práticas de gestão em setores 

mantidos, até então, fora dessa influência; e o aumento considerável do número de 

estudantes de administração ll
. Boltanski & Chiapello (2002) analisaram a literatura de 

gestão e verificaram uma homogeneidade nos discursos, que são responsáveis por 

manter o Espírito do capitalismo vivo e se fazem disseminar por meio dos gerentes. 

Esses dois fenômenos, conjugados, provocaram a emergência de uma sociedade 

que se poderia qualificar de managerial (CHANLA T, 1999), no interior da qual o 

gestor, ou o homo administrativus (DÉRY, 1997), transformou-se em figura dominante. 

10 O termo 'Espírito do capitalismo', divulgado a partir de Max Weber, é usado para definir o conjunto de 
crenças que sustenta a ordem capitalista em determinada época e, segundo Boltanski & Chiappello (2002, 
p. 13), "contribui para justificar e manter tal ordem, legitimando os modos de ação e as disposições que 
são coerentes com ele - o Espírito" (tradução livre). 
11 O Censo do Ensino Superior do ano 2000 realizado pelo INEP constatou que o país experimentou 
crescimento na oferta de vagas em maior proporção do que nos anos anteriores e esse crescimento se deu 
em grande parte à custa de instituições privadas e, sobretudo, em cursos de administração. 
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As manifestações dessa sociedade managerial de Chanlat (1999) são múltiplas. 

Do ponto de vista lingüístico, as palavras gestão, gerir e gestor tomaram-se termos 

comuns na comunicação cotidiana, sendo ainda assimiladas por todo tipo de 

organização. No que se refere à educação, conceitos e práticas administrativas 12 

invadiram de forma absoluta o mundo acadêmico. Na esfera social, grupos de influência 

e formadores de opinião são constituídos pelos atores principais do sistema capitalista -

empresários e gestores. Esses grupos, cada vez mais, participam da constituição dos 

discursos que influenciam e constituem a sociedade. 

Na vida privada também se observou essa invasão dos discursos da sociedade 

managerial (CHANLAT, 1999). Atualmente, não se exprimem mais emoções, elas são 

"gerenciadas", assim como o tempo, as relações, a imagem etc. O managerialismo, isto 

é, o sistema de descrição, de explicação e de interpretação do mundo a partir das 

categorias de gestão, está profundamente entranhado na mente e comportamento social 

contemporâneos. 

Ademais, as relações humanas e organizacionais mudaram sua configuração e 

atualmente funcionam de acordo com a lógica capitalista: produtividade e consumo são 

componentes intrínsecos às relações sociais e às manifestações de afeto. Os valores 

herdados do sistema capitalista estão mais voltados para sustentar o individualismo e a 

competição e isso não se dá impunemente. 

Paralelamente, o Estado tem delegado muitas de suas funções às organizações 

privadas, por não conseguir mais atender à demanda social, que emerge cada vez mais 

intensa, provavelmente como resultado da insustentabilidade da economia de mercado. 

Em conseqüência, o chamado Terceiro Setor tem crescido e o discurso pela 

responsabilidade social passa a ser reforçado pelos atores institucionais: Estado, 

economia e sociedade civil. 

De certo modo, as confusões entre modernidade e capitalismo são 

compreensíveis. Muitas das características do capitalismo parecem remeter a premissas 

modernas - idéia de causalidade, progresso, linearidade, ordem, estabilidade, regulação, 

controle, dominação, exploração, dentre outras. Santos (2001) complementa que o 

12 A título de ilustração, tem-se: eficácia, produtividade, performance, competência, empreendedorismo, 
qualidade total, cliente, produto, marketing, desempenho, excelência, reengenharia, dentre outros. 

FlJNDAÇAo GETllLlO VARG~S 
BIBLIOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEN 
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paradigma da modernidade pretende uma racionalização completa da vida coletiva e 

individual, garantindo um mínimo de compatibilização entre valores que, a princípio 

são considerados opostos: justiça e autonomia, igualdade e liberdade, solidariedade e 

identidade. 

No entanto, Weber traz à tona uma polêmica questão, acerca do relativismo dos 

valores. Qual ética seria possível dentro da economia, no contexto moderno? Para 

Weber, a racionalização simbolizaria também um certo desencantamento do mundo 

(VALLE, 2003), observado nos sistemas de valores e das instituições, que se 

multiplicaram na modernidade. 

Essa questão cruza modernidade e capitalismo, como se percebe. E, da mesma 

maneira que a modernidade precisa dela mesma para transcender-se (SANTOS, 2001), 

o capitalismo se mantém a partir de suas críticas internas (BOL T ANSKI & 

CHIAPPELLO, 2002). Tais questionamentos, retifica-se, em vez de enfraquecer o 

capitalismo, acabam sendo uma via para sua manutenção. Na medida em que se 

identificam suas fragilidades e lacunas, novas justificações (conforme BOL TANSKI & 

CHIAPPELLO, 2002) vão sendo construídas e discursos sendo ajustados em prol da 

defesa e da sustentação do sistema. É o que os autores citados chamam de deslocamento 

do capitalismo 13. 

É necessário, portanto, entender o capitalismo para entender que a 

responsabilidade resulta do próprio capitalismo, de seus questionamentos internos, que 

a responsabilidade é resultado e causa de uma crítica, ou melhor, que a responsabilidade 

é o deslocamento do capitalismo (VENTURA, 2003). 

A responsabilidade social, assim, parece assumir o papel de uma dessas 

justificações que pregam Boltanski & Chiappello (2002). Cada vez mais o discurso que 

se dissemina busca promover a adesão à idéia e à prática, tanto por parte das 

organizações e Estado, quanto por parte da sociedade. A literatura, por sua vez, 

alimenta e reitera a necessidade de as empresas incorporarem a dimensão da 

responsabilidade em suas ideologias e estratégias. 

13 Os deslocamentos, conforme Boltanski & Chiappello (2002), são manifestações da dinâmica do 
capitalismo, em que discursos são produzidos e práticas são desenvolvidas com o objetivo de manter o 
sistema - o Espírito do capitalismo - vivo, mesmo subvertendo a ordem existente ou construindo 
significados conforme os interesses vigentes. 
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Nesse sentido, parece de fundamental relevância verificar maiS detidamente 

como a responsabilidade foi tratada ao longo da história do capitalismo. Mais do que 

mera descrição do sistema em si pretendeu-se trazer à tona os elementos subjacentes ao 

discurso pela responsabilidade social e regulada, a partir da análise dos princípios da 

modernidade no próprio sistema capitalista, em suas diferentes fases (SANTOS, 2001). 

2.2 Representações da modernidade e fases do capitalismo 

A concepção de representações da modernidade, segundo Santos (2001), reside 

em duas bases: pilar regulatório e pilar emancipatório, cada qual composta de seus 

princípios. O primeiro pilar é constituído pelos princípios do Estado, do mercado e da 

comunidade. O segundo pilar compõe-se pelas três lógicas de racionalidade de Weber: 

estético-expressiva das artes e da literatura; cognitivo-instrumental da ciência e da 

tecnologia; e moral-prática da ética e do direito. Acerca do domínio da regulação, 

Santos (200 I, p. 50) indica que: 

"O princIpIO do Estado consiste na obrigação política 
vertical entre cidadãos e Estado. O princípio do mercado [ ... ] na 
obrigação política horizontal individualista e antagônica entre os 
parceiros de mercado. O princípio da comunidade [ ... ] na 
obrigação política horizontal solidária entre os membros da 
comunidade e entre associações". 

Santos (2001) salienta, ainda, que o princípio da comunidade ficou bastante 

negligenciado nos últimos duzentos anos, a tal ponto que quase foi totalmente 

incorporado aos dois outros princípios. O movimento pela responsabilidade a que se 

assiste na contemporaneidade parece refletir bem essa visão do autor, uma vez que os 

indivíduos dentro de uma organização procuram se inserir dentro da comunidade e as 

corporações se aproveitam dessa iniciativa para se colocarem como protagonistas das 

ações sociais, por exemplo. Da mesma forma, entende-se que quando o Estado assume 

para si todas as funções sociais, este está dificultando que a sociedade interfira na 

realidade e reflita sobre seu papel dentro de seu próprio bem-estar. 

Assim, esses princípios são tratados a seguir à luz das três fases do capitalismo, 

que Santos (2001) distingue como: capitalismo liberal, capitalismo organizado ou 
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período do Estado do Bem-Estar e capitalismo desorganizado (ou financeiro), era de 

resgate das idéias liberais, o neoliberalismo. 

o primeiro, cobrindo todo o século XIX, o período do 'capitalismo liberal', em 

que impera uma sociedade de indivíduos. A concorrência é acirrada e a competição 

supervalorizada, e o papel do Estado é apoiar as estratégias empresariais, 

negligenciando a sociedade em detrimento ao crescimento dos pequenos negócios. 

o segundo momento compreende desde o fim do século XIX até o período 

posterior à Segunda Guerra Mundial, e é denominado por Santos (2001) de "capitalismo 

organizado", período em que alguns sinais de preocupação social se fazem perceber. A 

sociedade começa a exercer influência nas ações empresariais e, aos poucos, o Estado 

assume papel regulador. A responsabilidade regulada vai adquirindo contornos mais 

explícitos, ainda que seja confundida com responsabilidade social. Conforme Ventura 

(2003), é um período de emergência de questionamentos sobre o total e irrestrito 

envolvimento empresarial na economia de mercado. As empresas começam a sofrer 

críticas sociais, éticas e econômicas e passam a repensar sua função na sociedade. 

E o terceiro período, que vai do final da década de sessenta até o momento atual, 

consiste no capitalismo financeiro ou capitalismo desorganizado, quando ressurge o 

liberalismo em sua nova roupagem. Santos (2001) reconhece o perigo de ser mal 

interpretado ao usar essa designação e explica que o termo desorganizado apresenta 

outro significado em sua proposta: o de denominar um período de mudanças 

consideráveis, em que as formas conhecidas e estáveis de organização estão 

gradualmente sendo reconstituídas sob outra lógica. Acrescenta ainda que o processo de 

"demolição das antigas formas organizativas" é muito mais explícito e visível do que "o 

perfil das novas formas que irão substituí-las". 

Boltanski & Chiappello (2002) associam essas três fases a três diferentes 

momentos do Espírito do Capitalismo. Defendem que a ênfase do primeiro Espírito 

repousou sobre a figura do empresário; o segundo destacou as organizações e seus 

dirigentes, período em que a produção e consumo em massa alcançam aceitação graças 

ao respaldo do discurso pelo social e bem comum; e o terceiro Espírito foi e continua 

sendo construído em uma sociedade de redes, em que as organizações estabelecem 

parcerias e se interconectam por meio de tecnologia da comunicação. Nesse terceiro 
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Espírito, os discursos fluem com muito maiS rapidez, constróem e reconstroem 

significados, alterando sistemas de valores e crenças sociais. 

2.2.1 A primeira fase - o capitalismo liberal 

Até a metade do século XIX, o paradigma teórico liberal foi o orientador das 

formulações políticas, econômicas e sociais no sistema de acumulação capitalista. De 

maneira geral, esta orientação elegeu o mercado como loeus da dinâmica societária. 

Nesta configuração, cabia ao Estado legislar e atuar apenas sobre a garantia do bem

estar e segurança da nação, especificamente em aspectos como: defesa contra os 

inimigos externos; proteção dos direitos individuais; e o provimento de obras públicas. 

Por definição e pela própria natureza do capitalismo, quaisquer funções SOCIaiS não 

estavam no rol de atribuições da iniciativa privada (BOBBIO, 1998). 

A separação entre a dimensão econômica e a esfera social é central no 

capitalismo, especialmente nesta primeira fase, e foi causadora do processo da criação 

de uma sociedade de indivíduos. A propriedade privada e a competição individualizada 

foram suas características mais marcantes 14 neste primeiro momento. 

Ao descrever a "Era do Capital" (1848 a 1875) como o período de glória e de 

afirmação do capitalismo, Hobsbawm (1996, p.21) reconheceu a instauração definitiva 

de um "modo de ser" burguês. A revolução industrial inglesa "engoliu" a revolução 

política francesa, demonstrando, assim, sua força no avanço da economia e do 

capitalismo industrial em escala mundial e, conseqüentemente, da ordem social que ele 

representou e das idéias e credos que o legitimavam. 

A Revolução Francesa foi um movimento burguês baseado em princípios 

liberais e, portanto, era impossível pensar o Estado como regulador das relações sociais, 

empresariais e de trabalho. A crítica principal desse movimento político versava sobre a 

submissão cega à lógica capitalista e, apesar de a Revolução Francesa ter conseguido 

conceder direitos políticos iguais aos cidadãos, os trabalhadores não gozavam de uma 

igualdade de fato, pois estavam "despossuídos de si mesmos". 

14 Castel & Haroche (2001) lembram que Locke e, posteriormente, Adam Smith foram autores que 
primeiro reconheceram a central idade do trabalho, da propriedade privada e do mercado na estrutura e na 
dinâmica capitalista. 
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Conforme Santos (2001), a sociedade civil e o mercado eram auto-regulados. Ao 

Estado cabia garantir essa autonomia e o fazia por meio, principalmente, do direito, 

lançando mão de medidas fiscais, monetárias e financeiras. O autor denominou esse 

período de "Absolutismo Jurídico", sendo respaldado pela influência do positivismo: 

"Graças à ordem positivista, a natureza pode tomar-se 
previsível e certa, de forma a poder ser controlada, enquanto a 
sociedade será controlada para que possa tomar-se previsível e 
certa" (SANTOS, 2001, p. 141). 

Nessa citação, fica claro que o papel da sociedade e do Estado era o de se 

submeter incondicionalmente à lógica e aos princípios capitalistas. Ademais, a partir do 

abandono das normas que protegiam o antigo regime de produção, o capitalismo teve o 

caminho livre para se tomar hegemônico. A formulação de novas regras de proteção do 

sistema tinha suas bases fundadas no laissez-faire. A revolução capitalista revelou, 

então, seu aspecto mais revolucionário. Instituiu-se o individualismo, a supremacia da 

relação monetária (o cash nexus, como dizem os "americanos"), o predomínio do auto

interesse, sendo a solidariedade social relegada ao âmbito privado e íntimo da religião 

(DOBB, 1946). 

Observa-se, aSSIm, uma sociedade submissa às decisões empresanaIS nessa 

primeira fase do capitalismo, negligenciada pelo Estado e limitada em sua ação e 

capacidade de influência no mercado. Segundo Santos (2001), para se ajustar à 

economia liberal, o Estado relegou ao segundo plano ideais éticos e promessas políticas. 

Os interesses econômicos eram mais fortes e influentes nesse contexto. A 

responsabilidade social sequer fazia parte da agenda de discussões, e nem poderia neste 

momento. Todos os esforços estavam concentrados em alimentar e fortalecer o novo 

sistema. 

Conseqüentemente, devido à condição de "não-proprietários" dos meIOS de 

produção, a sobrevivência do trabalhador dependia basicamente da venda de sua força 

de trabalho. Portanto, o poder de barganha era bastante limitado, com condições 

reduzidas de negociar uma remuneração justa. Ademais, o tempo de governar a própria 

vida não lhes pertencia: era dado ao capitalista, que lhe comprava a força de trabalho. 

Assim, a necessidade de sobrevivência obrigava os cidadãos trabalhadores, "livres e 

iguais", a aceitarem relações de trabalho absolutamente perversas: 
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"Os infelizes fadados ao trabalho penoso, produtores do gozo 
de outro e recebendo apenas o suficiente para sustentar seus 
corpos sofridos e cheios de necessidades ( ... ) uma multidão 
imensa de instrumentos bípedes, sem liberdade, sem moralidade, 
possuindo somente mãos capazes de pouco ganhar e uma alma 
absorvida" (SIEYES I5 apud CASTEL & HAROCHE, 2001, p. 
43_44)16 

Nessa citação, Castel & Haroche (2001) se apoiaram em Sieyes para demonstrar 

a situação dos trabalhadores como "indivíduos negativos" (par défaut). Associavam 

esses trabalhadores aos supranumerários de hoje, ou seja, aos indivíduos que 

sobrevivem abandonados à própria sorte, sem a possibilidade de exercício da cidadania, 

por não estarem inseridos em nenhuma estrutura coletiva que os integre na dinâmica 

social. 

Nos primórdios do capitalismo, as relações de trabalho assalariado levaram a um 

tal grau de exploração do trabalho humano que os (as) trabalhadores (as) começaram a 

se orgamzar em sindicatos e em empreendimentos cooperativados / associativos. Os 

sindicatos eram vistos como forma de defesa e conquista de direitos dos (as) 

assalariados (as); e os empreendimentos cooperativados, como forma de trabalho 

alternativa à exploração assalariada17
. Estava plantada aí uma semente para um dos 

primeiros deslocamentos do capitalismo (BOL T ANSKI & CHIAPPELLO, 2002), uma 

vez que essa força política dos trabalhadores consistiu na origem de uma série de 

questionamentos posteriores. Esses questionamentos diziam respeito não só aos direitos 

como empregados, mas expandiriam para questões sociais e de cidadania. 

Tais medidas afinavam-se com a noção de liberdade desenvolvida pelos 

primeiros pensadores liberais. As considerações sobre a liberdade têm base na teoria 

utilitarista - desenvolvida anteriormente por Jeremy Bentham e James Mill e, em 

15 Abade Sieyes foi o principal inspirador da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
16 Tradução livre. 
17 As lutas, nesses dois campos, sempre foram complementares; entretanto a ampliação do trabalho 
assalariado no mundo levou a que essa forma de relação capitalista se tornasse hegemônica, 
transformando tudo, inclusive o trabalho humano, em mercadoria. As demais formas (comunitárias, 
artesanais, individuais, familiares, cooperativadas, etc.) passaram a ser tratada como "resquícios 
atrasados" que tenderiam a ser absorvidas e transformadas cada vez mais em relações capitalistas (Dobb, 
1946). 
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seguida, por John Stuart Mill - grande aliado do liberalismo (DOBB, 1946). Para os 

utilitaristas, era natural ao ser humano a busca de prazeres, riquezas e poder, e mais que 

isso: a cada porção de prazer, riqueza e poder há uma porção correspondente de 

felicidade; e o homem é (ou deve ser) um ser livre para concretizar seus desejos. 

Sob esta ótica é perfeitamente aceitável que, em benefício próprio, um possa 

sujeitar seu semelhante e usufruir a propriedade da forma como melhor lhe aprouver, 

desde que isso resulte em 'felicidade'. Nem mesmo as desigualdades materiais, 

características da sociedade de mercado, foram consideradas como fator de freio ao 

desenvolvimento do homem em relação ao seu semelhante. Ao contrário, foram 

tomadas como impulso para o processo produtivo. Essa lógica utilitarista se ajustava ao 

primeiro Espírito do capitalismo que, conforme Boltanski & Chiappello (2002, p. 23), 

"coloca seu epicentro na figura do burguês empreendedor e na descrição dos valores 

burgueses", a saber: "avareza, Espírito de poupança, tendência a racionalizar a vida 

cotidiana em todos os seus aspectos", dentre outros. 

Não poderia haver teoria melhor para justificar a ação da burguesia inglesa do 

século XIX do que a desenvolvida pelos utilitaristas. ° encontro entre liberalismo e 

utilitarismo se expressa como se segue: o liberalismo encerrava a idéia da liberdade de 

ação individual e "autorizava" a burguesia a ir em busca de seus ideais econômicos; o 

utilitarismo, por sua vez, aparecia como doutrina que respaldava a dinâmica do 

liberalismo. As idéias utilitaristas parecem ter sido desenvolvidas justamente para 

justificar a ação burguesa e para servir de suporte a um governo que se moldou às 

condições impostas pelo capitalismo. 

Boltanski & Chiappello (2002) reiteram essa idéia, ao afirmar que as 

justificações dessa primeira fase do capitalismo que fazem referência ao bem comum 

estão intimamente associadas à crença no progresso, no futuro, na ciência. ° 
utilitarismo sustentava os avanços do progresso: "esta amálgama de disposições e 

valores muito diferentes e inclusive incompatíveis [ ... ] explica o que será denunciado 

[ ... ] no Espírito burguês: sua hipocrisia" (BOLTANSKI & CHIAPPELLO, 2002: p. 24). 

Uma outra função que o utilitarismo assumiu quando associado à democracia, 

talvez contrária aos interesses dominantes, foi a criação de um espaço para que as 

demandas da classe operária também viessem à tona. Assim é que, mais tarde, J. Mill 
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passou a defender a liberdade de uma forma muito peculiar, em meio a urna paradoxal e 

desarmônica coexistência entre interesses da classe operária e burguesa, e mesmo dentro 

de uma ordem econômica cuja tendência era beneficiar a classe que detinha os meios de 

produção. 

A proposta de J. Mill foi discutir qual deveria ser o raio de ação do Estado na 

vida do indivíduo, expandindo essa preocupação para a sociedade, numa época de 

defesa do individualismo. 1. Mill argumentou que a única justificativa para o Estado 

intervir na vida dos indivíduos seria nos casos de possíveis danos à coletividade em 

decorrência da ação de um indivíduo. 

Dessa forma foi que o Estado se alijou das conseqüências que modernidade e 

capitalismo trouxeram para a sociedade. Não somente porque a definição de papéis era 

bem específica, mas principalmente porque o liberalismo, como ideologia vigente à 

época, ajudava a sustentar características de competitividade e individualismo. O 

positivismo também serviu de suporte a essa construção, por ser conjunto de 

"construções ideológicas destinadas a reduzir o progresso societal ao desenvolvimento 

capitalista" (SANTOS, 2001, p.141). Dessa forma, seria possível conseguir apoio e 

justificar a necessidade do capitalismo por meio de uma série de leis, que prediziam as 

ações individuais, sociais e organizacionais: 

" ... as irracionalidades do capitalismo passam a poder coexistir e 
até a conviver com a racionalidade moderna, desde que se 
apresentem como regularidades Gurídicas ou científicas) 
empíricas" (SANTOS, 2001, p. 141). 

Não obstante, é importante observar que o sistema capitalista constituiu-se a 

partir de e devido a uma racionalidade antropocêntrica, cujo projeto maior se resume na 

idéia de progresso e ordem (VALLE, 2003). Ratifica-se que essa racionalidade 

permeou e sustentou os discursos que mantiveram o Espírito do capitalismo vivo, 

presente e forte até os dias atuais. Esses discursos têm conseguido apoio para a auto

reprodução capitalista, pois legitimam seus princípios e dinâmica junto à sociedade. As 

justificativas (BOL T ANSKI & CHIAPPELLO, 2002) procuram esclarecer as relações 

que se estabelecem entre o capitalismo e suas críticas e, principalmente, o surgimento 



29 

de novas representações da sociedade, das formas de colocar à prova as pessoas e as 

coisas e, em conseqüência, as novas formas de sucesso ou fracasso. 

Na mesma linha de pensamento, ao final desse pnmeIro período aparecem 

algumas resistências questionadoras das conseqüências da auto-regulação, provocadas 

basicamente pelo idealismo romântico do século XVIII. O socialismo, como movimento 

político, e outras práticas, vieram denunciar a excessiva e radical proposta de 

racionalização da vida individual e coletiva, bem como os efeitos sociais do capitalismo 

e da modernidade (SANTOS, 2001). Tais movimentos de resistência são naturais e 

resultantes da própria dinâmica de auto-preservação do capitalismo (e estende-se este 

argumento para a modernidade). No entanto, Boltanski & Chiappello (2002) denunciam 

que as justificações que fazem referência ao bem comum pouco se associam ao 

liberalismo econômico, e estão mais voltadas para valores burgueses e disposições 

domésticas tradicionais, como a importância da família, a linhagem, o patrimônio e a 

castidade das filhas para evitar dilapidação dos bens, por exemplo. 

Assim, a primeira fase do capitalismo, a do liberalismo econômico, enfatizou a 

figura do burguês e organizações individuais, bem como valores utilitaristas, 

subjacentes a esses atores. A sociedade não fazia parte dos planos econômicos nesse 

primeiro momento, em que o mais importante era legitimar o novo modo de produção a 

ponto de tomá-lo institucionalizado. A sociedade existia tão somente para servir a esses 

propósitos e a responsabilização pelos efeitos da modernidade e do capitalismo ficou 

mascarada pela necessidade de sustentação do novo modo de produção. O Estado 

atuava como garantia do livre mercado, da concorrência acirrada e da autonomia 

empresarial, ignorando também os reflexos do individualismo, do utilitarismo sem 

medidas e demais características do sistema. Os princípios do Estado e da Comunidade, 

nesta primeira fase, estavam totalmente à mercê do princípio do Mercado. 
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2.2.2 A segunda fase - o capitalismo organizado e o Estado do Bem-Estar 

o período conhecido como "capitalismo organizado,,18 expressou uma mudança 

vertiginosa na ordem econômica, antes demasiadamente concorrencial, auto-regulada e 

centrada no empreendedor burguês, e agora voltada para as organizações, seus 

dirigentes e regulada pelo Estado, como indica Santos (2001). 

Boltanski & Chiappello (2002) destacam a participação dos dirigentes como 

fundamental para caracterizar e promover a distinção entre dois primeiros períodos. 

Diferentemente do empreendedor ou acionista, cujo interesse era aumentar sua riqueza 

pessoal, o dirigente estava comprometido com a ampliação das fronteiras da 

organização que dirigia. Sua preocupação consistia em aumentar a produtividade a 

partir da padronização dos produtos, da racionalização de mercado e da implantação de 

tecnologias. 

Como conseqüência, observou-se maIor expansão do princípio do mercado, 

caracterizada especialmente por essa separação entre propriedade jurídica e controle 

econômico, pela criação e proliferação de cartéis e monopólios, dentre outros exemplos, 

que enfraqueceram a competição desenfreada e desmistificaram a idéia de um mercado 

auto-equilibravél (SANTOS, 2001). Boltanski & Chiappello (2002) reforçam que o 

'segundo Espírito do capitalismo' foi animado principalmente pela crescente 

importância da burocratização e está estreitamente ligado a um capitalismo de grandes 

empresas. 

Paralelamente à dimensão econômica, a formação de sindicatos e de partidos 

operários terminou com o exclusivismo dos partidos oligárquicos e das organizações 

burguesas na arena política. Essa inserção política dos trabalhadores atenuou a luta de 

classes e esse fato, aliado às transformações econômicas, embasaram um capitalismo 

que se pretendia defensor da justiça social. 

Apresentaram-se, assim, duas frentes de mudança ou, como diriam Boltanski & 

Chiappello (2002), dois conjuntos de justificações: uma de natureza econômica e outra 

de natureza política, caracterizando a segunda fase do capitalismo. 

18 Termo proposto por Hilferding, em 1927, que parte da convicção de que uma economia capitalista 
poderia ser "influenciada conscientemente pela sociedade", através do seu planejamento democrático, 
estatal e de longo prazo (OFFE, 1989). 
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Essas mudanças começaram a ser observadas a partir do final do século XIX, 

extrapolando para a vida social em todos os seus aspectos. Segundo Santos (2001), as 

transformações econômicas e políticas levaram a "deslocações sucessivas" das 

fronteiras entre Estado e sociedade, a ponto de se (con)fundirem. Dois movimentos 

diferentes e por vezes contraditórios convergiram para o gradual desaparecimento entre 

a linha que os diferenciava. 

o primeiro foi a necessidade de o Estado se posIcIOnar diante da crescente 

complexidade que a economia capitalista vinha assumindo. Precisava desenvolver 

políticas públicas consistentes e coerentes com o contexto e com as transformações que 

o sistema passava. Santos (2001) explica que tanto os resultados diretos da 

configuração da economia à época - como a desigualdade dos agentes econômicos - , 

quanto o crescimento de grandes empresas e seu conseqüente controle sobre processos 

econômicos e aumento do poder político sinalizaram a necessidade de intervenção do 

Estado. Dessa maneira foi possível reproduzir a organização burocrática e dar 

continuidade ao capitalismo, revigorando seu "Espírito" nesse segundo período. 

o segundo movimento que desencadeou a fusão entre Estado e sociedade, 

constituindo o novo conjunto de justificações, teve conotação mais política. Esse 

movimento baseou-se na politização de questões sociais, como por exemplo, a 

desigualdade. O Estado passou, então, a legislar e a regular a economia, estabelecendo 

medidas que resultaram em uma forma política batizada de Estado-providência, Estado 

do Bem-Estar ou Welfare State19
. 

Diversos preceitos postulados pelo economista inglês John Maynard Keynes20 

tiveram seu impulso inicial na obra de John Stuart Mill. Seus estudos preconizaram a 

perda de confiança na suposta eficácia social da empresa privada e promoveram uma 

crescente crença no poder legislativo e administrativo do Estado para corrigir os abusos 

19 Termos usados como sinônimos nesta tese. 
20 Em 1933, Keynes resumiu as suas crenças políticas para o Jornal New Statesman: "Trata-se de saber se 
estamos preparados para deixar o estado do laissez faire do século XIX a fim de ingressar numa era de 
socialismo liberal; por socialismo liberal entendo um sistema em que podemos agir como uma 
comunidade organizada para propósitos comuns e promover a justiça social e econômica, ao mesmo 
tempo que respeitamos e protegemos o indivíduo - sua liberdade de escolha, sua fé, sua mente e a 
expressão dela, seu empreendimento e sua propriedade" (KEINES, 1933). Ao mesmo tempo revelava um 
tipo de sensibilidade muito distante do utilitarismo: "O amor do dinheiro como posse ( ... ) seria 
reconhecido pelo que é, uma repugnante morbidez, uma dessas propensões semicriminosas, 
semipatológicas que entregamos com um estremecimento a especialistas mentais" (op. cit.). 
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do capitalismo. De acordo com esses postulados, a solução das crises do capitalismo 

comportava uma intervenção direta do Estado no sistema econômico, evitando 

flutuações dramáticas no processo de acumulação de capital (OFFE, 1989). 

Foi assim que, sob a égide do Estado-providência, forma por excelência que 

assumiu o Estado keynesiano, os países da Europa Ocidental viveram o segundo 

período do capitalismo: reconstruíram seus territórios no pós-guerra, experimentaram 

um espetacular crescimento na economia mundial e estenderam direitos econômicos e 

sociais às demais camadas da população, constituindo o que foi designado por 

"cidadania social" (GENTIL!, 1998, p.82). O Estado começou a crescer em importância 

e a desempenhar um papel nada desprezível nessa nova ordem. Sua intervenção, mesmo 

contrariando os liberais ortodoxos ao reduzir as margens de lucro, não era questionada 

pelos grupos hegemônicos, uma vez que garantia a acumulação - fim único do 

capitalismo e essência de seus Espíritos (BOL T ANSKI & CHIAPPELLO, 2002). 

Além das razões que o capital apresentava para expandir os direitos sociais e 

econômicos, assistiu-se, ao longo da segunda metade do século XX, a um aumento 

considerável de lutas populares, responsáveis, em grande parte, pela ampliação dos 

direitos próprios à cidadania. 

O Welfare State atuava também como mecamsmo de regulação política da 

sociedade. A partir do momento em que a negociação coletiva dos níveis salariais e das 

condições de trabalho se generalizava na sociedade, o processo de barganha entre 

capitalistas e trabalhadores passou a ser tratado como assunto público. Assim, o 

crescimento da organização política dos trabalhadores fez que o Estado passasse a 

incluir na agenda política nacional os interesses dos trabalhadores organizados. Vacca 

(1991), por exemplo, aponta que o Welfare State surgiu como mecanismo de controle 

político das classes trabalhadoras pelas classes capitalistas: a intervenção no processo de 

barganha limitava institucionalmente a capacidade de organização extra-estatal dos 

trabalhadores. 

Há indicações de que o controle político não ocoma somente sobre os 

trabalhadores, mas também sobre os capitalistas. O Estado regulava simultaneamente o 

poder de capitalistas e de trabalhadores, ao administrar o que se convencionou chamar 

"compromisso de classe", "compromisso keynesiano" e "compromisso fordista". O 
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"compromisso de classe referia-se à legitimação da propriedade privada dos meios de 

produção em troca de instituições políticas que permitiam aos representantes dos 

trabalhadores a administração de parte da economia (ESPING-ANDERSEN, 1990). O 

"compromisso keynesiano" estava associado à mediação de relações privadas por 

instituições políticas democráticas com objetivos macroeconômicos (PRZEWORKSY 

& WALLERSTEIN, 1988). Finalmente, o "compromisso fordista" dizia respeito à 

redução do controle da organização, do processo de trabalho e da inovação tecnológica 

pelos trabalhadores em troca da redistribuição de ganhos de produtividade e pleno 

emprego (LIPIETZ, 1992). 

Offe & Lenhardt (1990) assinalaram que as políticas sociais escondiam, ainda, o 

objetivo de facilitar a mercantilização da força de trabalho. A desorganização das 

formas não capitalistas de produção não implicava necessariamente na mercantilização, 

visto que os indivíduos podiam adotar outras estratégias de subsistência que não o 

assalariamento, tais como migração, pilhagem, mendicância, resistência política e 

militar, etc. No entanto, as políticas que diziam respeito à relação de trabalho 

assalariada agiam para dar garantia aos trabalhadores, promover a aceitação do 

assalariamento e evitar a opção pelas formas alternativas de subsistência. 

Além do processo de industrialização (ou modernização) e do fortalecimento do 

poder de barganha dos trabalhadores, aspectos relacionados à cultura política e à 

organização da máquina do Estado foram relevantes para explicar o desenvolvimento do 

Welfare State em países da América do Norte e da Europa Ocidental. 

Esping-Andersen (1990), por exemplo, ressaltou a influência de valores culturais 

das sociedades na configuração das políticas sociais, a partir da adesão a idéias liberais 

ou social-democratas. Rueschenmeyer & Evans (1985), Weir & Skocpol (1985) e King 

(1988) enfatizaram o papel da burocracia nesse cenário. Os burocratas tinham interesses 

na consolidação do Welfare State por vários motivos. Em primeiro lugar, seriam 

beneficiários diretos das políticas sociais, pois as garantias de seguridade criadas para os 

assalariados industriais se estendiam a eles. Em segundo lugar, o Welfare State 

dependia da expansão da máquina do Estado para a administração e prestação dos 

serviços das políticas sociais. Por um lado, essa expansão implicava num aumento do 

contingente de funcionários públicos, e por outro destacava seu poder político, visto que 
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a existência de um Estado securitário fazia dos funcionários públicos peça fundamental 

para a produção capitalista. 

Hobsbawm (1995) denunciou que nem todas as nações usufruíram dos 

compromissos do Welfare State e que "é evidente que essa Era de Ouro pertenceu 

essencialmente aos países capitalistas desenvolvidos" (p.255). A despeito do seu 

irregular desenvolvimento, ocorreram significativas conquistas de direitos sociais por 

parte das classes trabalhadoras das sociedades centrais e, de um modo muito menos 

intenso, por parte de alguns setores das classes trabalhadoras em alguns países 

periféricos e semiperiféricos (GENTIL!, 1998-b, P 113). 

O período do capitalismo organizado construiu, na figura de um Estado do Bem

Estar e a partir de suas críticas e justificações, um segundo Espírito, mais preocupado 

com questões sociais. No entanto, cabia ao Estado legislar sobre esses aspectos, tratando 

de organizar o caos político, social e econômico, mais visível no pós guerra, segundo 

Santos (2001, p. 150): 

" ... bem patente nas guerras e no imperialismo, nas crises globais 
e nas práticas predatórias, nas enormes desigualdades sociais e 
nos consumos sumtuários, na rebelião social e na anomia, na 
discriminação social e no desperdício dos recursos, etc. etc." 

Foi uma época em que se expandiu a influência positivista, fato esse que ajudou 

a revelar as promessas que a modernidade podia cumprir e as que não podia. A partir 

dessa influência no modo de pensamento, conforme Santos (2001) assinalou, o 

envolvimento do Estado na gestão dos processos econômicos e sociais levou a uma 

modulação interna da sociedade, por meio de leis que se internalizavam nas práticas 

sociais que o direito pretendia regular e que imprimiam credibilidade ideológica ao 

Estado. Nesse período a política começou a se misturar com questões éticas, 

construindo a idéia de um Estado responsável socialmente, como resposta às críticas e 

como justificação do capitalismo em sua segunda faceta. 

O movimento pela responsabilidade social e temas correlatos, como cidadania, 

ética, inclusão social, por exemplo, passaram a aparecer nos discursos corporativos e do 

Estado. A sociedade começou a se posicionar de forma pró-ativa e consciente de seus 

direitos e da necessidade de se construir cidadania. O princípio do mercado continuava 
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dominante, mas já se fortaleciam os princípios do Estado e, principalmente, o da 

comunidade. 

2.2.3 A terceira fase - o capitalismo neoliberal ou "desorganizado" 

O término do longo ciclo de crescimento econômico inaugurado no pós-guerra 

trouxe ao debate político o questionamento das formas de intervenção e organização do 

Estado associado ao Welfare State. 

Uma das mudanças mais significativas consistiu na crise do Estado-providência, 

entendida não apenas do ponto de vista das despesas sociais ou da dificuldade de 

regulação dos conflitos econômicos, mas também como resultado da fragilidade da 

relação Estado-sociedade. Como indica Santos (2001), essa situação pode ter sido 

agravada pela negligência ao Espírito da comunidade - tanto por parte do Estado e dos 

empresários, quanto da própria comunidade - sob a justificativa de lograr a ordem e 

progresso usando a lógica da modernidade. 

De acordo com esta perspectiva, a crise deveria ser analisada em termos dos seus 

fundamentos culturais. Enquanto pólo de integração social, capaz de se contrapor aos 

efeitos socialmente desagregadores do mercado, o Estado moderno podia ser 

conceituado como um sistema cultural envolvido no estabelecimento de uma visão de 

mundo e de um ethos dos cidadãos. Em que pese esse papel de provedor da ordem e de 

significado para a vida humana, o Welfare State foi incapaz de responder às suas 

próprias contradições e se manter legítimo em sua intervenção. Conseqüentemente, 

emergem duas crises: uma de legitimação e outra de caráter, na visão de Mcclintock & 

Stanfield (1991). 

A crise de legitimação resultou da ambigüidade de concentração de poder com 

relação ao Welfare State ("corporatização" da democracia, burocratização) e as 

instituições democráticas. Ademais, a alienação política e o descontentamento popular 

com o programa do Estado-providência (MCCLINTOCK & STANFIELD, 1991; 

HABERMAS, 1987) contribuíram para enfraquecer ainda mais. A "crise de caráter" foi 

oriunda da contradição entre a mentalidade de mercado predominante, com sua ênfase 

no individualismo, e as aspirações progressistas do Estado-providência em tomo de um 
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ideal de solidariedade e igualdade. A predominância da mentalidade de mercado 

significava uma menor ênfase naqueles que deveriam ser os maiores objetivos do 

Estado: a sociedade (MCCLINTOCK & STANFIELD, 1991). 

A economia política apontou a mesma contradição entre o princípio de mercado 

e os imperativos de solidariedade esperados em uma sociedade de welfare: denunciava 

que os homens públicos se comportavam da mesma forma que os agentes no mercado, 

isto é, estavam interessados em maximizar suas respectivas curvas de utilidade. O 

comportamento auto-interessado de políticos, burocratas e suas clientelas tiveram como 

efeitos: o desenvolvimento de políticas públicas pelos e para grupos de interesse 

privado, a provisão de serviços públicos em níveis socialmente ineficientes e a 

manipulação da política macroeconômica por políticos populistas (BUCHANAN, 

1975). 

Em conseqüência, conforme descreve Santos (2001), as promessas que de 

alguma maneira tinham sido bem-sucedidas em alguns países centrais, não tiveram 

continuidade. Reflexos desse fracasso podem ser constatados pela desigualdades 

sociais, aumento dos níveis de pobreza, redução da capacidade dos recursos naturais, 

degradação da natureza, perda de credibilidade do Estado, novas formas de exclusão 

social, dentre outros. 

Contudo, em vez de se deter sobre a questão da ética do serviço público, o 

Estado propôs, dentro da lógica smithiana da "mão invisível", a construção de um 

sistema de incentivos e punições que vinculasse a busca do interesse individual ao 

máximo benefício coletivo (BUCHANAN, 1975). Essa seria uma tentativa de responder 

à perda de vigor do paradigma reformista, buscando conciliar as contradições, uma vez 

que a democratização social do capitalismo não conseguiu ser bem sucedida. Dessa 

forma, haveria uma justificação para o Espírito do capitalismo se manter vivo. 

O movimento de reestruturação dos governos na década de 80 na direção de 

padrões operativos mais flexíveis e orientados para o mercado foi o retomo dado por 

coalizões políticas conservadoras nos países da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE - aos problemas herdados de décadas de 

welfarism. Todavia, essa orientação consistia em aprofundar os efeitos nocivos a 

sociedade, aumentando ainda mais a lacuna entre desenvolvimento econômico e 
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desenvolvimento social e levando ao questionamento do que sena realmente 

'progresso' . 

o esgotamento do programa do Estado-social, já a partir dos anos 70, atingiu seu 

ápice na explosão dos déficits fiscais nos países desenvolvidos, em paralelo à perda de 

legitimidade do padrão keynesiano macroeconômico, implicando altas taxas de inflação 

e baixos índices de crescimento econômico. A queda das taxas de lucratividade com o 

primeiro choque do petróleo nos anos 70 e os altos encargos impostos pelo Welfare 

State geraram uma reação defensiva por parte dos empresários, envolvendo a 

internacionalização do capital e o aumento da racionalização produtiva. O processo de 

internacionalização do capital reduziu a base de taxação e as mudanças na estrutura 

etária da população trouxeram maior pressão sobre os gastos públicos, engendrando 

uma crise fiscal (HABERMAS, 1987; OLIVEIRA, 1988;. Dessa forma, o Estado era 

incapaz de regular o mercado interno e o modelo de Welfare State foi perdendo sua 

força, dando lugar a um mercado mundializado sem fronteiras ou limites. 

Nas democracias capitalistas avançadas, onde ainda permanecem elementos do 

Welfare State, a convivência entre um Estado "empresário" e outro "social" assinala a 

contradição entre os imperativos econômicos do capitalismo e a necessidade de uma 

resposta protetora às desigualdades geradas pdo mercéldo. Sob essa perspectiva, o 

Estado capitalista colocou-se na situação de resolver problemas sociais gerados pelo 

processo de acumulação que ele próprio se empenhou antes em promover. É esta a 

contradição assinalada por Polanyi quando identifica o "duplo movimento" que 

acompanhou a construção e a manutenção das sociedades de mercado (MCCLINTOCK 

& STANFIELD, 1991). Tais críticas forneceram subsídios ao capitalismo para que se 

organizasse de outra maneira e conseguisse se manter e fortalecer ou, nas palavras de 

Boltanski & Chiappello (2002), tais críticas senam essenciais para o deslocamento do 

capitalismo, para a construção de um novo Espírito. 

Em função dessa crise multi facetada do Welfare State (SANTOS, 2001), muitas 

mudanças foram observadas no cenário mundIal. O terceiro Espírito do capitalismo 

começou a se desenhar de maneira difusa e, para Boltanski & Chiappello (2002), não há 

como prever o tipo de configuração que pode desenvolver, dado o cenário atual e as 

forças contraditórias existentes que agem como críticas para o capitalismo. De um lado, 
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a necessidade de retomar o sentido do processo de acumulação; de outro, a exigência de 

conciliar, mais efetivamente, os objetivos capitalistas com os ideais da justiça social, 

conjugando interesses coletivos aos individuais. 

o neoliberalismo, como arcabouço teórico e ideológico, surgiu como proposta 

de combate às teses keynesianas, ao Estado-providência e ao Estado planificador, a 

partir da qual foram desenvolvidas críticas aos direitos sociais e aos ganhos de 

produtividade auferidos pela classe trabalhadora. 

As formas neoliberais diferem das formas anteriores de liberalismo, pois não 

sustentavam o mercado como uma realidade "quase-natural", já existente, assegurada 

pela livre conduta dos próprios indivíduos e apoiada à distância pelo Estado. O mercado 

neoliberal só poderia existir sob certas condições jurídicas, políticas e institucionais, que 

deveriam ser ativamente implementadas e construídas. Essas condições abrangeriam, 

ainda, o desenvolvimento de "forntas artificialmente arranjadas ou impostas da conduta 

livre, empresarial e competitiva de indivíduos econômico-racionais" (PETERS, 1995, p. 

220). 

Neste contexto, as contradições do capitalismo se exacerbaram, se comparadas 

ao período do Welfare State. Na esfera internaciCtnal, parecia haver perda gradual e 

substancial de soberania para regular as esferas da produção (privatizações, 

desregulação da economia) e da reprodução social (retração das políticas sociais, crise 

do Estado-providência). Ao mesmo tempo, no plano interno, o "enxugamento" estatal 

ganhou adesão para reduzir custos e assistiu-se ao aumento do autoritarismo do Estado. 

Esse autoritarismo ficou bastante visível quand() se analisaram as políticas que 

devolveram à sociedade civil as competências e fi.mções assumidas anteriormente, no 

período do Welfare State (SANTOS, 1991). 

A par das funções paradoxais que o Estado neoliberal vinha desempenhando, 

quando se tratava de analisar as transformaçõe~ culturais e ideológicas, foi preciso 

afirmar clara e objetivamente a necessidade de esse ideário contar com um "novo 

homem". 

Esse "novo homem" possuía um perfil peculiar. Primeiramente, deveriam 

introjetar o valor mercantil e as relações mercantis como padrão dominante de 
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interpretação do mundo, reconhecendo no mercado o espaço em que, "naturalmente", 

podem - e devem - desenvolver-se como pessoas humanas (MANCEBO, 1996, p.19). A 

lógica do mercado apresentava-se, então, como a função estruturadora das relações 

sociais e políticas, ainda que possuísse um viés utilitarista. Essa característica, no 

entanto, não era fácil ser conseguida, principalmente pela natureza do capitalismo 

confrontada com a natureza do ser humano. Boltanski & Chiappello (2002) analisam 

que para implicar o trabalhador na dinâmica capitalista, o salário ou qualquer outra 

motivação material não basta. É preciso conjugar um sistema de crenças que sustente 

esse vínculo. ° compromisso que se pode esperar do trabalhador está estreitamente 

vinculado aos "argumentos que podem ser invocados para justificar não só os 

beneficios" (p.9) individuais, como também coletivos. Tais argumentos devem ser 

aceitos como legítimos por grupos representativos, de modo a sustentar o Espírito do 

capitalismo como uma ideologia dominante. 

Hayek (1990), por exemplo, defensor das idéias neoliberais, acreditava num 

modelo de individualismo. Partindo da premissa de que o ganho pessoal é o que 

motivava o homem em suas decisões e escolhas, concluiu que há limitações humanas -

cognitivas e emocionais - para incluir na escala de valores as necessidades da 

sociedade. Para ele, o comportamento humano era exclusivamente orientado pelo auto

interesse e o indivíduo deveria "seguir seus próprios valores e preferências ( ... ) e o 

sistema de objetivos do indivíduo deve ser soberano, não sujeito aos ditames alheios" 

(HA YEK, 1990, p. 76). 

No liberalismo clássico, pelo menos em uma de suas manifestações, havia um 

apelo à razão sob forma de um individualismo que privilegiava o sujeito racional, 

cognoscente, como fonte de todo conhecimento~ significação, autoridade moral e ação. 

A variante dessa narrativa no neoliberalismo baseou-se num postulado moderno sobre o 

comportamento denominado homo economicus. Segundo esse postulado, o homem 

buscava maximizar a utilidade de acordo com seus interesses, que por sua vez seriam 

definidos em termos de riqueza material. E esse comportamento seria observado em 

todas as instâncias de sua vida (PETERS, 1995). 

Friedman (1985) assevera, ainda, que os problemas éticos deveriam ser deixados 

a cargo do próprio indivíduo. Os fins sociais se limitariam às coincidências que se 
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estabeleceriam entre objetivos individuais, nas possíveis interseções entre os dois pólos 

de interesses. A tendência natural do homem residiria na busca de sua própria 

felicidade, ou no discernimento sobre sua liberdade. Essa busca atomizada, defende 

Friedman (1985), poderia conduzir a um equilíbrio dentro da sociedade e a um aumento 

do bem-estar de todos. 

Adicionalmente às questões éticas, o incentivo ao individualismo e a uma 

economia de mercado foram orientadores das políticas econômicas e sociais e, assim, 

apoiaram o neoliberalismo. 

A mudança nos processos produtivos, comumente chamados de reestruturação 

produtiva, se assentou especialmente no conceito de flexibilidade. A reestruturação 

acentuou a exigência de um novo perfil da força-de-trabalho. Além disso, outra 

configuração das relações de trabalho já se desenhava, marcada pelo número cada vez 

menor de trabalhadores fixos e com estabilidade, por um número maior de trabalhadores 

subcontratados, sem vínculo empregatício e sem proteção social. Em que pesem esses 

aspectos, tais trabalhadores se mostravam mais envolvidos e comprometidos com o 

processo produtivo, talvez pela ilusória idéia de que detinham o poder de barganha 

quanto à sua força de trabalho. 

Na esfera financeira, a reestruturação se deu pela desregulamentação da 

atividade produtiva estatal e pela desregulamentação dos sistemas de proteção social 

públicos. Assim sendo, a ação do Estado era mínima no sentido de garantir a ordem 

pública e arbitrar os conflitos que a sociedade civil não conseguia resolve sozinha. Ao 

mesmo tempo, era esperado que o Estado pudesse fac'ilitar a despolitização do mercado, 
, 

uma vez que a liberdade absoluta de circulação dos indivíduos e dos capitais privados 

era fundamental para que houvesse competitividade e autonomia para esses atores. 

Os preceitos neoliberais como estratégia de saída da crise estavam, então, 

assentados nos seguintes elementos: (l) num Estado forte para legislar no sentido de 

garantir as ações do livre mercado; (2) num Estado mínimo para com os gastos sociais e 

regulamentações econômicas; (3) supremacia à e~tabilidade monetária; (4) reformas 

públicas para contenção de gastos sociais; (5) reforma fiscal, diminuindo os impostos 

sobre os rendimentos mais altos; (6) desmonte do sistema de proteção social pactuado 

politicamente. 
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o resultado da orientação produtiva flexível se constituiu na dicotomia 

observada entre crescimento das economias e o desenvolvimento da precarização do 

trabalho. Em última instância, essa dicotomia tem criado novas bases de reprodução da 

questão social e, historicamente, tem sido a matéria-prima dos sistemas de proteção 

social regulados pelo Estado. Atualmente, como indica Santos (2001), redes solidárias 

foram recuperadas, além de se observar o movimento privatização das ações sociais, 

imprimindo um novo perfil a questão da responsabilidade pelos efeitos do sistema de 

produção capitalista. 

o conjunto dessas mudanças contribuiu também para reduzir o exercício da 

solidariedade e fragilizou o princípio da comunidade, que havia ganhado certa 

visibilidade. Ao mesmo tempo, fortaleceu o princípio de mercado, reforçando o 

neoliberalismo. No entanto, como Santos (2001) enfatiza, a sociedade conseguiu reagir 

e se organizar em outras dimensões: 

"... nas últimas décadas este princípio foi de certo modo 
reativado, não através de uma forma derivada e centrada no 
Estado, como no segundo período, mas de uma nova forma 
aparentemente mais autônoma" (SANTOS, 2001, p. 156). 

Conforme indicado anteriomlente, o termo capitalismo desorganizado denota 

essa imprevisibilidade, ou seja, formas de organização até então desconhecidas, e não 

uma desorganização do sistema, como se poderia pensar. Santos (2001) explica que o 

fato de o capitalismo estar impregnado em muitos aspectos da vida social e ter 

conseguido superar suas críticas e inimigos tradicionais (socialismo e relações sociais 

não-mercantilizadas), o torna muito mais organizado do que jamais esteve. No entanto, 

sua terceira fase se caracteriza fortemente pela consciência crítica com relação aos seus 

efeitos, possibilidades e limitações. 

Nesse sentido, Boltanski & Chiappello (2002) compartilham com Santos (2001) 

que o terceiro período comporta muitas transforr'lações na sociedade como um todo e, 

por isso, o Espírito do capitalismo, a partir de ~ntão, deve ser isomorfo, abranger o 

mundo e servir a novas e emergentes tecnologias (BOL TANSKI & CHIAPPELLO, 

2002). O terceiro Espírito do capitalismo é. então, fluido, possui intrínseca a 

capacidade de transmutar-se, ao mesmo tempo qt:.e consegue permear as sociedades de 

modo uniforme e hegemônico. 
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Talvez aí esteja uma das explicações para o movimento da responsabilidade 

social que se posicionou de maneira relevante e crescente nas últimas décadas. A 

demanda pela responsabilização quanto aos efeitos do capitalismo fez resgatar um 

pouco da identidade social, embora muitas esse movimento não seja realmente o que 

aparenta ser. Conforme Ventura (2003), o movimento pela responsabilidade social 

pode ser entendido como uma crítica, sim, ao capitalismo. No entanto, serve aos 

propósitos de manutenção do sistema, uma vez que pode ser interpretado como um 

deslocamento do capitalismo. 

o terceiro Espírito do capitalismo ainda é difuso, sem modelo específico ou uma 

identidade única. As mudanças múltiplas descritas anteriormente funcionaram como 

promotores de críticas que hoje sustentam o próprio sistema. No entanto, o terceiro 

Espírito apresenta diversas facetas, em função da imprevisibilidade e fluidez dos 

discursos que atualmente constituem o cenário. Um desses discursos - o da 

responsabilidade social - buscou resgatar a autonomia social e o principio da 

comunidade, que por muito tempo ficou relegado ou misturado aos princípios do Estado 

e do mercado. Santos (1991, p. 140) reforça que nesse terceiro momento emergiu a 

consciência sobre três situações centrais: 

"Primeiro, o que quer que a modernidade possa ter concretizado 
não é irreversível e, se não for excessivo, deve ser preservado, 
embora tal preservação não possa ser garantida nos termos 
propostos pela modernidade; segundo, as promessas ainda não 
cumpridas continuarão por cumprir enquanto o paradigma da 
modernidade dominar; e, finalmente, esse défice, além de ser 
irreversível, é outro maior do que se pensava no segundo 
período". 

E na medida em que traz embutida essa consciência, o terceiro Espírito serve 

tanto como crítica, quanto como justificação ao capitalismo, a partir de sua 

configuração atual. O Brasil apresentou semelhantes características dessas três fases, 

embora algumas peculiaridades se fizeram notar, até mesmo em função de sua própria 

história e cultura. A seguir apresenta-se uma síntese da evolução dos períodos do 

capitalismo e seus respectivos Espíritos, conforme se configurou no país. 
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2.2.4 O Brasil capitalista 

o Brasil, aSSIm como OS demais países latino-americanos, em função de seu 

passado colonial e suas decorrências teve seus processos de formação econômica e 

política limitados. Em grande medida, esses países acabaram por desenvolver estigmas 

de dependência que se cristalizaram na estrutura produtiva e social. Em outros termos, o 

Brasil chegava no final do século XIX com boa parcela de sua elite rural resistindo a 

abolir a escravidão, com uma estrutura produtiva mono cultora e latifundista de base 

primário-exportadora. 

Tal resistência à chamada revolução capitalista mostrou também como traço 

cultural o conservadorismo e o autoritarismo brasileiro. A esse tempo o mundo assistia 

e participava da 11 Revolução Industrial ou Revolução Técnico-Científica, abrindo uma 

nova era: a chamada era contemporânea21 
. 

2.2.4.1 O primeiro período 

A condição primário-exportadora, I or maiS paradoxal que possa parecer à 

primeira vista, foi o que possibilitou ao B: lsil inserir-se na 11 Revolução Industrial. 

Como observa Sevcenko (1995), o comércio internacional foi a via desta inserção 

compulsória, determinada por interesses mútuos: aos países industrializados 

interessava ter acesso às matérias-primas e alimentos produzidos nos países primário

exportadores; e a estes, era a única forma de obter crédito para financiar sua produção 

agrícola e, ainda, criar oportunidades de \:onsumir as novidades produzidas pela 

industrialização. 

A inserção compulsória, entretanto, 'te fazia de maneira subordinada: para ter 

acesso ao crédito internacional era preciso inspirar confiança nos grupos credores 

internacionais, modernizar o país, construir uma imagem 'de respeitabilidade no exterior 

capaz de ser, por si mesma, avalista dos de', edores nacionais. A idéia de modernizar o 

país significava, para as elites pensantes brasileiras, muiar o estigma de colônia em que 

21 É justamente o evento da 11 Revolução Industrial que Barracl(llgh (1975) toma como referência para 
demarcar o início da História Contemporânea. Mais precisamen, ~ o autor a demarca a partir de 1890, 
época em que os efeitos da Revolução Tecnológica e a nova organização internacional do trabalho (Novo 
Imperialismo) que a acompanha, se fazem sentir no mundo inteiro. 
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o Brasil estava inserido: indolência, pregUIça, paternalismo, autoritarismo, 

conservadorismo, dentre outras características próprias da formação do país 

(CARDOSO & RIBEIRO, 1996). 

Ortiz (1994, p. 182) salienta que a partir deste momento inaugurou-se uma linha 

de pensamento que buscava "entender a questão da identidade nacional na sua 

alteridade com o exterior". Ou seja, ser moderno significava estar atualizado com o 

mundo e acompanhar a ordem urbano-industrial, idéias essas que mesclavam o conceito 

do capitalismo com o da modernidade. Acompanhar é a palavra adequada, pois nem 

sempre urbanizar e industrializar foram prioridades para as elites empreendedoras 

brasileiras. São conhecidas as teses, conforme observa Saliba (1982), que postulavam 

um destino agrícola para o Brasil e estabeleciam uma distinção entre a Superioridade da 

agricultura em relação à artificial idade das atividades urbanas. Pelo menos até os anos 

30, embora o mercado interno tenha se dinamizado, não se pode dizer que havia uma 

proposição industrializante no Brasil. Ao contrário, a economia agrário-exportadora 

constituía o eixo de sustentação do emprego e da renda. As elites proprietárias, 

dominantes do poder político, alinhadas aos círculos financeiros internacionais, 

construíam seu ideário de modernidade em tomo da exportação de café. 

A historiografia aponta a formação do mercado de trabalho livre e a 

industrialização como os fenômenos a partir dos quais a questão urbana passou a ser 

pensada de forma mais sistemática. A ciência urbana cresceu em importância, cuja 

função era, precisamente, o reordenamento dos espaços públicos, fazendo uso de 

métodos científicos de planejamento e saneamento: higiene, estética e circularidade 

eram elementos centrais dos reformadores urbanos. E foram médicos, engenheiros 

sanitaristas, higienistas esses primeiros reformadores. Essa iniciativa visava consertar o 

"caos" em que as cidades haviam se tomado a partir do advento do capitalismo e da 

industrialização e conseqüente desarticulação r:las sociedades rurais. O objetivo era 

tomar as cidades espaços higiênicos, saneados e civilizados, espaços modernos e 

controlados22
. 

Nas décadas iniciais da República no brasil, a modernização das cidades se 

manifestou de forma emblemática em processo que a imprensa denominou 

22 Ver a respeito: CHOAY, 1979; CHOAY, 1991; BEGUIN, 1991; TOPOLOV, 1991; RIBEIRO & 
PECHMAN et aI., 1996. 
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"Regeneração". Sevcenko (1995) relata com riqueza de detalhes essa intervenção, 

marcada pela busca obsessiva de se criar uma nova respeitabilidade republicana. Quatro 

foram os princípios norteadores dessa modernização: 

"A condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à 
sociedade tradicional; a negação de todo e qualquer elemento de 
cultura popular que pudesse macular a imagem civilizada da 
sociedade dominante; uma política rigorosa de expulsão dos 
grupos populares da área central da cidade, que será 
praticamente isolada para o desfrute exclusivo das camadas 
aburguesadas; um cosmopolitismo agressivo, profundamente 
identificado com a vida parisiense" (SEVCENKO, 1995, p. 30) 

Constituiu-se, assim, um modelo de gestão pública para as cidades brasileiras 

que se tomou referência para a distinção entre o Brasil "moderno" e o "atrasado" 

(LEME, 1991). 

No entanto, Ribeiro & Card05:) (1996), re:erindo-se às reformas urbanas na 

Primeira República, chamaram a atenção para a negação da apropriação do espaço 

público pelas camadas populares, ou seja, sua expulsão das áreas nobres da cidade. Os 

autores identificaram nesta proposição, absolutamente excludente, o traço peculiar da 

intervenção urbana no Brasil, relacionado com moüerno urbanismo europeu: enquanto 

na Europa o urbanismo surgiu revesúdo da idéia de reforma social, cujas ações 

principais estavam na origem de uma série de políticas do Welfare State, no Brasil, a 

reforma urbana visava afastar as populações empobrecidas e incultas dos locais mais 

visíveis - ruas, praças, áreas centrais. Essa política se apoiava nas leis municipais, na 

destruição das velhas construções coloniais que delineavam os centros urbanos, nas leis 

contra a vadiagem e a mendicância que,st::! proliferan~m nessa época. 

Assim, o capitalismo tardou .a se institucionalizar no Brasil e, como 

conseqüência, sua instauração nos moldes mundiais não teve a mesma configuração. 

Em que pese esse atraso, os efeitos do primeiro período se fizeram notar, ainda mais 

destacados quando se analisa a forma como a urbanização se deu. Percebe-se, ainda, que 

sutilmente os princípios da comunidade e do Estado foram sufocados neste primeiro 

período, mesmo se escondendo atrás do discurso da urbanização. 
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o advento da 1 a Guerra Mundial, entretanto, desnudou a rivalidade que marcava 

as relações entre as nações e despertou uma parcela dos políticos e intelectuais 

brasileiros para a necessidade de se fortalecer a nação e preservar sua soberania. Além 

disso, os efeitos da guerra atingiram o Brasil, pela dupla crise imposta ao setor 

exportador: retração das compras e do crédito internacional. Nessa época houve a 

carestia dos preços dos alimentos, acarretada pelo aumento das exportações desses 

gêneros e pelos mecanismos inflacionários de financiamento do café e do déficit 

público, o que levou à dificuldade de manter as exportações23
. 

A verdade é qu~, nessa época, a sociedade era muito diferente dos anos iniciais 

do século XX. A industrialização, a urbanização e a constituição das grandes cidades 

trouxeram consigo a diversificação da população com o surgimento de novos 

grupamentos sociais. Foi sendo formado um operariado urbano, embora ainda em 

estágio embrionário. Essa nova diversidade social se construiu num clima de enormes 

tensões sociais envolvendo trabalhadores, pi:ttronato e Estado. 

Essa situação se acentuou no período da I Guerra Mundial, principalmente em 

função da carestia dos alimentos, do deserrLprego, do arrocho salarial e da ausência de 

legislação trabalhista que, por sua vez, contribuíam para o fortalecimento do movimento 

operário. O desfecho foram as greves gerais de 1917, 1918 e 1919 e, se de um lado, 

revelaram novas formas de ocupação das ruas e dos espaços públicos muito distintos do 

que pretendiam as elites, de outro, revelaram o grau de tolerância das classes 

dominantes e os limites do alargamento da esfera pública. As greves, no entanto, foram 

tratadas como "caso de polícia", como sintetizou Washington Luiz, tendo sido 

reprimidas violentamente (FAUSTO, 1977; PINHEIRO, 1977). Esses movimentos se 

mostram semelhantes às reações observadas no resto do mundo, como consciência 

social sobre os efeitos do capitalismo e da competição livre e desenfreada. Também 

podem ser considerados como uma semente para o fortalecimento do princípio da 

comunidade, que esteve por muito tempo sem expressão. 

23 Para uma análise dessa conjuntura e de suas conseqüências ver, entre outros, SEVCENKO (1992), 
MOREIRA (1982); SALIBA, (1981); LOVE (1989). 
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2.2.4.2 O segundo período 

Os anos 20, entretanto, anunciavam o despertar de um novo tempo. O fim da 

guerra remetia a necessidade de construção do novo saído do caos - do novo homem, da 

nova ordem, do Espírito novo e, especificamente no Brasil, da nova nação (ORTIZ, 

1994). À crise econômica provocada pelo crash de 1929, somou-se a crise política, 

levando à derrocada o modelo primário-exportador. A queda vertiginosa das 

exportações cafeeiras revelava ainda a vulnerabilidade de um modelo de 

desenvolvimento dependente do mercado externo como era o brasileiro. 

Foi nesse clima de crise política e econômica que Getúlio Vargas assumiu a 

presidência em 1930, estendendo seu mandato até 1945. F oi esse mesmo clima que 

abriu espaço para a difusão de um projeto de modernização para o Brasil, que defendia 

direitos sociais sob a égide de um govemo populista, ainda que autoritário. 

Conforme indica Diniz (2004), a Era Vargas caracterizou-se por uma série de 

reformas que modificariam a configuração do país. Após essa iniciativa, não houve 

mais movimentos reformistas em govemos posteriori!s, que preferiram manter o padrão 

já conhecido. 

Mesmo sob protestos e insubordinações dos liberais paulistas24
, o projeto foi 

concebido numa perspectiva avessa ao ideário liberal que vigorara até então e possuía 

traços conservadores. A realidade brasileira teria conseguido tomar defensável o que, 

até então, tinha sido dificil construir. () poder central absoluto e autoritário teria se 

transformado na única via de construção do Estado moderno no Brasil, capaz de se 

orientar por mecanismos racionais2s
. Essa formu:ação produziu o ideário do Estado 

Novo, cuja atenção voltou-se especialmente para a questão social e a proposição de criar 

uma sociedade harmônica sob a tutela do Estado (GOMES, 1994). 

Tanya Barcellos (1983) desenvolveu uma pesquisa cuja preocupação central 

consistia em reconstituir os aspectos jurídicos e institucionais das políticas SOCIaiS 

brasileiras entre 1930 e 1964. Neste trabalho, a autora mostrou que apenas após a 

24 Ver CAPELATO, 1989. Segundo a autora, a facção liberal paulista, que dera apoio ao golpe que 
conduziu Vargas ao poder, não demorou a perceber que ('s seus anseios estariam ameaçados com a 
centralização do poder e a ditadura vindoura. Assim, esse grw'o fez sua revolução em 1932. 
25 Ibid. 
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passagem da economia agrário-exportadora para a economIa urbano-industrial na 

década de 1930 é que o país passou a assistir às primeiras mudanças institucionais no 

Estado, que visavam fornecer as condições necessárias para o desenvolvimento da 

indústria. As medidas de centralização das ações estatais promovidas nesse período 

tiveram o sentido de propiciar a integração da economia nacional e regulamentar os 

fatores de produção. Da ótica do Welfare State, essa regulamentação se traduzia na 

promulgação de leis referentes às condições de trabalho e à venda da força de trabalho. 

As políticas sociais no período anterior à Revolução de 1930 foram igualmente 

fragmentadas e emergencialistas, apesar de haver indícios de uma atuação mais global 

por parte do Estado. Os conflitos entre capital e trabalho eram regulados por legislação 

esparsa, e resolvidos basicamente com auxílio da força policial. Questões de saúde 

pública eram tratadas pelas autoridades locais, nao havendo por parte do governo 

central um programa de ação global: a atuação do Estado restringia-se a situações 

emergenciais, como a epidemias em (;~ntros urbanos. A educação era atendida por uma 

rede escolar muito reduzida, de caráter elitista e acadêmico, que visava preparar alunos 

seletos para a formação superior. As reformas da época ocorriam regionalmente e de 

forma parcial, ou seja, não faziam parte de uma política global de educação. A 

previdência era predominantemente privada, organizada por empresas e categorias 

profissionais, e a questão habitacional não era considerada objeto de política pública 

(BARCELLOS,1983, p.17-18). 

Diante desse quadro, a partir de 1930 se tomou premente a constituição de um 

Welfare State no Brasil. As políticas sociais, contudo, foram elaboradas dentro de um 

caráter conservador: de acordo com 'a perspectiva corporativista dos grupos no poder, 

nesse período predominava um ideal de sociedaJ,e harmônica em que os antagonismos 

entre classes eram encarados como nocivos ao hem comum representado pelo Estado. 

Assim, uma marca do surgimento do Welfart' State brasileiro foi o autoritarismo, 

evidente na repressão aos movimentos de trabalhadores: 

"Até 1937, embora vigorasse no Brasil o Estado de 
Direito ( ... ), o autoritarismo expressava-se fundamentalmente na 
estrutura corporativista da organização sindical, que começou a 
ser montada em 1930. O corporativismo, deslocando os 
conflitos entre capital e trabalho para a esfera do Estado, 
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descaracterizou e obstaculizou a livre manifestação das 
reivindicações dos trabalhadores" (BARCELLOS, 1983, p.II). 

Marcado pelo autoritarismo, o projeto de modernização de Vargas objetivava, 

antes de mais nada, desarticular a oligarquia cristalizada da "República Velha" (1889-

1930). Diniz (2004) salienta o alto poder intervencionista do governo, tanto no âmbito 

econômico como na esfera social: 

"A intervenção na esfera econômica se fez pela criação 
de institutos, autarquias e conselhos técnicos, com amplas 
funções regulatórias nas áreas de consumo e da produção, da 
exportação e importação" (p.34). 

Quanto às que sOes SOCIaIS, um novo formato 
institucional foi criado: "A. incorporação dos novos atores -
trabalhadores e empresários urbanos - ao sistema político se fez 
pela implantação do modelo corporativo de intermediação de 
interesses ( ... ). Foi sobretudo a classe empresarial que se 
beneficiou dos novos espaços abertos no interior do 
Estado"(p.35), uma vez que tinha garantido um espaço de 
representação política. 

o poder Executivo federal tomou-se, assim, "o centro político-institucional do 

país, o que implicou o fortalecimento desse poder em termos administrativos e 

financeiros" (DINIZ, 2004, p.33). 

Esse modelo, guardadas as devidas proporções, tanto na forma quanto no 

conteúd026
, passou a ser o novo paradigma para '0 capitalismo no Brasil, que via no 

Estado uma possibilidade para a sua manutenção. As circunstâncias do surgimento e do 

desenvolvimento do Welfare State no Brasil, porém, foram diferentes das observadas 

nos demais países. O processo de modern.zação brasileiro foi marcadamente 

segmentado, tendo setores industriais modernos c.onvivendo com setores tradicionais e 

com a economia agrário-exportadora. O controle do mercado para produtos industriais 

por meio de políticas de massificação do consumo foi um aspecto secundário para um 

Estado preocupado com estratégias protecionistas, disponibilidade de insumos e 

investimentos em bens de capital e infra-estrutura. 

26 A implementação do Welfare State nos países vai se dar a partir de uma grande diversidade. Nos países 
centrais, por exemplo, não se deu por meio de ditadura e o sua abrangência foi muito mais amplo. 
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Diferentemente de uma história na qual o Welfare State surge como resultado 

das barganhas políticas dos trabalhadores, o Brasil teve um mecanismo de constituição 

da força de trabalho assalariada mediada pelo próprio Estado. Esse papel foi 

extremamente importante para o projeto de modernização. Como a maior parte dos bens 

de capital e tecnologia era importada e a mão-de-obra encontrava-se no setor agro

exportador da economia, criou-se um descompasso entre meios de produção e força de 

trabalho. O Welfare State brasileiro atuou sobre esse descompasso, o que facilitou a 

migração dos trabalhadores dos setores tradicionais para os setores modernos e a 

constituição de uma força de trabalho industrial urbana no país. 

Draibe (1989) analisou a formação do Welfare State brasileiro tomando como 

ponto de partida a década de 1930, a partir de uma base institucional-legal para as 

políticas sociais. Nessa época, o Brasil d.efiniu e implementou as bases modernas de seu 

sistema de seguridade social, as quais permaneceram relativamente intactas até 1966. 

Diversas reformas no aparelho de Estado consoli daram um Welfare State baseado em 

políticas predominantemente voltadas pélra trabalhadores urbanos, a fim de não ferir os 

interesses das oligarquias rurais que detinham for'e poder político à época. Foi criado o 

Ministério do Trabalho e promulgada uma nova 1 !gislação trabalhista, o que formou as 

novas bases de uma política de regulam:::ntação do trabalho e organização política dos 

trabalhadores. Foram regulamentados também o trabalho feminino, o de menores, a 

jornada de trabalho, férias, demissões e assuntüs relevantes a acidentes de trabalho, 

especialmente orientados a comerciários (~ industriários. 

Ademais, foi consagrada a interv'enção do Estado nos conflitos trabalhistas com 

a criação da Justiça do Trabalho e a regulamentação explícita das formas de negociação 

salarial e organização sindical. As política:; de sJú'de e educação foram centralizadas no 

Ministério dos Negócios de Educação ( Saúôe Pública e a previdência social foi 

estatizada, deixando de ser organizada por empl (~sas e sim por categorias profissionais. 

Outras mudanças se fizeram sentir: as contril:, lições previdenciárias passaram a ter 

participação paritária da União, o que simultanumente desonerou o capital no que diz 

respeito a gastos com seguros sociais, garantiu níveis mínimos de manutenção da força 

de trabalho e legitimou politicamente o Estado (BARCELLOS, 1983). 
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Sob o governo Vargas, a década de 1930, portanto, foi caracterizada pela 

estratégia deliberada de aumentar o papel do Estado na regulação da economia e da 

política nacionais como estratégia de desenvolvimento. Do ponto de vista das relações 

de trabalho, o regime populista do período perseguiu três objetivos básicos: (i) evitar 

que os movimentos de trabalhadores se tomassem base de apoio para grupos de 

oposição que reivindicavam mudanças mais profundas na organização da sociedade; (ii) 

despolitizar as relações de trabalho, impedindo que as organizações de trabalhadores se 

legitimassem como instrumento de reivindicação; e (iii) fazer dos trabalhadores um 

ponto de apoio, ainda que passivo, do regime. Tais objetivos foram alcançados por meio 

de uma combinação de repressão à oposição e concessão de benefícios aos movimentos 

de trabalhadores que apoiavam o regime. 

o regime populista buscou c,Joptar seletivamente segmentos de trabalhadores 

em um processo de "inclusão controlada". Trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos 

não organizados foram sistematican,ente ignorados nesse processo. Desse modo, o 

sistema contribuiu para a incorporaçãq de importantes segmentos da classe trabalhadora 

no conjunto de estruturas corporativistas, aumentando, em princípio, o poder regulatório 

do Estado (MALLOY, 1979). 

No período compreendido entre 1945 e 1964, o Brasil VIveu a fase de 

democracia populista de sua política. De acordo com Malloy (1979), esse foi um indício 

de uma modificação formal no sistema representativo, mas, no que diz respeito à 

construção do Welfare State, não necessariamente foram observadas mudanças 

significativas. Embora o Brasil tenha adotado um regime democrático após 1945, 

muitas de suas estruturas corporativas construír:Ias nos anos precedentes permaneceram 

intactas, especialmente no campo das relações de trabalho, como foi o caso da 

Previdência Social. 

Conforme Diniz (2004), os governos militares iniciados em 1964 inauguram a 

fase de consolidação do sistema, acompanhada por profundas alterações na estrutura 

institucional e financeira das políticas sociais. De meados da década de 1960 a meados 

da década seguinte, foram implementadas políticas de massa para provisão de serviços 

sociais básicos, mediante a criação de sistemas nacionais públicos regulados. Baseados 
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em um regIme fortemente repreSSIVO, OS governos militares restauraram muitas das 

tradições corporativistas do Estado Novo (BARCELLOS, 1983). 

Malloy (1979) identifica essa configuração como um retrocesso dos movimentos 

organizados de trabalhadores, em função de um modelo de desenvolvimento baseado na 

idéia de que a concentração de renda e poder no núcleo capitalista da economia era um 

pré-requisito para o crescimento. O modelo de crescimento adotado pressupunha a 

necessidade de se acumular renda para garantir as bases do crescimento. A 

redistribuição dessa renda ocorreria posteriormente ao crescimento. Assim, a repressão 

a movimentos sociais reivindicatórios tornou-se um dos elementos da estratégia de 

desenvolvimento nacional. A concentração de renda, no entanto, tinha custos sociais 

expressIvos. 

Nesse cenário, o modelo de We( are State dos governos militares perdeu o 

caráter populista que mantinha desde o período getulista e adotou duas linhas definidas. 

A primeira, de caráter compensatório, era constituída de políticas assistencialistas que 

buscavam minorar os impactos das desigualdades crescentes provocadas pela aceleração 

do desenvolvimento capitalista. A segunda, de caráter produtivista, formulava políticas 

sociais visando contribuir com o processo de crescimento econômico. Nesse sentido, 

foram elaboradas, por exemplo, as políticas de edm:ação, que buscavam atender às 

demandas por trabalhadores qualificados e aumentar a produtividade da mão-de-obra 

semi-qualificada (MALOY, 1979). 

A base financeira e administrativa de um aparato estatal centralizado permitiu 

ações mais abrangentes e complexas no campo social do que as observadas no período 

getulista. Isso implicou um grande volume de recursos aplicados em políticas sociais, 

fato que estimulou a participação da iniciativa privada e pode indicar uma das origens 

pelo movimento de responsabilidade social corporativa: 

"Os recursos que circulavam pela área social passaram a ser 
estreitamente articulados com a política econômica, sendo 
subordinados, em várias áreas, ao critério da racionalidade 
econômica. A iniciativa privada foi, assim, estimulada a assumir 
importantes fatias dos setores de habitação, educação, saúde, 
previdência e alimentação. Com essas inovações, a política 
social passou, inclu:;,ive, a ser um dinamizador importante da 
iniciativa privada" (MARTINE, 1989, p.1 00). 
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Até as reformas ocorridas na década de 1980, o Welfare State brasileiro era 

caracterizado por centralização política e financeira em nível federal, fragmentação 

institucional, tecnocratismo, auto financiamento e uso clientelístico das políticas sociais 

(DRAIBE, 1989, p.15; 1998a, p.302). Essas eram características de um sistema de 

proteção social que, em princípio, não tinha pretensões de funcionar como mecanismo 

redistributivo do produto da economia. Assim como na fase de surgimento, sua 

constituição foi direcionada à legitimação da ordem política e à defesa dos objetivos 

estabelecidos pela cúpula do governo, e expressou tanto a falta de poder político dos 

movimentos de trabalhadores em geral quanto a falta de autonomia da máquina 

burocrática. 

o início da Nova República, instaurada em 1985, marcou o fim dos regimes 

militares e foi acompanhado por avanços na área política, como o crescimento da 

atividade partidária e sindical e o próprio aumento di', participação popular no processo 

eleitoral. Paradoxalmente, seguiu-se também de retração e desmantelamento das 

políticas sociais. Nenhum programa social de maior impacto foi desenvolvido e alguns 

foram até mesmo desativados. Martine (1989, p.1 08) atribui isso a vários fatores: 

(a) a crise econômica como causa aa retração dos recursos para a área social; 

(b) a transição para a democracia em um" estrutura legislativa e executiva 

montada no período autoritário, o que favoreceu o uso eleitoreiro das políticas sociais; 

(c) a falta de apoio político, como impedimento da geração de programas de 

grande impacto social; 

Em suma, o período do Estado-plOvidênC'xa foi caracterizado, num pnmeIro 

momento, pelo alargamento dos direitos scciais - no domínio das relações de trabalho, 

da seguridade, da saúde, da educação e da habitação - com o objetivo de dar autonomia, 

liberdade e abrir novos horizontes ao desenvolvimento dos indivíduos. Por outro lado, 

as instituições estatais desenvolvidas para fazer jus a esse desenvolvimento societal 

aumentaram o peso burocrático e a vigilância \~ontroladora sobre os indivíduos; 

sujeitaram-nos intensamente ao ciclo da produção e do consumo; aprofundaram o 

espaço urbano desagregador e atomizado, destruíram muitas redes sociais de 

interconhecimento, de ajuda mútua e de solidariedade (MANCEBO, 1999-a, p.41-42). 
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Desse modo, assistiu-se, sob o rótulo do Estado-providência, a um capitalismo 

voltado para o Bem Estar, ao mesmo tempo caracterizado por um Estão 

inapelavelmente interventor, centralizador e planificador (MANCEBO, 1999). Como 

Santos (2001) sustenta, o segundo período do capitalismo diz respeito ao 

reconhecimento das possibilidades e limitações de a modernidade cumprir suas 

promessas. Sob a égide desse reconhecimento, o Brasil construiu políticas sociais cujo 

propósito foi minimizar os impactos sociais gerados pelo capitalismo em seu primeiro 

momento e, ainda, resgatar o controle Estatal sobre a sociedade e a economia. O Estado 

assumiu o "comando" e, como conseqüência desse movimento de políticas sociais, o 

tema de responsabilidade social começou a ser explorado e conscientizado pela 

sociedade. Com o passar do tempo, como esperado, tais ações e discursos foram 

igualmente submetidos a críticas, levando a nova fase e dando continuidade à dinâmica 

de justificação e criação de um terceiro Espí:tito do capitalismo. 

2.2.4.3 O terceiro período 

No Brasil, as mudançaE. promovidas no período entre 1985 e 1988 foram 

denominadas por Fagnani (1997, p. 214) de "estratégia reformista", caracterizada pela 

crítica à centralização institucional e financeira do sistema. Para o autor citado, os 

diversos planos de ação governamental instituídos nesse período priorizaram o resgate 

da "dívida social", rejeitando a idéia de sujeição das políticas sociais às medidas de 

ajuste macroeconômico. 

No Legislativo, a principal medi ja foi a conclusão de parte do processo 

constituinte com a promulgação da nOVl Constituição em outubro de 1988, "que 

introduziu avanços formais, corrigindo inil[üidades e ampliando direitos, especialmente 

no campo trabalhista e na seguridade s ,eial" (DRAIBE, 1989, p.218). Entretanto, 

afirma Fagnani (1997), esses 'impulsos foram seguidos por um esvaziamento da 

estratégia reformista no período compreendido entre 1987 e 1992. A "contra-reforma" 

conservadora foi caracterizada por ampli.;.ção do assistencialismo e do clientelismo, 

paralisação da "estratégia reformista", desmonte orçamentário e burocrático no campo 
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social e oposição sistemática das forças conservadoras do Executivo à agenda 

reformista, tanto em sua fase constituinte quanto na regulamentação complementar27
. 

Nesse contexto, a estratégia governamental de política social no período 

1990/1992, época do Governo Collor, foi caracterizada por um "vigoroso processo de 

desaparelhamento e fragmentação burocrática" resultante de ataques à presença do 

Estado na vida social (F AGNANI, 1997, p. 225). Diniz (2004, p.48) reforça, afirmando 

que foi uma época de drástica redefinição da agenda pública de acordo com as diretrizes 

neoliberais". 

A descentralização passou a s(~r adotada de maneIra acelerada e caótica, 

provocando vazios institucionais em determinados setores de política social e 

superposições em outros. Ademais, as políticas sociais nesse período foram 

caracterizadas por cortes drásticos de orçamento s;)b a justificativa de necessidade de 

descentralização administrativa. Segundo Fagnam (1997, p. 223), "( ... ) o governo 

federal subitamente 'lavou as mãos' quanto à sua. responsabilidade em uma série de 

programas que vinha gerindo centralizadamente há mais de três décadas". Observou-se, 

nesse período, a instauração da crisl: no ESi.ado-providência, de certa maneira 

acompanhando a tendência mundial. 

No período pós-ajuste, alguns aspectos foram centrais para nortear as políticas 

públicas brasileiras, quais sejam: objetivo de equilíbrio e manutenção da economia, 

redução da inflação, desestatização, ori:ntação aos mercados externos (aumento da 

exportação), aumento da competitividade industrial, redução das barreiras comerciais e 

modernização do aparelho de Estado e do !listema fihanceiro (FRANCO, 1998). 

Esse conjunto de elementos revelc.u mudanças significativas que subsidiaram a 

criação de um terceiro Espírito capitalista na realidade brasileira, uma vez que foram 

respostas à crise e aos questionamentos quant) aos efeitos do sistema. Ao mesmo 

tempo, tais respostas foram passíveis de plOmover um deslocamento, conforme 

27 A Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988, segundo (GRAU, 1991), constituiu um regime 

de mercado organizado, com influencias tipicamente liberais, que só admitia a intervenção do Estado 

em situaçoes de extremos abusos ou necessidade de preservar a livre concorrência. 
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Bolstanski & Chiappello (2002) indicam, já que reformularam características do modo 

de produção vigente. 

Ademais, de um sistema de proteção social público sob forma de políticas 

redistributivistas e universalistas que vinham se inaugurando, o Brasil retomou às 

características da meritocracia e do particularismo como guia para a seletivização das 

políticas sociais. Como evidências concretas, observou-se a redução do gasto social no 

financiamento do sistema, o incremento de serviços privados, a flexibilização nas 

políticas de regulação social, o assistencialismo das políticas sociais voltadas a 

segmentos populacionais. Todas estas reformas tiveram como pano de fundo a elevação 

das taxas de desemprego e o reposicionamento das matrizes produtivas. 

Outrossim, foi no âmbito dos benefícios definidos em convenções coletivas que 

mais se evidenciam as mudanças, tendo em vista o novo perfil de gestão do processo 

produtivo, imposto pelos modelos de ptodução flex ível: gestão participativa por meio 

da adesão dos trabalhadores; multifuncionalidade de cargos e da força-de-trabalho; 

redução dos níveis hierárquicos; reformulações estratégicas, não de conteúdo, mas de 

forma - por exemplo, da nomenclatura 'trabalhador assalariado" e "empregado" para 

trabalhador "patrão" e "colaborador". Muitos benefícios que tinham uma dimensão 

coletiva ao conjunto dos trabalhadores p".ssam a ser acessados pelos critérios de metas 

de produtividade, vinculando os benefkios sociais à lógica mercantil de produção 

(incentivos e premiações) e sendo oferecidos conforme o perfil de ocupação (aqueles 

trabalhadores que possuem contrato de trabalho direto e aqueles com contrato indireto / 

terceirização ). 

Observa-se que este período foi -- e ainda é - marcado por transformações 

profundas e constantes, em que a imprtvisibilidade e a fluidez são características 

inerentes às dinâmicas social, econômica e política. Nesse sentido, o Espírito do 

capitalismo apresenta-se sob diversas justificações para se manter legítimo no contexto 

atual e uma delas é a necessidade de regular a proteção social em sua nova 

configuração. A sociedade toma-se mais conscient,~ e ativa, a medida em que o Estado 

não consegue sustentar as ações sociais que vinh" empreendendo. A responsabilidade 

passou a ser compartilhada entre Estado, sociedade e empresas, com vistas a sustentar 

esses três atores. No entanto, por trás desse discurso e desse compartilhamento de 
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responsabilidade, questiona-se se o princípio de mercado não continua a ser 

hegemônico. Sutilmente, legislações, normas e crenças legitimam as ações do Estado e 

da sociedade, fortalecendo o princípio de mercado por retirar das empresas parte da 

responsabilidade que lhes cabe pelos efeitos capitalistas. E o que é interessante nessa 

dinâmica, com a aquiescência do próprio Estado e da própria sociedade. 

2.2.5 Em busca de uma síntese 

Este capítulo se propôs a discutir como a responsabilidade social se desenvolveu 

ao longo da história do capitalismo e a partir do enfoque da modernidade. Como já 

evidenciado anteriormente, a modernidade serve como lentes, ou seja, como uma forma 

de adquirir o conhecimento. O capitalismo, por Sha vez, foi concebido e formado dentro 

de uma época moderna e se confundiu com algumas características da modernidade, até 

mesmo porque se serviu delas pare. se construir. 

Weber (1994) postula cue, em fun:;ão de o capitalismo não possUIr 

determinantes, não é possível estar elecer uma re (ação causa-efeito, mas sim explorar as 

possibilidades de compreender o fenômeno. Ass 'm, parece mais prudente afirmar que o 

capitalismo se desenvolveu em meio a uma séri : de condições - e não determinantes -

que, a cada período, deram sustenl ação à ideole sia28 do sistema. Esses períodos, ainda 

que não sejam bem delimitados, e nem poderia n ser, foram construídos com base nas 

críticas ao sistema e na sua capacidade de absor ê-las. 

O sistema capitalista se mosl:ra permeá\ ~l desde sua concepção e, graças a essa 

característica, consegue se manter em const, nte adaptação. Apresenta também um 

conjunto de contradições, uma vez que precü 1 de protagonistas para fazer funcionar 

seus processos e, nesse sentido, tem que lidar c )m a subjetividade e a imprevisibilidade 

do comportamento humano. Ademais, tende, como pano de fundo a modernidade, 

permanece subjacente o conflito entre a ética ij-,dividual e a moral coletiva, contradição 

essa que se assemelha a uma antinomia, confonue Boltanski & Thevenot (1991). 

28 Assim como Boltanski & Chiappello (2002, p.l), o termo ideologia se refere ao "conjunto de crenças 
comparte ideais, inscritas em instituições, comprometidas em ações e, desta forma, ancoradas no real". 
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As premissas que guiaram a elaboração de políticas públicas, em qualquer que 

seja a fase do capitalismo, residiram, e ainda residem, nessa eterna e contínua 

ambigüidade; elas incorporaram também as representações da modernidade (SANTOS, 

2001), em maior ou menor grau. Foi possível observar os princípios de Mercado, do 

Estado e da sociedade numa constante interação, ainda que seus pesos tenham sido 

diferentes nas diversas etapas. Esse intercâmbio entre os princípios imprimiu elementos 

ideológicos peculiares a cada fase. 

Em que pese o Brasil ter se atrasado no seu desenvolvimento capitalista, em 

razão de fatos históricos, políticos e sócio-culturais, as três fases foram observadas, bem 

como suas respectivas e específicas justificações. O modo de produção capitalista veio 

cumprir seu papel, obedecendo à sua natural seqüência evolutiva. 

Num primeiro momento, ajustando-se aos di.,cursos da época, a fase liberal, 

como já pormenorizado anteriormente. A sociedade, nessa primeira fase, estava 

totalmente subjugada à dinâmica e ao pnncípio de mercado. Num segundo momento, a 

partir da Era Vargas (1930-1945), até início da chamada Nova República, em 1985, 

mudanças significativas levaram à construção de um Estado de Bem-Estar. O governo 

federal assumiu a responsabilidade e (, controle social e econômico, apresentando 

características bem autoritárias. Ainda que regulados, a preocupação com o lado social 

foi sendo incorporada à agenda dos empresários. Finalmente, a partir de 1985, o Brasil 

entra em sua terceira fase capitalista, em que há o resgate paulatino das idéias liberais, 

seguindo tendência mundial. O Governo Collor (1990-1992) introduz cortes severos no 

orçamento público, mas seus seguidores não propuseram muitas transformações. 

Apenas durante o governo Fernando Henrlque Cardoso houve a preocupação evidente 

de fortalecer ações sociais nas políticas publicas, p. omovendo programas conservados 

pelo governo atual. Essas ações podem : er consi, eradas como parte do processo de 

fortalecimento do neoliberalismo e parte da comr:rução de um terceiro Espírito do 

Capitalismo. 

Boltanski & Chiappello (2002) analisaram li relação dinâmica existente entre o 

capitalismo e suas críticas, uma vez que é a partir delas que sua ideologia tem se 

construído e reconstruído. Pela própria definição, o capitalismo possui traços abstratos e 

não se reduz tão somente a suas características. Ele se associa a uma ideologia, 
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específica para cada época, que se transforma a partir de suas críticas. Estes autores 

chamam a ideologia invocada para justificar o compromisso com o capitalismo de 

Espírito do capitalism029. 

A demanda por um Espírito do capitalismo se explica por suas contradições 

imanentes, bem como as complexidades subjetivas dos seres humanos envolvidos no 

sistema. Boltanski & Thevenot (1991) pressupõem que o Espírito do capitalismo 

funciona como elo de ligação entre as pessoas e o sistema, uma vez que se constitui de 

argumentos capazes de justificar os benefícios individuais e coletivos (BOL T ANSKI & 

CHIAPPELLO, 2002) que a participação nm: processos capitalistas pode promover. 

Ao incorporar uma dimensão moral, permite equacionar a sociabilidade humana 

e a insaciabilidade capitalista, minimizando a contradiçã,o central da natureza do 

capitalismo, asseveram Boltanski & Thevenot (1991). Estes autores observam, ainda, 

que não é possível, ao capitalismo, encontrar seu fundal1ento moral na lógica do 

processo de acumulação, em função mesmü de sua natureza insaciável. Assim, deve se 

respaldar em princípios de legitimação exteriores, como por exemplo, nos princípios de 

legitimação fornecidos pelo d~scurso da responsabilidade; social, tema central da 

presente tese. 

Como Ventura (2003) analisa em SI~U ~rtigo, o movimento pela responsabilidade 

social é resultante da crítica ao modo de as empresas se relacionarem com a sociedade. 

Essa relação se caracteriza por uma expLlração dos recursos que pode causar danos, 

uma vez que o interesse central consi!;te em gerar lucros e, assim, promover a 

acumulação de capital. A partir dessa Cl ítica, mecanismos e discursos foram criados 

com o objetivo de propiciar um desloc mento do capitaFsmo e, assim, absorver a 

critica. Dentre esses mecanismos (ou dispositivos), Vertura (2003) relaciona os 

institutos que, com sua ação regulad.)ra, imprimem l m isomorfismo às ações 

empresariais; as certificações que legitimam as empresas em seus investimentos na área 

social, como balanços, selos, concursos, SA8000 ( demais indicadores de 

responsabilidade social. 

29 O termo Espírito do capitalismo, como Boltanski & Chiappello (2002) apontam, parece ter sido 
utilizado pela primeira vez por W. Sombart, na obra Capitalismo MJderno, No entanto, assume um 
sentido individualista, centrado no caráter divino - de criador - do homem, Weber, por sua vez, define 
como conjunto de elementos éticos associados ao trabalho, Ele defende ::J.ue o surgimento do capitalismo 
instaurou uma nova relação moral dos seres humanos com seu trabalho, 
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Para Boltanski & Thevenot (1991), a concorrência, a competitividade e a busca 

pelo lucro são responsáveis pela produção de deslocamentos. Nessa dinâmica, os 

agentes econômicos vão construindo novas provas visando sistematizar e fundamentar 

justificações para o capitalismo. Dessa forma, o discurso e prática de responsabilidade 

social foram construídos como resposta à crítica ao capitalismo, com o objetivo criar 

provas30 à sociedade de que há uma dimensão moral no sistema. 

Como denuncia Ventura (2003, p.12), esse discurso indica um 

"reposicionamento empresarial frente à sociedade, mas que também "encobre" o 

processo de acumulação", configurando um traço do Espírito do capitalismo desta 

época. Aos poucos vai sendo disseminado e incorporado às práticas empresariais, como 

se fosse um componente a mais de sua gestão e uma obrigação dentro de um cenário 

competitivo. 

Ao longo da história do ::apitalismo, tanto em seu desenvolvimento no mundo 

como no Brasil, observou-se ql'e o princípio c J mercado sempre esteve em posição 

privilegiada, mesmo na segunda' ase, época em ;lue o Estado tomou algumas medidas e 

políticas assistencialistas. A part r de um esgotamento da capacidade do Estado em dar 

continuidade às suas ações, estas passaram a ser compartilhadas pela própria sociedade, 

haja vista os movimentos sr,lidários, voluntariado, filantropia, dentre outros. 

Atualmente, observa-se que emp'esas estão engajadas em um discurso de ações sociais 

e preocupadas em se legitimar pt'rante a sociec.ade e ao mercado. No entanto, observa

se também que Estado e sociedade têm ajudado nessa legitimação, graças às leis, 

normas e crenças que apóiam essas ações empresanaIS. Em princípio, a 

responsabilidade, que seria das organizações, rica diluída entre Estado e sociedade. E, 

ainda, essa responsabilidade - dita social - parece não se constituir dentro de um 

processo de construção de melhores níveis p Ta a sociedade: fica reduzida a questões 

normativas e de estratégias de mercado, estabelecidas no Estado e na sociedade 

moderna, o que fortalece ainda mais o princípio do mercado. 

o próximo capítulo explora mais o discurso específico da Responsabilidade 

Social e levanta a questão sobre o que está direcionando e constituindo esse discurso. 

Dessa forma, pretende-se conscientizar sobre as racionalidades que sustentam a 

30 Boltanski & Thevenot (1991) definem prova como evidencia concreta que permite estabelecer 
principios de acordo entre interesses individuais e coletlVos. 
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responsabilidade social e sobre a necessidade de uma outra racionalidade para o 

movimento, defendendo-se a sustentabilidade das ações sociais e econômicas. Ao 

mesmo tempo, problematiza se a responsabilidade que as organizações rotulam como 

social está, na verdade, embutida de um processo ético ou se apenas segue as 

orientações do princípio de mercado. 
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CAPITULO 3 

3 A(S) RACIONALIDADE(S) DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Embora fosse desejável, é praticamente impossível cobrir todo o universo da 

literatura que trata de responsabilidade social de uma só perspectiva. Algumas 

perguntas, contudo, têm de ser respondidas, com ou sem completa revisão da literatura, 

para que a reflexão proposta nesta tese possa avançar. 

Com vistas a aceitar ou rechaçar a idéia que está se consagrando, oriunda das 

teorias mercantilistas, de que responsabilidade social das empresas é um "ato de boa fé 

frente à sociedade", é preciso antes explorar uma questão-chave: as corporações estão 

realmente interessadas no social, ou não, dentro de suos ações ditas socialmente 

responsáveis? 

Para dar suporte a essa polêmica, est~ capítulo se dt dicou a examinar as formas 

de racionalidade que pode assumir o discur;o da respons lbilidade social, concebidas 

aqui sob três enfoques. O primeiro diz respt ito ao discur~o do mercado, denominada 

aqui de racionalidade corporativa. O segundo, )lhar recai sobre a racionalidade regulada, 

buscando salientar alguns pontos de conflito entre o social e o regulado. A última 

abordagem se dedicou a entender a racionalidade substantiva da responsabilidade social. 

O capítulo está estruturado da seguinte forma: num primeiro momento, uma 

introdução sobre as racionalidades da responsabilidade social, seguida de uma viagem 

conceitual e histórica. A seguir, estabeleceram-.-:e as diferenças entre as três concepções 

de racionalidade propostas nesta tese que sul'jazem ao discurso da responsabilidade 

social, com respaldo nos trabalhos de Weber e I [abermas. 

3.1 Explorando a(s) racionalidade(s) da resp'lnsabilidade social 

Existem vários elementos que vêm con:ornando o discurso da responsabilidade 

social que influenciam o agir da empresa na atualidade. Isso pode ocorrer devido a 

pressões externas representadas pelas mobiliz"ções da sociedade e dos consumidores, 

de uma forma instrumental como meio de obte:Jção de algum benefício específico. 
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As pressões externas são relativas às legislações ambientais, aos movimentos 

dos consumidores, à atuação dos sindicatos na busca da elevação dos padrões 

trabalhistas, às exigências dos consumidores e às reivindicações das comunidades 

impactadas pelas atividades industriais. Esses argumentos, conforme visto 

anteriormente, são inerentes à sociedade pós-industrial cujos valores são representados 

não somente pelo sucesso econômico, mas também pela melhoria da qualidade de vida 

da sociedade. 

Outrossim, a globalização exerce forte pressão para prática da responsabilidade 

social. Organismos internacionais como a Organização Mundial Comércio - OMC - e a 

própria Organização Nações Unidas - ONU, pelo programa chamado Global Compact, 

estão incentivando empresas de tod,) o mundo a adotarem códigos de conduta e 

princípios básicos relacionados à pres ~rvação do meio ambiente, condições de trabalho 

e respeito aos direitos humanos. Azam mja (2002, s.p.) observa a esse respeito: 

"A maioria dos países em desenvolvimento ainda não está - ou 
não acredita e:;tar - totahlente habilitada a cumprir esses 
exigentes padrô,~s. Existe a~nda o temor de que a globalização, 
com sua ênfaSE na racionalização da atividade econômica, na 
privatização de ativos produtivos e na busca de competitividade, 
acentuem ainda mais as desigualdades sociais e econômicas nos 
países em de ·;envolvimí nto, com graves conseqüências 
políticas" . 

Nesse caso, a principal justificativa para a prática da responsabilidade social é de 

natureza econômica. Dentro dessa ótica, empresas oriundas de países desenvolvidos 

competem em desvantagem no mercado internaci, nal com empresas oriundas de países 

em desenvolvimento, por apresentarem custos s' ,ciais, trabalhistas e ambientais mais 

elevados que seus concorrentes. Assim,' orna-St necessária a observação de padrões 
I 

sociais, trabalhistas e ambientais mínimos no cor: léTcio internacional. Azambuja (2001) 

defende a necessidade de uma evolução p ;'Ogress va dos padrões sociais dos países em 

desenvo I vimento: 

"É melhor p Ta um grande país emergente como o Brasil 
defender a gover ,lança progressiva, mediante a adoção de 
instrumentos internacionms flexíveis ou até voluntários, do que 
ser obrigado a aceitar normas vmculatórias impostas por 
organismos multilaterais - como a ()MC - no âmbito social e 
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ambiental. Essas normas, que ainda estão em discussão, poderão 
distorcer o comércio internacional em favor dos países 
altamente desenvolvidos e em detrimento dos em 
desenvolvimento" (AZAMBUJA, 2001, s.p.). 

A natureza do benefício não precIsa ser, necessariamente, econômica; as 

vantagens podem se traduzir no aumento da preferência do consumidor, no 

fortalecimento da imagem da empresa perante seu público, dentre outras. 

Benefício concedido pelos Governos, o incentivo fiscal destina-se à promoção 

do "equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País" 

(Artigo 151, Inciso I da Constituição Federal). Também é o caso da lei 9.440, de 

14.03.1997, que se aplica exclusivamente às montadoras e fabricantes de veículos 

automotores instaladas, ou que venham a se i!lstalar, nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. Além disso, a lei Rouanet (Le No. 8.313, de 23.12.1991) autoriza 

patrocínios e doações de pessoas jurídicas em projetos de natureza cultural. Nos dois 

casos as empresas obtêm uma redução ou isenção da carga tributária por um 

determinado período com o objetivo de promover o desenvolvimento da comunidade 

local e como forma de incentivo às atividades culturais e esportivas da região. 

Campos & Pinto (2001, s.p.) mensuram o montante de investimentos aplicados 

nas atividades socia~s através das leis de incentivos fiscais: 

"Segundo dados fornecidos pelo MINISTERIO DA 
CULTURA, através da renúncia fiscal consubstanciada nas leis 
de incentivo, as empr.:sas brasileiras investiram desde 1996 
cerca de R$ 744.233.8:~7,00 em cultura, por meio das Leis 
Rouanet e do Audiovisual. De acordo com o último 
levantamento de dado~ realizados pela Secretaria de Apoio à 
Cultura, subordinada ao MINC, a produção cultural 
movimentou, em 199~, cerca de 6.5 bilhões de reais, o que 
correspondia a aproxÍ11adamente 1 % do PIB brasileiro. Além 
das leis de incentivo ,;itadas nesse trabalho, diversos Estados 
como Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e Municípios 
como Belém, Contagem e Vitória, oferecem também incentivos 
fiscais a seus contribuintes que investirem em cultura". 

As companhias utilizam recursos que originariamentt seriam públicos para a 

promoção de sua imagem, obtendo benefícios diretos e indiretc s. 
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o grande problema das duas abordagens apresentadas anteriormente como 

elementos motivadores da responsabilidade social - pressões externas e a forma 

instrumental - é que elas não garantem a continuidade de investimentos sociais em 

longo prazo. Isso significa dizer que se houver uma diminuição das pressões das 

comunidades em relação às questões ambientais, sociais e trabalhistas, ou se as leis de 

incentivos fiscais forem revogadas, provavelmente as empresas diminuirão o montante 

de investimentos destinados a essas áreas. 

Ao contrário, quando a responsabilidade social é motivada por questões de 

princípios, o nsco de descontinuidade de investimentos nas áreas ambientais, 

trabalhistas e comunitárias passam a não existir, pois esses valores estão inseridos na 

cultura da empresa. Esse eixo axiológi.,:;o orienta as decisões e ações empresariais, 

norteando, conseqüentemente, suas relaç3es junto aos fornecedores, clientes, governo, 

acionistas, meio ambiente, comunidades entre outros atores sociais. Esse também é o 

ponto de vista de Grajew (2002a: s.p.): 

"A respom lbilidade 5 Jcial como cultura da gestão 
empresarial, abar, ando toda'. as relações da empresa, suas 
práticas e polítici s, deve ncrtear a organização em todo os 
momentos, nas cri :es e em éI ocas de expansão econômica. E é 
exatamente em mCimentos de crises e incertezas que ela retoma 
mais importante e ~stratégica É nesta hora que é testado o real 
compromisso dos' ( irigentes cüm os valores da empresa". 

Daí deduziria-se que a procura de lucro predominaria na ação organizacional, 

uma vez que a orientação poderia estar pautada exclusivamente na regulamentação. 

Nessa interseção entre racionalidade instrvnental e regulada, a lógica da modernidade 

estaria refletida e sustentaria as justificaçõt ; capital 'lstas, conforme discussão prévia do 

capítulo anterior. 

o item a seguir apresenta uma evclução d ,movimento pela responsabilidade 

social ao longo da história, desde o aparecimento c ) termo até a configuração atual do 

discurso. Essa passagem possui o objeti\o de d, ~ maior clareza e preparar para o 

entendimento da proposta desta tese, o de identifi( lr as racionalidades subjacentes ao 

discurso pela responsabilidade social. 
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3.2 Considerações sobre a responsabilidade social- um conceito polissêmico. 

Uma das versões sobre o aparecimento do termo "responsabilidade social" 

atribui a um manifesto subscrito por 120 industriais ingleses aos finais do século XIX. 

Tal documento definia a responsabilidade dos dirigentes como busca e manutenção de 

um equilíbrio entre os interesses do público, dos consumidores, dos funcionários, dos 

acionistas e, assim, alcançaria maior contribuição possível ao bem estar da nação como 

um todo. 

Contudo, as primeiras manifestações concretas dessa idéia surgiram no início do 

século XX, com os americanos Charlies Eliot (1906), Hakley (1907) e 10hn Clark 

(1916), e em 1923 com o inglê~ O liver Sheldon. Apesar de defenderem a inclusão da 

questão social entre as preocupé ções das empresas, além do lucro dos acionistas, não 

tiveram aceitação à época e ser; questionamentos foram postos de lado. Apenas em 

1953, a partir do lançamento lo livro de Howard Bowen Responsabilities of the 

Businessman, nos EUA, é que pé 1e ser considerado o marco inicial para estudo e debate 

sobre responsabilidade social. 

No início da década de 60, o tema começou a se difundir nesse país. Os 

acontecimentos e as transformaçê ~s sociais de ;tacaram os problemas sócio-econômicos 

e, de certa forma, prepararam o a 1biente pare' a aceitação da idéia. Na década de 70, o 

assunto ganhou amplitude, e na d, cada de 80 t\assou a ser associado à ética empresarial 

e à qualidade de vida no trabalho. 

Também na Europa Ocidental as i.léias sobre responsabilidade social se 

multiplicaram a partir do final da década de 60, com artigos e notícias de jornais que 

refletiam a novidade oriunda dos EUA. Na d,cada de 70, a doutrina se difundiu pelos 

países europeus, tanto nos meic,s empresa! ais quanto acadêmicos. Na Alemanha, 

percebeu-se o rápido desenvolvin ,ento do te'aa, com cerca de 200 maiores empresas 

desse país integrando os balanço, financeiros aos objetivos sociais. A França deu o 

passo oficial na formalização do Lssunto, sendo o primeiro país a obrigar as empresas a 

fazerem balanços periódicos de seu desempenho social no tocante à mão de obra e às 

condições de trabalho. 
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Nessa época, a responsabilidade social passou a ser discutida amplamente por 

diversos setores da sociedade, e tomou-se relevante na medida em que buscava melhor 

entendimento do papel do Estado na sociedade atual, além de questionar quais objetivos 

econômicos e sociais devem ser perseguidos pelas empresas. 

Embora se reconheça sua importância, não há consenso quanto à definição do 

termo responsabilidade social, que suscita uma série de diferentes interpretações. Se, 

para uns, o termo significa responsabilidade legal ou obrigação social, para outros 

assenta no comportamento socialmente responsável em que se observa a ética ou em 

meras contribuições de caridade que a empresa deve fazer. Há também aqueles que 

defendem que a responsabilidade social é tão somente a obrigação de pagar bem aos 

empregados e assegurar o cumpiimento dos seus direitos laborais. Ainda há os que 

defendem que a responsabilidade social é l ma "fachada" discursiva do capitalismo 

contemporâneo. Essa falta de cnnsenso, provavelmente, denota quantos valores e 

motivações estão por trás desse movimento, que se toma cada vez mais dominante no 

discurso capitalista. 

Segundo Carroll (1999), as primeiras ;)reocupações de sistematização do tema da 

responsabilidade social surgiram durante as décadas de 30 e 40, sendo as mais 

importantes referências desse perkdo as obras de Barnard (1938), Clark (1939) e Kreps 

(1940). A obra de Bowen, Sacia. Responsibilities of Businessmen (BOWEN31 apud 

CARROLL, 1999), é considerada um marco no começo da literatura moderna sobre 

esse tema, como já indicado. 

A responsabilidade social dos Lomens de negócios definia-se em seus 

primórdios como "obrigações dos homem de negócios de perseguir as políticas, de 

tomar as decisões ou de seguir as linhas de ação que são desejáveis em termos dos 

objetivos e valores da nossa sociedade" (I: OWEN apud CARROLL, 1999). O trabalho 

de Bowen tinha por base a crença de que~ as grandes empresas eram centros vitais de 

poder e de tomada de decisão, e suas açces afetavam, em muitos aspectos, a vida dos 

cidadãos. 

31 Ver CARROLL, A.S. Corporate Social Respon:,ibility: Evolution of a definitional construct. Business 
and Society 38, September, 1999: p.268 - 295. 
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Além desse estudo, McGuire (1963) e Elbing & Elbing (1967) também 

contribuíram para reforçar as idéias defendidas por Bowen, na medida em que 

afirmavam que as empresas deveriam aceitar as obrigações SOCIaiS e as 

responsabilidades decorrentes da sua proeminente e poderosa posição na sociedade 

(LITZ, 1996). 

Porém, este enfoque liberal contou com a oposição de uma corrente maIS 

conservadora. A economia neoclássica defendia que os objetivos das empresas 

deveriam restringir-se à alocação eficiente dos recursos escassos na produção e 

distribuição de produtos ou serviços, na s'ituação de mercado livre. Assim, segundo seus 

autores mais expressivos, os empresário; desempenhariam ações de responsabilidade 

social ao administrarem lucrativamente as suas empresa5 (TOMEI, 1984). 

Os autores que mais se destacaran\ nesta corrente foram Levitt e Friedman. De 

acordo com Levitt (1958), os esforços I·ara aumentar a responsabilidade social das 

empresas conduziriam à destruição do sistema capitalista. Observa-se que este 

posicionamento é bastante contrário ac de Boltan:,ki & Chiappello (2002), que 

defendem justamente o inverso: que o mo' imento de rI sponsabilidade social apresenta

se como justificação necessária à manutenç lo do capitóUsmo. 

Por seu turno, Friedman (1962) argumentava :)ue a responsabilidade social da 

empresa apenas deveria se assentar na utilizaçã) lucrativa dos recursos e no 

envolvimento em atividades conducentes ao aumE:nto da lucratividade, desde que 

seguindo as "regras do jogo". Este autor SE :viu-se dl" idéia de Adam Smith, no sentido 

de que a empresa deve buscar apenas o hcro, já C'le uma "mão-invisível" tratará do 

resto (OLIVEIRA, 1984). 

Ainda nessa época Chamberlain (, pud O; JVEIRA, 1984) acreditava que a 

responsabilidade social poderia ser satis .eita apenas pelo bom desempenho das 

obrigações para com os indivíduos, em particular, e não para com a sociedade, como um 

todo. Knautz ( apud OLIVEIRA, 1984 ) também é dessa linha, para quem as empresas 

apenas deveriam se preocupar em ser produtivas e ell gerar lucros, pois só assim seriam 

responsáveis para com a sociedade. 
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Sob essa perspectiva, o princípio de mercado seria o sustentáculo da sociedade, 

independente dos danos que pudesse causar. A responsabilidade empresarial estaria 

restrita em manter o sistema funcionando, desde que houvesse a acumulação de capital. 

Nesse sentido opina Henderson (2000), argumentando que assumir uma atitude 

socialmente responsável por parte da empresa é um engodo, já que por detrás do 

discurso da responsabilidade social está a incessante busca pela maximização dos 

lucros. Assim, entende-se que o discurso serviria para propósitos capitalistas, mesmo 

que estes não estivessem claramente definidos. Henderson (2000) considera a 

responsabilidade social um modismo e seus adeptos incapazes de compreender a 

racionalidade do capitalismo. Além disso, uma postura socialmente responsável nunca é 

gratuita e, uma vez que acarreta custos para a empresa, tem como conseqüência a 

elevação dos preços. 

Sobre esse aspecto, Carroll (1999) -lssevera que os custos de ações socialmente 

responsáveis são, às veze:;, mais relevaltes do que o comportamento em si ou os 

resultados qualitativos advindos da decisto. Nesse caso, o Que importa realmente é a 

relação custo-beneficio, mais do que o processo ético. (s valores subjacentes às 

escolhas são primordialmente instrumentai;. 

Paradoxalmente, foi um economsta norte-americano da época de Levitt e 

Friedman, Samuelson, que reelaborou o conceito de responsabilidade social 

(CARROLL, 1999). Para ele, as empresas não só podem como devem assumir a 

responsabilidade pelas conseqüências de suas decisões e açe,es diante da sociedade. A 

partir desta idéia, novos construtos teóri,;::os foram proposto . Entre eles, destaca-se o 

trabalho de Davis, para quem o conceito de responsabili iade social se refere "às 

considerações e respostas' da empresa a questões que'ão além das exigências 

estritamente econômicas, técnicas e legais" (DA VIS apud CARROLL, 1999). Davis 

propôs, ainda, a conhecida "lei do ferro da responsabilidade" segundo a qual a empresa 

é uma instituição social que deve utilizar o seu poder de ur la forma responsável, caso 

contrário a sociedade pode tirá-lo das suas mãos (LITZ, 1996). 

Dentre os defensores da responsabilidade social no :eio empresarial, Frederick 

(apud OLIVEIRA, 1984) indicava a responsabilidade soc aI como preocupação das 

empresas para com as expectativas do público. Logo, teria como base a utilização de 



70 

recursos humanos, físicos e econômicos para fins sociais amplos e não, simplesmente, 

para satisfazer a interesses de pessoas ou organizações em particular. 

Observam-se contradições conceptuais que despontam e se acentuam desde os 

primórdios do movimento de responsabilidade social. Esse discurso está permeado 

pelos momentos históricos que os constituíram e se misturam com a percepção dos 

autores que os sistematizaram. Assumindo a responsabilidade social seu papel de 

representante do capitalismo ou de meio para se construir cidadania, o fato é que o 

discurso se encontra atravessado por muitos outros discursos e apresenta racionalidades 

que, à primeira vista, parecem conflitantes. 

Alguns autores tentaram identificar os princípios fundamentais, os processos e 

os resultados que abrangem o estudo dos negócios e das sociedades, de forma a integrar 

as abordagens. Em que pese suas intençõ~s, nem semrre foram bem sucedidos. 

Srour (1998), por exemplo, relaci,)na a responsabilidade social com o conceito 

de construção de uma cidadania, tanto n< âmbito exf.erno quanto no âmbito interno da 

empresa. Este autor agrupa, aqui, as duas dimensões de atuação social de uma empresa 

- a interna e a externa. Observa-se que SI )ur (1998) transporta o conceito de cidadania 

para definir direitos trabalhistas que os en pregados ]'ossuem, sendo uma visão limitada 

e reducionista, uma vez que o autor citado não considera, nem minimamente, elementos 

políticos, culturais e históricos necessários ~ fundamentais para se conceber cidadania. 

No Brasil, Neto e Fróes (1999) tanbém se "e~eriram a essas duas dimensões -

interna e externa, ao afirmarem que ' 
\ 

apoio prestado ao desenvolvimento da 

comunidade e à preservação do meio am ,iente n~ ) seriam suficientes para atribuir a 

uma empresa a condição de socialmente re~ ponsáve . Seria necessário, ainda, investir no 

bem-estar dos seus funcionários e depend ntes e I um ambiente de trabalho saudável, 

além de se promover comunicação transp. lrente, c Ir retomo aos acionistas, assegurar 

sinergia entre os vários parceiros e garantir satisfaçf) dos clientes e/ou consumidores. 

Neto e Fróes (1999) argumentam, ainda, que a empresa deve oferecer algo à 

sociedade em troca daquilo que por ela (empresa) foi usurpado. Assim, a 

responsabilidade social seria vista como: 
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"um compromisso da empresa em relação à sociedade e à 
humanidade em geral, e como uma forma de prestação de contas 
do seu desempenho baseada na apropriação e no uso de recursos 
que originalmente não lhe pertencem" (NETO e FROES, 1999, 
p.84). 

De acordo com FerreI et aI. (2001), a responsabilidade social também assenta 

numa obrigação assumida pela empresa para com a sociedade em "maximizar o seu 

impacto positivo sobre os stakeholders (clientes, proprietários, empregadores, 

comunidade, fornecedores e governo) e em minimizar o negativo" (FERREL et aI., 

2001, p. 68). 

Mesmo dentro de objetivos SOCIaiS, perce~e-se uma relação bastante 

instrumental nesses conceitos. Oferecer algo em troca, obrigação em maximizar impacto 

positivo e reduzir o negativo para stakeholders, retorn') ao acionista e satisfação dos 

clientes, são termos que denotam uma inslrumentalidade por trás do conceito. Supõe-se 

que o mais importante não são os valores, ideais éticos 0,1 processo ético. 

Moreira (2001) concorda que a fun\:ão ético-social do empresariado não se reduz 

nas ações de responsabilidade social da erilpresa. O auh)r citado define alguns critérios 

do que designa uma ação de responsabilidé je ético-soci ,.1, a saber: cumprimento de seus 

deveres diretos para com a sociedade; resp,-Íto ao meio:tmbiente; cumprimento de leis e 

regulamentações, bem como pagamento de imposto~ e contribuições sociais. Além 

disso, defende que a plena responsabilidade empresanal supõe a responsabilidade dos 

agentes públicos e da administração cerxral e local. Argumenta, ainda, que uma 

sociedade mais livre, responsável e democrática exige ,) exercício da cidadania por parte 

de todos os cidadãos, cuja ação ou omissão est"j na base dos comportamentos 

socialmente responsáveis. 

Para Moreira (2001), conforme se po ie notar, !lá uma série de regulamentações, 

critérios e normas que imprimem o título dt socialmente responsável às organizações. 

Ashley (2002) entende que outras obrigações, que não apenas aquelas definidas pela lei, 

devem ser assumidas pela organização, de forma a contribuírem para a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade. Para Ashley (2002, p.6): 

"responsabilidade social pode ser definida como o 
compromisso que uma organização deve ter para com a 
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sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a afetem 
positivamente, de modo amplo, ou a alguma comunidade, de 
modo especifico, agindo pro ativamente e coerentemente no que 
tange ao seu papel específico na sociedade e à sua prestação de 
contas para com ela". 

Mesmo Ashley (2002) se esquivou de referir-se à dimensão moral, sendo vaga 

no que entende por "positivamente", "agindo pro ativamente" e o que seriam "prestação 

de contas" para com a sociedade. 

Rego (2002) incluiu outra variável, o comprometimento dos membros das 

organizações. Este autor chama a atenção para o fato de as organizações só funcionarem 

eficazmente se as pessoas que delas fazem parte se dispuserem a fazer algo mais do que 

aquilo que está prescrito para os seus cargos. Para tanto, é preciso que elas acreditem 

que algo além da acumulação do capital ,.!stá em jogo, como argumentam Boltanski & 

Chiappello (2002). Nesse sentido, há nec,~ssidade de se apresentar justificações que os 

façam se comprometer com o Espírito do capitalismo. Uma dessas justificações, como 

colocado anteriormente, é o discurso d: responsabilidade social e, ainda, de seus 

correlatos, como o voluntariado empresarill, no que diz respeito a questões sociais. 

Santos (2002) defende que a glcbalização neoliberal, criadora da exclusão 

social, da precarização do trabalho, do dec ínio das políticas públicas, da destruição do 

meio ambiente e da biodiversidade, do de~ ~mprego, da violação dos direitos humanos, 

das pandemias e dos preconceitos étnic JS, está a ser enfrentada por uma outra 

globalização, uma globalização alternativa, contra-hegemônica, organizada da base para 

o topo das sociedades. Uma das armas dessa nova forma de globalização é precisamente 

o movimento que se tem gerado em tomo d,) social. 

Tenório (2000) é favorável a esté: posição, afirmando que, numa sociedade 

marcada pela evolução científico-tecnolé sica e pela globalização da economia, a 

valorização da cidadania surge como uma forma de promover um novo paradigma 

organizacional, baseado numa gestão dialógica e participativa. Tenório (2002) 

complementa, ainda, que a base epistemológica da gestão social deve ser a 

intersubjetividade, baseada na dialogicidade. Só assim a cidadania se poderá solidificar 

na esfera privada, mediante uma gestão de recursos, humanos mais participativa. 
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Esta idéia vai ao encontro da definição de responsabilidade social apresentada 

pela COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (2001), em que a gestão social 

dialógica faz parte das dimensões internas do comportamento socialmente responsável 

das empresas. De acordo com o Livro Verde, "a responsabilidade social das empresas é, 

essencialmente, um conceito segundo o qual as empresas decidem, numa base 

voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente maIS 

limpo"(p.9). Neste âmbito, ser socialmente responsável não se restringe ao 

cumprimento das obrigações legais, implicando ir mais além, incluindo um "maior 

investimento" em capital humano, no ambiente e nas relações com a comunidade em 

geral. 

Verifica-se que o conceito de responsabilidade social pode aparecer na literatura 

como sinônimo de cidadania, dando lugar à expressão cidadania empresarial ou 

organizacional, expressão utilizada por ('liversos autOles como Srour (1998), Martinelli 

(2000), Fróes e Neto (2001), Alves (2001) e Rego (2002). 

Em que pese essa constatação, os conceitos têm por base a mesma idéia: de que 

a estratégia da empresa não só deve estar atenta ao bem-estar dos proprietarios e dos 

trabalhadores, como também deve integrar-se com ( comunidade, proporcionando-lhe 

benefícios e sendo solidária com os seus problemas. No entanto, nem sempre a prática 

se apresenta dentro da relação dialógica que pressupõe a cidadania, e tampouco inclui a 

conscientização sobre os direitos e deve 'es como cidadão. Muitas vezes o discurso 

encobre a justificação mesma do capitali"s~lo e, ainda, envolve de tal maneira os atores 

que eles sequer percebem a manipulação econômica - e outras - que há por trás da 

prática organizacional. Por serem essa~ ; 19umas das reflexões desta tese, entende-se 

que há mais de uma racionalidade orientar jo o disc lrso e a prática da responsabilidade 

social. No entanto, faz-se mister transitar 1m poucc sobre o conceito de racionalidade, 

na perspectivas de Weber e Habermas, e ;pecialm;nte para embasar a discussão aqui 

proposta. 

3.3 Considerações sobre racionalidade 

No capítulo sobre capitalismo, a modem idade foi apresentada como uma 

epistéme, uma forma de olhar a realidade e lidar cem ela, tendo características bastante 

distintas do período anterior, em que imperava ,. cosmocentrismo ou teocentrismo 
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(VALLE, 2003). Neste item, a modernidade foi dividida em dois momentos, tendo por 

base dois autores centrais: Max Weber e JÜfgen Habermas. 

o trabalho de Cooper & Burrell (1988) foi usado para apOIar as duas 

racionalidades presentes no modernismo. No entanto, em seu artigo, estes autores 

aprofundam a discussão sobre a dicotomia moderno e pós-moderno, o que não será 

trazido aqui por não servir aos propósitos do capítulo. 

o modernismo é tido por Cooper & Burrell (1988) como um movimento ligado 

à filosofia iluminista em duas vertentes que, nesta tese, se denominam racionalidades: a 

kantiana, cujo foco é a razão e o Espírito crítico; e a sistêmica, com ênfase na 

instrumentalização da razão (racionalidade instrumental de Comte e Saint-Simon). 

Para Kant, o ilumini~ mo era racional mas ainda um modo normatizado de 

pensamento crítico. Weber, ::omo neokantiano e conseqüentemente, anti-dialético, 

separou totalmente a racionalidade estratégica e a acionalidade ética (VALLE, 2003). 

Conforme indica Valle (2003" Weber tentou solucionar o mesmo dilema de Kant, mas 

apresentou uma visão não tão otimista sobre " realidade. Weber acreditava na 

burocratização como a únicjl saída para a socieda< e moderna e era cético quanto ao 

progresso moral. 

No modelo sistêmicc ,amaior revolução socill no modernismo, segundo Cooper 

& Burrell (1988), foi - e air da é - a tentativa de controlar as escalas (produtividade) por 

meio de novas tecnologia~ do conhecimento. A f(1llte de legitimação das sociedades 

pós-industriais (normatizacão) para o desempenho se transformou na capacidade do 

sistema de controlar seu coatexto pela redução da complexidade interna e externa. 

Em sua obra, economia e sociedade, Wel er (1984) procurou definir a ação 

social, segundo quatro tipos, a saber: a racional no tl)cante aos fins, a racional no tocante 

aos valores, a afetiva e a tradicional. A partir daí, trabalhou o conceito de racionalidade. 

A ação social afetiva é determinada por estados emotivos ou sentimentais. A 

ação social tradicional é determinada por costumes. Em ambos os casos a avaliação 

sistemática de suas conseqüências é nulé'. ou escassa. A ação racional no tocante a 

valores é fortemente portadora de consciência sistemática de sua intencionalidade, visto 
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que é ditada pelo mérito intrínseco do valor ou dos valores que a inspiram, bem como é 

indiferente aos seus resultados. É conduta, por assim dizer, heróica ou polêmica, que 

testemunha fé ou crença num valor ético, religioso, estético, ou de outra natureza. Sua 

racionalidade decorre apenas de que é orientada por um critério transcendente à 

realidade concreta. A ação racional no tocante a fins é sistemática, consciente, 

calculada, atenta ao imperativo de adequar condições e meios a fins deliberadamente 

elegidos (RAMOS, 1983). 

Max Weber define a racionalidade do mundo ocidental fundamentado na 

justificativa dos fins pela ação dos meios, em que as ações sociais dos indivíduos são 

mediadas por algum tipo de interesse com um sentido subjetivo (1992). A partir de tal 

questão, fundamenta-se os elementos de um racionalismo instrumental, sob um aspecto 

utilitarista, no qual os meios estão justificados na busca de determinados fins, 

fundamentados pela individualização da ação so~ial. Na definição dos conceitos de ação 

e razão em Weber, a configuraçã) de racionalidade moderna ocidental se fundamenta 

como exemplo de análise. Isso se dá, porque na lógica moderna da sociedade o 

utilitarismo racional, econômico ': político estntura a conduta dos indivíduos em suas 

ações SOCIaiS. 

Com isso, Weber fez a d~stinção entre a racionalidade formal e instrumental 

(funcional) (Zweckrationalitat), determinada por uma expectativa de resultados ou "fins 

calculados"; e racionalidade de valor ou sul stantiva (Wertrationalitat), determinada 

independente do cálculo custo/benefício. 

Na racionalidade funcional32 não se aprecia propriamente a qualidade intrínseca 

das ações, mas sua maior ou mel;1or convergência, dentre outros, para atingir um fim 

preestabelecido. Esta racionalidade não se pergunta pelos seus pressupostos e nem pelo 

seu sentido ou motivos, agindo apenas na esfera do como. Essa característica determina 

um nível de ação teleológica exclusivamente técnica, interesseira, em que predomina a 

dominação do sujeito sobre o real; ao sujeito cabe estabelecer os fins e eleger os meios 

de toda a ação33 (RAMOS, 1983;' MÜHL, 1996). A rãcionalidade orientada por valor, 

por sua vez, consiste em: 

32 Funcional é tudo aquilo capaz de cumprir com eficiência seus fins utilitários. 
33 Assim, como exemplifica Guerreiro Ramos (1952), é racional a série de atos preparativos de um 
suicídio, com referência ao objetivo intencionado pelo suicida. Ainda mais, se alguém ajuda 
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"todo ato intrinsecamente inteligente, que se baseia num 
conhecimento lúcido e autônomo de relações entre fatos. É um 
ato que atesta a transcendência do ser humano, sua qualidade de 
criatura dotada de razão. Aqui:a razão, que preside ao ato, não é 
sua integração positiva numa série sistemática de outros atos, 
mas o seu teor mesmo de acurácia intelectual" (RAMOS, 1983, 
p.39). 

A razão como força ordenadora da mente se constitui de duas dimensões, a 

saber: uma instrumental, voltada para o cálculo de conseqüências e outra dimensão dita 

substantiva, direcionada a elaborar e julgar os valores associados à própria vida. Essas 

duas dimensões permitem ao ser humano calcular e legitimar, ou não, seus atos, dentro 

da liberdade de escolha que só ele possui entre todos os seres vivos. 

Valle (2003) comenta que a crist da racionalização levou a duas alternativas. A 

primeira, mais radical, que chama de anTI-racionalismo, nega os benefícios da coerência 

racional. A segunda, baseada em Habemlas, propõe OULro tipo de razão, uma vez que a 

racionalidade de Weber se ajusta apena5 à racionalizalião econômica e estratégica, não 

servindo à racionalidade cultural. 

Cooper & Burrell (1988) COI' ,ideram Habermas como autor modernista, 

afirmando que a linguagem foi o meio que Habermas usou para mostrar seu 

racionalismo iluminista. O discurso da vida mundana comum foi a base de seu 

modernismo crítico e este se faz através da linguagem ,comunitária (homogênea). Esta 

proposta visou a reencontrar o sentido perdido do iluminismo que Kant inicialmente 

revelou em seu conhecido dilema kantiano (VALLE, 2003). 

Apesar das diferenças entre as dItas visões rnodernistas, elas compartilham o 

mesmo mundo - significativo e lógico - ( e duas fornJas: na primeira o discurso espelha 

a razão e a ordem como se esta já existis~ e no mundc exterior, independente do sujeito; 

na segunda, existe um agente pensante, um sujeito, que se conscientiza dessa ordem 

externa. 

No prImeIro momento, dentro da visão kantiana e weberiana, a razão é 

propriedade do sistema - modelo sistêmico. Para o modelo crítico, segundo o enfoque 

habermasiano, o sujeito pensante é o indivíduo, l)U mais precisamente a rede de 

conscientemente o suicida a conseguir aquele objetivo, conduz-se de maneira funcionalmente racional. Se 
o amigo do suicida impede que este atinja seu objetivo, conduz -se de maneira funcionalmente irracional. 
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interações que o indivíduo possui para alcançar o consenso universal da experiência 

humana. Assim, o discurso da responsabilidade social dentro da ótica weberiana está 

apenas servindo a uma lógica estratégica, visando a produzir e manter o sistema 

capitalista, tão somente. 

Um sistema de valores universal que possa sustentar as ações SOCIaiS não 

combina com essa proposta de racionalização e burocratização de Weber, mesmo 

porque ele acreditava que o politeísmo e relativismo de valores, característicos da 

modernidade, seria irreconciliável com a normalização do comportamento humano. Sob 

a perspectiva de Habermas, a responsabilidade social se insere num discurso crítico, em 

que os atores estão mais conscientes de seu papel e da dinâmica do sistema. Dessa 

forma, os indivíduos poderiam participar ativamente, pelo agir comunicativo, na 

construção de consensos no que diz respeito ao social. Esse modelo pressupõe a 

inclusão da alteridade nas decisões e ações individuais e coletivas e, assim sendo, a 

responsabilidade social parece ser mais fiel aos seus verdadeiros propósitos. A seguir, 

as duas abordagens são especificadas a partir de um levantamento histórico e dos 

elementos que formaram o pensamento de seus autores. 

3.3.1 A racionalidade weberiana 

Não há como introduzir a questão da responsabilidade social, sem passar pelos 

conceitos e entendimento de ação social. Especialme lte neste trabalho em que o tema 

está delimitado dentro do contexto moderno, a ótica de Max Weber se mostra central 

para analisar o cruzamento da ação social com a responsabilidade social. E, ainda, para 

o pensamento contemporâneo, é também praticamente impossível ler Weber sem 

considerar a leitura que Habermas construil· sobre ele. Por esse caminho crítico, parece 

razoável dar por "superado", na reflexão que aqui se desenvolve, o difícil problema da 

relação entre o pensamento de Weber e a base da tradição crítica dominante em seu 

tempo - a filosofia da História e os pressupostos fundamentais do evolucionismo. 

Para Habermas (1987), pOIS, o sociólogo alemão Max Weber, embora 

pretendesse afastar-se das premissas da filosofia da história e dos pressupostos 

fundamentais do evolucionismo, ainda descreveu a modernização da sociedade 

ocidental como "resultado de um processo universal" (portanto, como o vê Habermas, 
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ainda como resultado de um processo histórico-evolucionista). Na opinião de 

Habermas, a novidade que Weber trouxe foi - esse sim - o projeto de descrever e 

explicar as transformações da sociedade moderna mediante o critério da "racionalidade" 

(HABERMAS, 1987a, p. 197). 

Weber recortou esse critério no processo geral de desencantamento que ocorre 

na história das grandes religiões e que satisfaz as condições internas necessárias para 

que surgisse o racionalismo ocidental (HABERMAS, 1987a). Com o objetivo de 

desenvolver essa análise, "Weber se vale de um conceito complexo, embora nem um 

pouco confuso, de racionalidade" (HABERMAS, 1987a, p. 198). 

Segundo Weber (1964), é preciso entender o conceito de racionalidade sem 

separá-lo do contexto amplo das muitas lormas de ação social: 

"Por 'ação' deve entender-s:! uma conduta humana (quer ela 
consista em um fazer extenor ou interior, quer consista em 
omitir ou permiL":) sempre que o sujeito - ou os sujeitos - da 
ação atribui a ela um sentido subjetivo. A ação social, portanto, 
é uma ação na (lUal o senti lo atribuído pelo seu sujeito - ou 
sujeitos - se refne à condu a de outros, orientado-se por essa 
para o seu desem,)lvimento" (WEBER, 1964, p. 5). 

A racionalidade assumiu, entãCl, o sentido de uma "coerência lógica ou 

teleológica" que direciona a ação do homem, conforme definição weberiana (WEBER, 

1994). Valle (2003) salienta que, para Weber, não era possível entender um sistema de 

valores plural dentro da racionalidade moderna. A resposta estaria em conceber uma 

racionalidade universal em cada sistema Cle valores, 

Assim, dado que tem "sentido sub,letivo", a motivação da ação social dependeria 

do próprio sujeito e por isso tem sentido discutir-se ética e processos éticos quando se 

aborda a ação social. A ação social, rara Weher, sempre poderá ser classificada 

conforme os seguintes tipos, dependendo da racionalidade que a motive (WEBER, 

1964, p. 20): 

1. racional ajustada pelos fins (racionali&jde instrumental): determinada por 

comportamentos esperados tanto dos objetos do mundo exterior quanto dos 

outros homens. Esses comportamentos esperados são "as condições" ou "os 
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meios" com que se pode contar para atingir fins próprios racionalmente 

ponderados e perseguidos; nesse caso se fala em ação social motivada pela 

racionalidade instrumental; 

2. racional ajustada pelos valores (racionalidade substantiva): determinada pela 

crença consciente em valores - éticos, estéticos, religiosos ou sob qualquer outra 

forma que se manifestem - próprios e absolutos de uma conduta, sem relação 

alguma com o resultado; nesse caso, se pode falar em ação social valorativa, 

motivada pela racionalidade valorativa; 

3. afetiva: especialmente orientada por afetos e estados sentimentais do momento; 

nesse caso se fala em ação social afetiva, motivada pela racionalidade afetiva; 

4. tradicional: determinada por um costume arraigado; nesse caso se fala em ação 

social tradicional, motivada pela racionalidade tradicional. 

Cada um desses tipos de ação social - ao qual corresponde um tipo de 

racionalidade - tem suas peculiaridades. 

A ação social puramente tradicional é uma resposta esperada e padronizada a 

estímulos habituais e comuns; quanto maior o grau de institucionalização do contexto 

em que for gerada, mais acentuado será o caráter tradicional da ação social (WEBER, 

1964). Essa institucionalização pode se dar por meio dos costumes, da religião, do 

sistema de leis de uma sociedade, destacando-se aí o resultado, e não o processo ético 

esperado. Na ação social tradicional, conforme Weber (1964), não há espaço para a 

reflexão: a ação social ocorre porque tem de ocorrer, porque é daquela forma que se faz 

desde os tempos mais remotos (pelo menos para aquele grupo social). Assim, deduz-se 

que a responsabilidade social respaldada em ações sociais tradicionais focaria mais o 

resultado, ou seja, o cumprimento das leis, a reprodução do hábito ou da prática 

legitimada. 

Freqüentemente confundem-se a ação afetiva e ação ajustada por valores. As 

duas formas de ação são semelhantes porque, nos dois casos, a ação social não visa ao 

resultado, mas ao conteúdo da própria ação. Os dois tipos distinguem-se, contudo, 

porque a ação social afetiva é motivada por emoção momentânea, sem qualquer 
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reflexão; no caso de ação social ajustada por valores, os propósitos e o planejamento da 

ação social são resultado de elaboração consciente que, contudo, jamais perde de vista a 

"causa" à qual serve o ator social (WEBER, 1964). 

"Atua estritamente de um modo racional ajustado pelos valores 
quem, sem levar em consideração as conseqüências previsíveis, 
trabalha em nome de suas convicções sobre o que é o dever, a 
dignidade, a beleza, a sabedoria religiosa, a piedade ou a 
transcendência de uma 'causa'" (WEBER, 1964, p. 21). 

Assim, dentro de cada esfera de valor - política, cultural, econômica, social - os 

indivíduos seguiriam uma racionalidade específica. Weber defendia que essas 

racionalidades particulares teriam um ponto em comum, a saber, o agir calculado. O 

agir estratégico se fundamenta na justificativa dos fins pelos meios, em que as ações 

sociais dos indivíduos são mediadas por algum tipo de interesse (WEBER, 1984). Essa 

idéia reflete um pouco do desencantamento do mundo que Weber sentiu, ao constatar 

que "a racionalização social serviu-se da relig ão para se instaurar e agora está prestes a 

aniquilá-la" (VALLE, 2003, p. 11). 

Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a racionalidade que se 

desenvolveu não se limitava ao campo meraL!ente econômico, mas extrapolava para o 

campo político, social e cultural a partir de ética e moral próprias. Weber (1984) 

mostrava uma preocupação quanto ao processo de racionalidade que se constituiu entre 

os séculos XVI e XVIII na Europa e que se institucionalizaram como elementos 

estruturais da sociedade ocidental. 

Um desses elementos consistia em atribuir legitimidade inconteste às ciências 

"duras" como solução de todos os problemas A universalização dos fenômenos é um 

traço marcante da sociedade ocidental. Dentro desse contexto, a civilização ocidental 

trouxe imanente ao seu desenvolvimento uma racionalidade técnica e burocrática, sendo 

característica de sua formação. 

Nessa concepção, o capitalismo foi dos fenômenos de maior significação na 

constituição do desenvolvimento ocidental e se legitimou a partir de uma racionalidade 

específica da modernidade. Para Weber (1984), o Espírito capitalista foi, acima de tudo, 
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um processo civilizatório presente na História antes mesmo do desenvolvimento 

capitalista ocidental. É possível, então, entender porque Weber analisa o capitalismo 

ocidental como fenômeno do racionalismo hegemônico. 

Sob a perspectiva utilitarista, há uma ligação entre razão religiosa-ética e razão 

objetiva no mundo das relações sociais. A ética que rege o comportamento dos sujeitos 

parece definir-se em primeiro lugar na suposição primordial da relação interpessoal. 

Sobre esse aspecto, é possível afirmar que a racionalidade da ética protestante, baseada 

no trabalho intenso e privando o homem de outros prazeres, foi uma espécie de motor 

do desenvolvimento inicial do Espírito do capitalismo moderno. Contudo, não se pode 

generalizar e determinar que a ética religiosa foi o que determinou ou mesmo gerou o 

capitalismo, enquanto sistema civilizatório. O capitalismo não precisou diretamente de 

práticas morais ou de uma racionalidade religiosa para poder se estabelecer como modus 

de vida econômico da sociedade moderna. 

Nesse contexto, o lagos da ação social foi sendo fundamentado pelo aspecto 

racional. O utilitarismo instrumental racional perpassou de forma objetiva a constituição 

da sistema público (o Estado), em seus aspectos burocráticos, e a esfera do mundo 

privado. Esse aspecto de racionalidade no qual se desenvolveu a sociedade ocidental, 

contextualizou a relação entre "indivíduo" e "estrutura" dentro da chamada "jaula de 

ferro" da razão. Esse aspecto, o próprio Weber enxergava de forma pessimista no que 

dizia respeito ao desenvolvimento dos processos sociais no futuro. 

Na discussão sobre mercado, Weber (1984) apontava que este seria o "arquétipo 

de toda ação societária racional", só haveria mercado onde há uma pluralidade de 

interessados na troca, e que a barganha seria traço imprescindível da caracterização do 

fenômeno específico do mercado. Weber se referia claramente à "comunidade de 

mercado", uma "comunidade" sui generis: 

" ... do ponto de vista sociológico, o mercado representa uma 
coexistência e seqüência de relações associativas racionais, das 
quais cada uma é especificamente efêmera por extinguir-se com 
a entrega dos bens de troca ( ... ). A troca realizada constitui uma 
relação associativa apenas com a parte contrária na troca" 
(WEBER, 1984, p. 419). 

Assim, a troca era claramente caracterizada como uma relação associativa, que 

se esgota no interesse que cada uma das partes deve ter no bem trocado. Ademais, cada 
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uma delas constituía uma "sociedade" efêmera que se extinguiria no ato da troca34
. 

Contudo, o mercado resulta ser uma "comunidade" constituída das trocas - dessa 

miríade de "sociedades racionais, coletâneas e sucessivas", além de efêmeras. O fato de 

um indivíduo pertencer ou não a um "mercado" - sua condição de comprador ou 

vendedor potencial de mercadorias - não está sujeito a qualquer decisão racionalmente 

motivada de sua parte (traço definidor da "relação associativa"). Esta é uma condição 

objetivamente compartilhada com outros de seus concidadãos, a partir de certos 

atributos e circunstâncias socialmente identificáveis: pelo menos, sua posse objetiva de 

certos bens materiais em princípio trocáveis ("mercadorias" potenciais), e seu direito a 

esta posse. Se não fosse assim, nenhuma troca seria sequer possível, pois - sublinha 

Weber - toda barganha preparatória, na medida em que reconhece tacitamente direitos 

recíprocos, é um ato comunitário, assim como toda troca que utiliza dinheiro requer 

uma comunidade, na medida em que presume confiança no valor coletivamente 

atribuído a um objeto destituído de valor intrínseco - a moeda. 

Dessa forma, a apreensão weberiana do conceito de "mercado" identificava nele 

a forma de socialização, por excelência, simultaneamente interessada ("societal") e 

solidária ("comunal"): no mercado, há um reconhecimento evidente de que todos podem 

legitimamente perseguir apenas o seu próprio interesse, e a forma de interação que o 

constitui - a troca - pode perfeitamente se dar sem que nenhum dos participantes se 

preocupe por um instante sequer com o bem-estar do outro; não obstante, não menos 

importante na configuração da relação de mercado é o reconhecimento universal de que 

cada um é um portador de direitos que não podem, em hipótese alguma, ser violados -

caso contrário, não há a troca, mas um crime. É por isso que Weber afirmou que o 

mercado é originariamente a forma de socialização possível entre inimigos. 

Genericamente, pode-se dizer que o mercado se tomou a forma típica de socialização 

entre estranhos. Reconhece-se, assim, que os dois participantes de uma troca não 

precisam se importar minimamente um com o outro, mas ainda assim é uma forma de 

socialização, porque ambos reconhecem tacitamente que são portadores de um 

34 De fato, a "troca estritamente racional referente a fins e livremente pactuada no mercado: um 
compromisso momentâneo entre interesses opostos, porém complementares" é um dos três tipos puros de 
relação associativa, juntamente com a "união livremente pactuada e puramente orientada por 
determinados fins", e a "união de correligionários, racionalmente motivada com vista a determinados 
valores". Weber, Economia e Sociedade:25. p. 31 (grifos do Autor). 



83 

determinado elenco de direitos comuns, e esperam do outro a observância desses 

direitos - pertencendo ambos, portanto, a alguma forma de comunidade. 

Não passou desapercebido a Weber, portanto, o que pode haver de repugnante 

no mercado em conseqüência da frieza e impessoalidade de sua operação. Ele 

reconhecia que o mercado era, efetivamente, "estranho a toda confraternização", e que 

toda ética condenaria a prática do "mercado livre". Seria, ao mesmo tempo e por esta 

mesma razão, a única relação "formalmente pacífica" entre estranhos. Assim, a 

fetichização da mercadoria e a reificação dos seres humanos identificadas (e 

moralmente denunciadas) no capitalismo por Marx contrastam com o imperativo 

kantiano implícito de tomar cada ser humano como um fim em si mesmo. Assim, 

Weber identificou a ambigüidade contraditória do mercado: liberal, por permitir a 

perseguição de fins pessoais, independentemente da opinião alheia; e (o outro lado da 

moeda) opressivo por viabilizar, rotinizar e - por fim - legitimar a indiferença 

recíproca. 

A racionalidade weberiana, portanto, se apresenta dentro de uma 

instrumentalidade adequada para sustentar o capitalismo. As ações segundo fim 

deveriam estar conjugadas às ações segundo valor; todavia, o que se observa é que a 

racionalidade segundo fim vai, aos poucos, engolindo a racionalidade ética. Segundo 

Valle (2003), Weber entende que, após o "desencantamento do mundo", em que cada 

um teria sua própria forma de decidir e agir, seria formada uma racionalização das 

representações do mundo. Esta racionalização levaria à construção de estruturas de 

consciência que seguiriam a lógica da modernidade e, inevitavelmente se incorporariam 

nas instituições, levando ao segundo movimento: a burocratização. Nesse sentido, a 

racionalidade weberiana simboliza a visão instrumental, em que a busca pelos fins 

segue uma normatização e estruturação dentro de uma lógica da modernidade. 

No contexto organizacional, a responsabilidade social aparece impregnada da 

dimensão instrumental, em que pese seu discurso substantivo. Em princípio, os gestores 

pregam que as corporações investem em ações sociais porque constitui um valor para 

seus gestores. Esse discurso induz à crença de que as empresas incorporam o Espírito da 

responsabilidade social em seu real sentido e que sua estratégia de mercado privilegia 

ações sociais como componente paralelo de sucesso. Nesse caso, a racionalidade 
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substantiva estaria conjugada à racionalidade instrumental. No entanto, esta tese 

questiona se essas dimensões axiológica e estratégica cobrem apenas uma dimensão de 

legalidade, mais até do que legitimidade. 

Na ação social regida pela razão instrumental, o agente se orienta pelos fins, 

meios e conseqüências de sua ação social; ele pondera racionalmente os meios e os fins, 

os fins e as conseqüências da ação social, as pondera, umas em relação às demais, todas 

as conseqüências possíveis de sua ação social. Nesse tipo de ação social, o agente toma 

decisões sobre a ação baseado no cálculo, na relação custo/benefício entre fins, meios e 

conseqüências da ação social que decida empreender (WEBER, 1964). 

Na ação social em que a racionalidade é ajustada pelos fins, os agentes não estão 

exclusivamente movidos pelo afeto ou pela tradição: 

"Por sua parte, a decisão entre os diferentes fins e conseqüências 
concorrentes e em conflito pode ser racionalmente ajustada a 
valores; nesse caso, a ação é racionalmente ajustada aos fins 
somente nos meios" (WEBER, 1964, p. 21). 

Em outras palavras, pode acontecer de o agente de ação social ajustada pelos 

valores considerar só os valores, até definir seus objetivos e, em seguida, passar a usar 

critérios da racionalidade instrumental para hierarquizar os objetivos de sua ação social; 

por exemplo, para verificar a utilidade marginal daqueles objetivos. 

Nesta situação, é possível finalmente entender como pode se pOSICIOnar uma 

empresa. Por exemplo, um dirigente que decide fazer uma doação para uma entidade 

porque acredita na responsabilidade social. Ele tem que decidir a quem fará a doação: à 

entidade que atende a crianças com câncer e que está a 400 quilômetros de distância de 

sua empresa ou à entidade que capacita adolescentes em informática na comunidade 

onde sua empresa desenvolve sua produção. Até a decisão se concretizar, a ação social 

do dirigente é regida pela racionalidade ajustada pelos valores; para definir a entidade à 

qual fará a doação, a ação social do dirigente é regida pela racionalidade instrumental -

que o leva a escolher a entidade que lhe traga o melhor retomo de imagem ou o menor 

prejuízo em termos financeiros. 

Considerada sob a perspectiva da racionalidade instrumental, a ação social 

ajustada unicamente por valores é sempre uma ação irracional (WEBER, 1964), posto 
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que, nesse tipo de ação social, não se aferem quaisquer possíveis conseqüências. Ou, 

quando há alguma aferição, a medição é sempre "tanto menor quanto maior seja a 

atenção concedida ao valor próprio do ato em seu caráter absoluto. Absoluta 

racionalidade instrumental, contudo, em ação social ajustada pelos fins é caso-limite" 

(WEBER, 1964, p. 21). 

Só raramente a ação social seria orientada por um único tipo de motivação 

(racional ajustada por fins, racional ajustada por valores, afetiva ou tradicional). Todas 

essas motivações, às quais correspondem, a cada uma, um tipo de racionalidade, são 

tipos conceituais puros, construídos para efeitos didáticos ou para orientar os métodos a 

serem selecionados para cada tipo de pesquisa social (WEBER, 1964). Mais 

freqüentemente, encontram-se ações sociais motivadas por tipos híbridos de 

racionalidade. 

Apesar de admitir quase todos os tipos de 'mescla' na motivação - e, portanto, 

no tipo de racionalidade - que faz agir os agentes de ação social, Weber, ainda assim, 

chocava-se de ver que todas as ações sociais em sociedades capitalistas - nas quais se 

esperava que o mercado estabelecesse o equilíbrio - eram motivadas sempre pela 

racionalidade funcional, vale dizer, pela racionalidade instrumental. Como salienta 

Ramos (1981): 

" ... muito embora Weber se tenha recusado a basear sua análise 
sobre a indignação moral, como fizeram outros teóricos, de 
forma notável, é um erro atribuir-lhe qualquer compromisso 
dogmático com a racionalidade gerada pelo sistema capitalista" 
(RAMOS, 1981, p. 5). 

No entanto, questionamentos sobre essa excessiva racionalização da vida social 

levaram a dois tipos de reações, conforme Valle (2003): a primeira nega totalmente a 

racionalização, mas não tem tido muitos adeptos. A segunda sugere que a solução não 

está em ter menos razão, mas uma outra razão. Ajusta-se nesta vertente o trabalho de 

Habermas, a seguir apresentado. 

3.3.2 Habermas e a razão comunicativa 

Se Weber mostrou o quanto a operacionalização da razão se fundamenta como 

lagos instrumental do mundo moderno em todos os seus aspectos, Habermas buscou 
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constituir uma reflexão crítica sobre essa instrumentalidade como forma de 

emancipação social. 

Em sua análise sobre a ética protestante e o desenvolvimento do capitalismo, 

Weber argumentou que o asceticismo da ética protestante no trabalho criou as condições 

para que se disseminassem a racional-instumentalização da ação social e a 

burocratização (fruto da racional-instrumentalização). Essas, com o tempo, acabariam 

por criar uma "gaiola de ferro" que tolheria a liberdade humana, conforme Weber 

(1967, p.131). Ele previu, ainda, que isso aconteceria sempre que prevalecesse a 

racionalidade instrumental como única ou principal motivação de todas as ações sociais. 

Em que situação, e por quê, prevaleceria a racionalidade instrumental, foi uma 

questão que Habermas (1987) tentou explorar. Segundo ele, Weber deduziu que o 

processo de racionalização e instrumentalização influenciariam e extrapolariam para 

todo o entorno empresarial, a partir do desenvolvimento da racionalidade instrumental 

das corporações. 

Weber defendeu ainda que, uma vez que a empresa capitalista moderna funciona 

baseada em cálculos, seria indispensável, para que tenha um bom desempenho, que 

houvesse previsibilidade em seu contexto. Para tanto, seria igualmente necessário um 

ordenamento jurídico (justiça) e que o Estado fosse administrado, no mínimo, de modo 

previsível e calculável por meio de normas gerais fixas. Dessa forma, esperava-se que 

"o rendimento do Estado pudesse ser tão previsível quanto é previsível o rendimento de 

uma máquina" (HABERMAS, 1987a, p. 288). Daí que, na medida em que fosse se 

desenvolvendo o capitalismo, o mesmo processo estimularia a racional

instrumentalização de todo o "entorno" em que prosperam as empresas modernas o que, 

por fim, poderia levar a sociedade a institucionalizar a racionalidade instrumental. 

Na visão de Habermas (1987), não só ele, mas também outros autores foram 

influenciados pelos temores de Weber sobre a racional-instrumentalização do mundo, 

dentre os quais destaca os pensadores da Escola de Frankfurt - Horkheimer, Adorno e 

Marcuse (HABERMAS, 1987a; 1987b). 

Horkheimer, por exemplo, dedicou-se a entender e explicar o processo pelo qual 

a razão se modifica ao longo dos tempos. 
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'" Razão', por um longo período, significou a atividade de 
entendimento e assimilação de idéias eternas que funcionavam 
como fins para os homens ( ... ) Por séculos a obediência a Deus 
era não somente o meio de conseguir seu favor, mas também de 
racionalizar todo tipo de subjugação, cruzadas de conquista e 
terrorismo" (HORKHEIMMER, 1994, p.vii). 

Para o homem "iluminado", ser racional passou a significar respeitar regras sem 

as quais - se elas não existissem - nem o indivíduo nem a sociedade sobreviveriam. E 

foi por esse caminho que, a partir do Iluminismo, a razão passou a ser "associada (só) a 

ela mesma, aceitando-se como um instrumento" (HORKHEIMMER, 1994, p.vii). A 

razão instrumental surgiu, então, como ideologia para "garantir" a sobrevivência da 

sociedade e, dali em diante, passou a permear toda a organização da sociedade 

capitalista centrada no mercado. 

Marcuse, por sua vez, denunciou a redução da razão a mero instrumento, 

provocada para gerar uma sociedade submetida ao controle por grupos técnicos dos 

setores sociais dominantes (MARCUSE, 1973). 

Todavia, a Escola de Frankfurt se dedicou não somente a criticar a razão 

instrumental, como também buscar soluções que envolvessem a ação humana nessas 

questões. Assim, a partir do trabalho de Weber, Habermas (1988) propôs uma outra 

racionalidade para orientar a ação humana: 

"A racionalidade tem menos a ver com o conhecimento ou 
com a aquisição do conhecimento do que com o modo como 
usam o conhecimento, os sujeitos capazes de agir e de usar a 
linguagem"(HABERMAS, 1987a, p. 24). 

Para ele, o sistema e o mundo da vida seriam espaços distintos, cada qual 

constituído de racionalidade própria. O primeiro funcionaria segundo a racionalidade 

instrumental; o segundo, permeado por uma racionalidade comunicativa. 

o sistema representa o conjunto de mecanismos formais que se articulam em 

tomo de interesses e relações instrumentais. Compreende a técnica, a normatização, a 

organização, a política, dentre outros mecanismos responsáveis por manter a realidade 

concreta., possibilitando, de um lado, a integração social e, de outro, a implementação 

do trabalho social ou das forças produtivas. 
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Na idéia de 'Mundo da Vida', Habermas (1988) mostrou uma racionalidade 

mediada pela linguagem e pela comunicação, entendendo que a racionalidade weberiana 

é insuficiente para explicar a dinâmica desse espaço. Esses elementos sustentam a 

construção racional dos sujeitos, uma vez que refletem a cultura da qual fazem parte e 

são calcados na estruturação de três universos: o objetivo, subjetivo e social. 

Neste sentido, enquanto o desenvolvimento do sistema estaria marcado por 

processos de diferenciação e de complexificação social que provocam o surgimento de 

mecanismos de integração ou de articulação (sistêmica) de-simbolizados, o 

desenvolvimento das estruturas do mundo da vida seria caracterizado por processos de 

racionalização onde seus componentes estruturais, conceptualizados através das noções 

de cultura, sociedade e personalidade, apresentariam contornos cada vez mais definidos 

e atingiriam níveis de autonomia cada vez mais altos, i.e, uns em relação aos outros. 

Finalmente, após essa contextualização, o conceito de racionalidade de 

Habermas é trazido a seguir: 

" ... podemos dizer que as ações reguladas normativamente, as 
auto-apresentações expressivas, e também as expressões 
valorativas suplementam os atos de fala constantivos na 
constituição de uma prática comunicativa que, contra um pano 
de fundo de um mundo-da-vida, é orientada para alcançar, 
sustentar e renovar o consenso - e, na verdade, um consenso 
que se baseia no reconhecimento intersubjetivo de pretensões de 
validades criticáveis. A racionalidade inerente a esta prática é 
mostrada no fato de que um acordo alcançado 
comunicativamente deve ser baseado no final em razões. E a 
racionalidade daqueles que participam dessa prática 
comunicativa é determinada pelo fato de que, se necessário, 
podem, sob circunstâncias convenientes, fornecer razões para 
suas expressões" (HABERMAS, 1984, p. 17). 

Essa concepção de racionalidade só seria possível dentro de um espaço de 

relacionamento humano no mundo da vida. Como já indicado, o agir comunicativo não 

tem validade para um mundo que funciona apenas com a dimensão objetiva. Para este 

contexto, a racionalidade weberiana se aplica perfeitamente, conforme Habermas. O 

conceito de mundo da vida de Habermas foi construído a partir de três outros mundos: o 

mundo objetivo, o social e o mundo subjetivo. 

Nesse contexto, a dimensão objetiva do mundo da vida é representada pela 

totalização das entidades e instituições na sociedade. Essa realidade é externa aos 



89 

indivíduos e, suas relações, socialmente construídas, estruturam-se dentro de uma 

dimensão formal. A linguagem e a intersubjetividade atuam como elos de ligação entre 

o mundo objetivo e os indivíduos, que vão reconstruindo seu entendimento da realidade. 

Conceitualmente, este é o cenário ontológico do ser social. No entanto, mesmo 

que esse mundo (objetivo) se legitime pela ação da linguagem, ela não é suficiente por 

si só para cumprir essa missão, uma vez que a interpretação do universo formal é 

construída a partir da relação humana e essas são verdades relativizadas e provisórias. 

o mundo social é a segunda dimensão do mundo da vida e se constitui nas 

relações sociais. O cotidiano consiste no espaço onde se define a existência desse 

mundo, pois é nele que os sujeitos se relacionam e se comunicam, construindo e 

reconstruindo valores e verdades. 

Cabe destacar três pontos fundamentais para a compreensão de Habermas: a 

realidade da vida cotidiana, a interação social na vida cotidiana e a linguagem e o 

conhecimento na vida cotidiana. Esses elementos tiveram suas premissas em Berger e 

Luckmann (1990), para quem a realidade é socialmente construída. Nesse sentido, o que 

é verdade para um grupo, foi construído por meio da interação e comunicação cotidiana, 

que permitiu reestruturar as interpretações de cada um. Os pressupostos de verdade 

foram construídos a partir de atos comunicativos. 

Por fim, o mundo subjetivo apresenta-se como universo interno dos sujeitos, em 

que se encontram as experiências vivenciadas e transformadas em conhecimento, 

reconhecidamente válido e necessário para exteriorizar a ação e a razão que assume a 

forma de comunicação. 

Assim, o mundo da vida de Habermas encerra esses três outros mundos, sobre os 

quais os indivíduos expressam suas verdades e, pela interação e comunicação, vão 

sendo reconstruídas até que se chegue a um consenso, mesmo que provisório. 

Assim, a partir do modo como via a razão ser usada em situação de 

comunicação, Habermas (1987) demarcou dois tipos de racionalidade, ou duas "razões": 

uma racionalidade cognitivo-instrumental e uma racionalidade comunicativa: 
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"Se - em ações teleológicas - partirmos do uso não 
comunicativo de um saber proposicional, estamos pré-decidindo 
em favor de uma razão cognitivo-instrumental e do 
correspondente conceito ( ... ). Se - em atos de fala - partirmos 
do uso comunicativo de um saber proposicional, estamos pré
decidindo em favor de uma razão comunicativa e do 
correspondente conceito mais amplo de razão ( ... )" 
(HABERMAS, 1987a, p.27). 

Pela razão cognitivo-instrumental (ou simplesmente razão ou racionalidade 

instrumental) o agente social usa o conhecimento para atingir um fim, particular de cada 

agente social. Pela razão comunicativa, o agente social procura - mais do que impor um 

conhecimento a outro agente social - promover um acerto entre os diversos fatores 

implicados na interação entre sujeitos (HABERMAS, 1987a). 

Da racionalidade instrumental deriva a ação estratégica e da racionalidade 

comunicativa deriva a ação comunicativa (HABERMAS, 1987a). Na ação estratégica, o 

ator social procura realizar intenções suas, do próprio ator social, para dominar sejam os 

'parceiros' do ato de fala seja a natureza, para alcançar objetivos instrumentais. Na 

ação comunicativa, os 'parceiros' do ato comunicativo visam a estabelecer algum 

'acordo' sobre uma situação; para isso, têm de estabelecer definições consensuais, para 

todas as situações em que o consenso seja possível. 

Conjugando a sociologia e a filosofia, Habermas (1988) construiu suas reflexões 

sobre uma base social ontológica. Arendt (1989) ajuda no entendimento do eu seria essa 

ontologia social, ao afirmar que a existência humana, na medida em que se empenha 

ativamente em fazer algo, tem raízes no mundo de homens ou de coisas feitas por 

homens. O homem pensa e produz em relação constante a outros homens, e jamais fora 

desse circuito social. Na construção política de homens reais no mundo real, segundo 

Habermas, a racionalidade comunicativa se estabelece como espaço para se alcançar 

consenso social da realidade. 

Sendo assim, o que a ação comunicativa buscou explorar foi uma sociologia do 

mundo da relação dos sujeitos. Sob essa visão, o universo subjetivo, a ação política e a 

racionalidade dos indivíduos se constituem em elementos estruturados de formação e 

revitalização do espaço público na busca da emancipação social. 
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Segundo Habermas (1988), essa reabilitação da esfera social se daria a partir de 

orientações dialógicas das ações sociais e, conseqüentemente, não caberia coerção ou 

instrumentalidade. Essa idéia consiste no embrião da teoria da ação comunicativa 

Para embasar seus pressupostos teóricos, Habermas buscou na razão dois 

fundamentos que deram suporte à sua teoria: comunicação e mundo da vida. Dessa 

forma, estabeleceu seu conceito de racionalidade. Habermas abordou as várias 

manifestações de razão dos indivíduos em sua relação com o mundo, tanto nas ações 

diretas do relacionamento do homem com a sociedade, quanto nas expressões 

simbólicas que intermediam a relação do sujeito com seu mundo particular. A ação 

racional foi concebida, portanto, a partir da relação entre ação, crítica e fundamentação, 

servindo como crítica à racionalidade moderna. 

A racionalidade comunicativa ampliou a visão para outras dimensões de 

expressividade do agente comunicativo, que não se limitava apenas à formalidade 

normativa da ação. Essa idéia está relacionada ao que Habermas chamou de 'conquista 

de conhecimento'. A racionalidade estaria mais próxima da maneira de se adquirir o 

conhecimento, ou seja, da percepção dos sujeitos quanto à busca do saber, e menos da 

posse desse conhecimento. Dentro desse contexto, Habermas afirmou que o universo 

racional existiria em duas situações: na relação dos sujeitos, que possuem um 

conhecimento falível e, segundo, nas expressões simbólicas. 

A racionalidade manifesta se sustenta na relação sistêmica entre a semântica, o 

pressuposto de validade e as razões sobre as quais os sujeitos se baseiam para as 

afirmações de verdade. É dentro dessa interação entre os sujeitos e por meio de 

processos cognitivos que as verdades relativizadas, ou o pressuposto de validade, se 

constróem. Esta questão está centrada na pré-suposição da comunicabilidade 

consensual, central no conceito de racionalidade em Habermas. 

Para fazer reverter o processo de colonização tecnoburocrática, Habermas 

(1987) propôs que os homens buscassem maior e mais intensa interação pessoal; o meio 

para consegui-la seria a razão comunicativa (HABERMAS, 1987a). Complementou, 

ainda, que o diálogo seria a situação ideal para que o agente social acione sua razão 

comunicativa; mas só haveria diálogo no caso em que todos os interlocutores tiverem 
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chances iguais de selecionar os atos de fala e de 'usar' adequadamente as situações de 

fala. 

Para que haja ato de fala, portanto, é preciso que algum consenso seja construído 

entre todos os sujeitos participantes; e as bases sobre as quais se constrói esse consenso 

são - e têm necessariamente de ser - "verdades" pressupostas por todos os "parceiros", 

em cada ato de fala, conforme Habermas (1987a, p. 144): 

"- é preciso que todos os atores do ato de fala possam pressupor 
que são verdadeiros os enunciados feitos pelos atores (ou que se 
possam satisfazer as condições de existência do conteúdo 
proposto, nos casos em que, nos enunciados, o conteúdo seja 
apenas 'mencionado' - ou referido - e nada seja afirmado)"; 

- é preciso que o ato de fala seja 'correto', consideradas as 
normas/leis vigentes (ou que seja reconhecidamente legítimo o 
próprio contexto ou aparelho normativo e as normas que regem 
o ato de fala); 

- é preciso que coincidam a intenção manifesta pelo falante e o 
que o falante esteja convencido de que realmente pensa". 

Com vistas a entender a dinâmica da comunicação e construção de consensos, 

Habermas (1988) se baseou na taxonomia de Austin sobre os atos da fala, a saber: 

locucionários, ilocusionários e perlocusionários. 

Os atos locusionários são os que, por seu intermédio, os sujeitos descrevem o 

estado das coisas ou a realidade, tal como conhecem e percebem; os atos ilocusionários 

implicam diretamente numa realização, ou seja, o transmitir uma informação, esta 

influencia e pode modificar a relação entre os sujeitos; por fim os atos perlocusionários 

contemplam uma realidade oculta, além do verbalizado, buscando atingir outros fins 

além dos concretos e observáveis. 

Esses elementos serviram para Habermas mostrar as intenções da comunicação 

por parte dos sujeitos, que nem sempre são explicitas ou claramente definidas. Muitas 

vezes a comunicação extrapola as dimensões semântica e lingüística da expressividade 

humana, para transitar para uma dimensão simbólica. Sob essa visão, entende-se os 

pressupostos de validade ou verdades relativizadas. 
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Nos atos ilocusionários, os sujeitos ou agentes comunicativos atuam dentro de 

uma relação que vai além do entendimento racional em termos weberianos. A 

intersubjetividade permite que os sujeitos cheguem a um consenso, reconstruindo suas 

verdades por meio da comunicação e linguagem. 

Quanto aos atos perlocusionários, sua dimensão teleológica esta presente, ou 

seja, o interesse que os orienta. Caracteriza-se aí uma ação instrumental pois há a 

intenção de, com a comunicação, atingir outros objetivos subjacentes ao que está 

expresso. Nesse sentido, Habermas os concebe sob uma racionalidade estratégica. 

É possível perceber o valor do consenso para a Teoria da Ação Comunicativa, 

em que a ação é dialógica e participativa dentro de uma constante interatividade. A 

partir dessa estrutura, a teoria de Habermas passou a ser a promessa de um novo 

paradigma, como afirma Rouanet (1987), pelo menos no campo da investigação 

sociológica e, seguindo certos cuidados, também em pesquisas organizacionais, uma 

vez que há um micro-universo sociológico formando as organizações. Portanto, a 

Teoria da Ação Comunicativa se constitui como uma opção para análise social, sem que 

se reduza a ação social à racionalidade weberiana, essencialmente instrumental. 

3.4 A racionalidade corporativa - contornos e interiores do conceito 

Nesta tese, racionalidade corporativa é o termo usado para denominar a forma de 

as organizações entenderem a realidade e, a partir desse olhar, decidir e agir sobre essa 

realidade. Pressupõe-se a racionalidade corporativa como espelho da weberiana, 

caracterizando-se por ser essencialmente instrumental. No entanto, não se exclui a 

possibilidade de a racionalidade habermasiana exercer alguma influência no agir 

empresarial, pelo menos no que se refere a ações social. Neste tópico, o tema principal 

foi discutido à luz da racionalidade corporativa, buscando na teoria sobre 

responsabilidade social evidências discursivas sobre características weberianas e 

habermasianas. 

o conceito de responsabilidade social aparece algumas vezes associado a uma 

estratégia que "procura" demonstrar preocupação da empresa em participar de forma 
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ativa nos programas sociais voltados para o bem-estar da comunidade onde está inserida 

e da sociedade em geral. Duarte & Dias (1986) consideram que a empresa faz parte de 

uma realidade pluridimensional, quais sejam: 

1. Uma dimensão pessoal: a empresa não se compõe de coisas ou animais, 

mas de seres humanos, pessoas que querem e devem se vistas como tais; 

2. Uma dimensão social: o homem só existe em sociedade, sendo 

impossível a absoluta separação entre sua realidade pessoal e sua 

realidade social; 

3. Uma dimensão política: a impossibilidade de isolamento entre o interesse 

público e o particular exige a permanente participação de um poder 

maior na difícil tarefa de conciliar um e outro; 

4. Uma dimensão econômica: a função específica que legitima sua 

existência e atuação no seio da sociedade é de natureza econômica. 

Os autores citados defendem que a empresa é constituída por seres humanos 

integrados numa unidade maior, a sociedade. E tanto os objetivos pessoais de seus 

membros quanto os objetivos maiores da coletividade vão além dos objetivos 

particulares da empresa que jamais pode sobrepor estes àqueles. Este conceito incorpora 

o discurso weberiano quando se refere à dimensão política e econômica, e da mesma 

forma aparece a influência de Habermas nas duas primeiras dimensões. Ao se aceitar as 

dimensões pessoal e social, sinaliza-se uma abertura para relações dialógicas e 

participativas. Estas percepções sobre a inserção da empresa na sociedade e de suas 

responsabilidades em relação às dimensões descritas anteriormente tem sido a base dos 

conceitos apresentados sobre responsabilidade social empresarial. 

Neto & Fróes (2001) consideram que responsabilidade social é um conceito 

recente, ainda em construção, constituindo-se numa nova área de conhecimento do 

mundo empresarial. Ganhou escopo e complexidade nos últimos anos, chamando a 

atenção de acadêmicos e profissionais para explorar mais seus limites e possibilidades. 

D'ambrósio (apud NETO & FROES, 1999) descreve a responsabilidade social 

de uma empresa implicada diretamente na sua decisão de participar mais diretamente 
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das ações comunitárias na região em que está presente e minorar possíveis danos 

ambientais decorrente do tipo de atividade que exerce. 

No entanto, só essas ações não bastam para dar o título de socialmente 

responsável. O Instituto Ethos, na figura de seu Diretor-Presidente, confirma que o 

conceito de responsabilidade social está sendo ampliado, extrapolando a relação 

socialmente compromissada da empresa com a comunidade para abranger todas as 

relações da empresa: com seus funcionários, clientes, fornecedores, acionistas, 

concorrentes, meio ambiente e organizações públicas e estatais. 

Aparece também o conceito de empresa-cidadã confere uma nova imagem 

empresarial para aquelas empresas que se convertem em tradicionais investidoras em 

projetos sociais. De acordo com Neto & Froes (1999), uma empresa-cidadã é 

reconhecida pela excelência da sua atuação na área social e ganha a confiança, o 

respeito e a admiração dos consumidores. Em que pese os objetivos declarados e 

aparentes da empresa- cidadã, o fato de estarem ligados à imagem junto aos 

consumidores pode insinuar que o resultado é o que mais importa. Se essa afirmação for 

verdade, a racionalidade weberiana pode estar predominando nesse conceito e a 

inclusão do termo 'cidadã' passa a ser meramente instrumental e político. 

Alves (200 I) discutiu a diferença entre cidadania empresarial e governança. Para 

ele, cidadania empresarial pode ser entendida como um conjunto de princípios e sistema 

de gestão destinados à criação ou preservação de valor para a sociedade. Todavia, talvez 

a maior contribuição de Alves (2001) seja o conceito de governança. Para o autor, este 

conceito é difuso, podendo ser aplicado tanto a formas de gestão de empresa 

(governança corporativa), quanto a meios de prevenção do meio ambiente (governança 

ambiental) ou métodos de combater o suborno e a corrupção de funcionários públicos 

(governança pública). Não obstante seu caráter difuso, o conceito de governança tem 

como ponto de partida a busca do aperfeiçoamento do comportamento das pessoas e das 

instituições. 

Fazendo contraponto com a eficiência, Alves (2001) assinala que uma redução 

de custos pode se transformar em causa de ineficiência, dependendo de como tiver sido 

desenvolvida essa estratégia de produção. Uma empresa que tivesse seus custos 
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reduzidos pelo fato de empregar trabalho infantil, estaria incorrendo em um custo social 

que encareceria, a médio e longo prazo, seu produto e anularia qualquer vantagem 

competitiva. A base desta discussão encontra-se no processo ético da empresa, que 

respalda suas decisões e ações em seus princípios. Nesse exemplo, a racionalidade 

instrumental supera, ou melhor, anula a racionalidade substantiva no âmbito das 

organizações. 

Sucupira (2000) salienta que existe uma série de razões para justificar a 

importância da conduta ética na formulação e execução das estratégias empresariais, 

dentre elas: 

"A opinião pública espera das empresas um comportamento 
ético; 

Uma empresa que trata com dignidade seus empregados cria um 
ambiente interno mais saudável, atrai e mantém empregados 
qualificados e motivados; 

Aumento das vendas decorrentes da melhoria da imagem; 

As empresas éticas são em geral bem-sucedidas e tendem a 
conseguir mais facilmente acesso a recursos de fundos de 
investimentos" (SUCUPIRA, 2000, p. 23). 

Sour (2000) também salienta estes aspectos. Segundo ele, investidores, fundos 

mútuos ou fundos de pensão estão concentrando suas aplicações em empresas que 

respeitam o meio ambiente, as condições humanas e sociais de seus empregados, pagam 

salários justos, propiciam um local de trabalho saudável e asseguram formação 

profissional permanente. Acrescenta ainda que para determinar o padrão ético de uma 

empresa, examinam-se também as estatísticas sobre acidentes do trabalho, greves e 

reclamações judiciais ligadas a rupturas de contratos, assim como o nível de 

transparência em relação à qualidade de suas relações com a sociedade civil. Trata-se, 

pois de realizar "lucro com ética", que consagra o princípio da justiça com geração de 

benefícios financeiros. 

Interessante destacar o quão esses critérios estão intimamente ligados à 

manutenção do Espírito capitalista, cuja preocupação-mor é dar continuidade à 

acumulação de capital. Observa-se que, por trás das ações ditas éticas, reside um 

interesse maior das empresas em serem bem-sucedidas, conseguirem recursos 
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financeiros e terem uma imagem empresarial interna e externa positiva para seus stake 

holders. Relembrando mais uma vez Weber, a racionalidade segundo um valor acaba 

sendo anulada pela racionalidade segundo um fim. Assim, mascaram a visão estratégica 

em ações sociais. Nos próximos tópicos, alguns elementos centrais do conceito serão 

tratados com o objetivo de salientar os aspectos instrumentais da responsabilidade 

social. 

3.4.1 Os instrumentos da responsabilidade social 

Revisando a bibliografia sobre o tema, encontram-se alguns trabalhos que 

posicionam a responsabilidade social como estratégia empresarial e instrumento da 

gerência contemporânea. Todos esses elementos que sustentam e legitimam as ações 

sociais das empresas, acabam sendo reflexo de uma normatização e instrumentalização 

sem igual, como se pode verificar ao longo de sua descrição. 

3.4.1.1 Indicadores de responsabilidade social 

Os indicadores de responsabilidade social são relatórios gerenciais que permitem 

às empresas verificarem o seu nível de envolvimento com questões de natureza social, 

ambiental e trabalhista. Além de auxiliar a administração, os indicadores de 

responsabilidade social possibilitam uma comunicação transparente da organização com 

os seus diversos agentes sociais. Dessa forma, as corporações buscam reforçar seu 

compromISSO com a ética nos negócios e com a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade. 

De acordo com o Instituto Ethos de Responsabilidade Social (Guia de 

elaboração de relatório e balanço anual, 2002, p.I5) a análise dos indicadores, 

juntamente com os relatórios tradicionais de avaliação empresarial, permite: 

compreensão mais abrangente de toda a situação econômica da empresa, 

por incorporar fatores relevantes que refletem no desempenho presente e 

futuro da empresa; 



98 

gerenciamento de impactos propiciando significativa economIa de 

recursos, com a adoção de novas tecnologias ou procedimentos; 

avaliação da coerência entre os valores e diretrizes assumidas e a 

efetivação dos mesmos, através da análise do desempenho da empresa; 

acompanhar a evolução do processo de responsabilidade social da 

empresa; 

oferecer parâmetros comuns de comparação de desempenho com o de 

outras empresas, estabelecendo novos níveis de benchmarks. 

Atualmente, os indicadores de responsabilidade social maIS utilizados pelas 

empresas são o balanço social, a demonstração do valor adicionado e as certificações de 

responsabilidade social. 

3.4.1.2 Balanço social 

o balanço social surgiu com a crescente demanda da sociedade por informações 

a respeito dos impactos que as atividades empresariais ocasionam nos trabalhadores, 

sociedade, comunidade e meio ambiente. Os relatórios tradicionais priorizam 

informações de ordem financeira, econômica e patrimonial e não abordam elementos 

qualitativos ou o fazem superficialmente e, por isso, são insuficientes para a avaliação 

do desempenho empresarial. 

Segundo Ribeiro (1999, p.l) o Balanço Social: 

" ... é um instrumento de informação da empresa para a 
sociedade, por meio do qual a justificativa para sua existência 
deve ser explicitada. Em síntese, esta justificativa deve provar 
que o seu custo-benefício é positivo, porque agrega valor à 
economia e à sociedade, porque respeita os direitos humanos de 
seus colaboradores e, ainda, porque desenvolve todo o seu 
processo operacional sem agredir o meio ambiente". 
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Kroetz (2001, p.78) identificou quatro fases para a implementação do Balanço 

1. Fase política - traduzida na tomada de consciência quanto à 

necessidade de investir em açoes sociais, por parte do corpo diretivo da 

entidade, da necessidade do Balanço Social como um instrumento 

gerencial e de relações públicas. Também inclui-se nesse estágio a 

"venda" da proposta para todo o quadro funcional, pois a construção de 

um bom Balanço Social depende do engajamento da totalidade do grupo 

organizacional; 

2. Fase operacional - etapa em que se busca implantar de forma 

operacional a demonstração do Balanço Social, exigindo, muitas vezes, o 

aperfeiçoamento da estrutura sistêmica organizacional e de seus vários 

subsistemas, viabilizando a coleta, o tratamento e a geração de 

informações; 

3. Fase de gestão - depois da integração dos novos objetivos sociais ao 

negócio, durante a qual o Balanço Social passa de simples instrumento 

de informação para instrumento de apoio à gestão. Nessa fase, 

adicionam-se os objetivos sociais e ecológicos aos objetivos econômicos, 

afetando o processo da tomada de decisão nos diversos níveis da 

entidade, transformando-se em subsídio para o planejamento estratégico; 

4. Fase de avaliação - etapa em que são avaliados os procedimentos 

utilizados na preparação e comunicação das informações, bem como a 

influência que as mesmas exerceram na tomada de decisão e 

implementação de novas posturas administrativas, identificadas com a 

responsabilidade social e ecologicamente correta. É a fase da 

retroalimentação do sistema, reavaliando todos os procedimentos, 

informações, implementações e resultados, oriundos da análise do 

Balanço Social. 

Entre os benefícios proporcionados pela implantação do balanço social 

destacam-se: a identificação do grau de comprometimento social da empresa com a 

sociedade, empregados e meio ambiente; a evidenciação através de indicadores das 
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contribuições à qualidade de vida da sociedade; a avaliação da administração através de 

resultados sociais e não somente financeiros, dentre outros. Em 1997, foi elaborado um 

projeto de lei pelas deputadas Suplicy, Tavares e Starling com o objetivo de tomar 

obrigatória a elaboração do balanço social para as empresas com mais de cem 

empregados, entretanto, até o momento, o projeto não foi votado. 

3.4.1.3 Certificações de responsabilidade social 

A certificação da responsabilidade social empresarial é uma questão recente no 

Brasil e no exterior. Na verdade, ainda não há uma uniformização de conceitos e idéias 

referentes a práticas da responsabilidade social pelas empresas. No exterior, algumas 

normas como: a Social Accountability 8000 (SA 8000), a Occupational Health and 

Safety, a BS 8800 (BS 8800) e a AccountAbility 1000 (AAI000) surgiram visando a 

padronizar um conjunto mínimo de indicadores referentes aos aspectos éticos e de 

responsabilidade social na condução dos negócios. 

A norma BS 8000 aborda questões referentes às condições de segurança e saúde 

dos trabalhadores. A norma SA 8000, elaborada pela The Council on Economic 

Priorities Accreditation Agency - CEP AA (1997), foi desenvolvida com base nos 

preceitos da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e concentra-se no respeito 

aos direitos humanos e trabalhistas. Já a norma AA 1000 (2000) procura avaliar e 

analisar as relações existentes entre empresa e comunidade. 

Como se pode observar, as normas existentes abordam parcialmente as 

dimensões da responsabilidade social corporativa. Assim, para uma análise mais 

detalhada, tomam-se necessárias informações adicionais e, até mesmo, certificações 

complementares como a ISO 9000, referente à qualidade dos produtos, e a ISO 14000, 

referente a questões ambientais. 

A forma mais simples de envolvimento com a responsabilidade social é por 

melO da associação a uma entidade comprometida com os princípios da 

responsabilidade social corporativa. Assim, as empresas associadas se comprometem a 

seguirem um código de conduta que visa normatizar as ações empresariais entre os 

agentes sociais. Esse é o caso, por exemplo, do Instituto GIFE que possui cerca de 65 

fundações e institutos associados. 
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Além disso, algumas entidades cnaram selos de certificação social que são 

conferidos aos associados que patrocinam projetos sociais, como ocorre com a fundação 

Abrinq que combate a exploração do trabalho infantil e Selo Empresa Cidadã, conferido 

pelo estado de São Paulo às empresas socialmente responsáveis. 

Já o instituto Ethos (2000) desenvolveu uma metodologia própria de avaliação 

da responsabilidade social que vem sendo praticada por algumas corporações. O 

instituto Ethos se tomou um agente legitimador, possuindo reconhecimento perante seus 

pares, organizações e governo. A avaliação consiste na aplicação de um questionário, 

que é um modelo único aplicável a todas as empresas, composto por um conjunto de 

indicadores qualitativos e quantitativos que abordam sete dimensões da 

responsabilidade social corporativa: valores e transparência; público interno, melO 

ambiente, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e sociedade. 

O objetivo dos indicadores é ressaltar a importância das questões SOCIaiS e 

ambientais para os negócios e a formação de um banco de dados nacional que permita 

às empresas compararem o seu nível de atuação social com um conjunto de empresas 

líderes. 

Como ferramentas de análise, os demonstrativos do balanço social, valor 

adicionado e os indicadores de responsabilidade social permitem identificar o nível de 

atuação e o grau de comprometimento das empresas com as questões sociais, ambientais 

e éticas. Dessa forma, esses demonstrativos são complementares à análise de 

desempenho econômico e financeiro das empresas, dando uma dimensão social de sua 

atuação e identificando o grau de aderência da administração empresarial aos valores 

éticos que a sociedade pós-industrial demanda. 

3.4.1.4 Cidadania empresarial 

O termo cidadania empresarial tem sido muito utilizado para demonstrar o 

envolvimento da empresa em programas sociais de participação comunitária por meio 

do incentivo ao trabalho voluntário, do compartilhamento de sua capacidade gerencial, 

de parcerias com associações ou fundações e do investimento em projetos sociais nas 

áreas de saúde, educação e meio ambiente. Atualmente, o termo voluntariado 

empresarial é usado como sinônimo de cidadania empresarial. É importante ressaltar 
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que o voluntariado é uma forma de atuação específica da empresa junto à comunidade e 

o conceito de cidadania empresarial representa uma atuação social bem mais ampla. Ou 

seja, a ação voluntária contribui para a cidadania empresarial. 

Szazi (2001: s.p.) define o voluntariado como: 

"o conjunto de ações empresanais para incentivar os 
funcionários a engajarem-se em atividades voluntárias na 
comunidade. Tais ações são variadas e podem consistir em 
cessão de espaço e recursos da companhia para o 
desenvolvimento de atividades voluntárias, dispensa de certo 
número de horas da jornada de trabalho para ações voluntárias e 
aproximação de funcionários e entidades interessadas em tal 
colaboração". 

A primeira pesquisa nacional sobre atuação social e estímulo ao voluntariado nas 

empresas traz as seguintes recomendações acerca do trabalho voluntário (PROGRAMA, 

1999): 

Voluntariado empresarial não é sinônimo de amadorismo. Exige 

profissionalismo da empresa e dos funcionários que se engajam no trabalho; 

É responsabilidade da empresa definir políticas, procedimentos e 

expectativas de resultados com objetividade e transparência ao divulgar uma 

proposta de voluntariado ou apoiar as iniciativas de seus funcionários; 

Os programas de voluntariado, assim como as ações espontâneas de 

funcionários emergem com maiS facilidade em empresas que já 

desenvolveram alguma forma de atuação social; 

A imagem da empresa-cidadã e o estímulo à consciência social e à 

responsabilidade como desenvolvimento comunitário são fortes 

determinantes para aumentar o nível de satisfação e de identidade dos 

colaboradores com sua empresa. 

Não há um modelo padronizado de voluntariado empresarial ou de atuação 

social da empresa. As ações e os programas baseados na identificação das necessidades 

da comunidade tendem a ser efetivo. A formalização do programa é dispensável, mas o 

apoio interno é indispensável. 
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Evidencia-se que o voluntariado diz respeito a outra normatizaçao para a 

solidariedade individual. Provavelmente a necessidade de regular e regulamentar as 

acoes sociais decorra mesmo da urgência do próprio capitalismo em manter vivo seu 

Espírito capitalista ou, ainda, de uma visao moderna que necessita instrumentalizar 

todas as acoes para que se possa ter controle sobre seus resultados. 

o conceito de cidadania empresarial de Azambuja (2001, s.p) também traça 

conexões com o papel da empresa no capitalismo, como se segue. Para ele, a cidadania 

empresarial decorre: 

" antes da constatação de que os agentes economlCOS não 
atuam no vazio e que, ao procurar a eficiência da empresa e 
buscar o máximo retomo sobre o capital em benefício dos 
acionistas, os seus responsáveis devem também levar em conta 
as dimensões social, ambiental e ética de suas atividades." 

Na opinião de Fisher & Schommer (2001), o fato de uma empresa pOSSUIr 

personalidade jurídica distinta dos seus acionistas e proprietário, imprime a 

característica de cidadã. Dessa forma: 

"Cidadania empresarial pode ser entendida, então, como 
uma relação de direitos e deveres entre empresas e seu âmbito 
de relações e participação ativa das empresas na vida de suas 
cidades e comunidades, participando das decisões e ações 
relativas ao espaço público em que se inserem" (FISHER & 
SCHOMMER, 2001, p.l03). 

Essa também é a opinião de Carvalho (apud KROETZ, 2000, p.77), para quem: 

'Toda empresa exerce funções de cidadania, as quais implicam deveres e direitos de 

natureza não muito diferentes aos que correspondem às pessoas (cidadão) 

individualmente" . 

Martinelli (2000) propõe uma perspectiva evolutiva do conceito de cidadania 

empresarial. No estágio inicial de constituição, a empresa é vista unicamente como um 

negócio visando retornos financeiros imediatos. A preocupação social é mínima e se 

restringe ao cumprimento das obrigações legais. Num segundo estágio a empresa se 

investe de um papel social que aglutina os interesses de vários grupos - os agentes 

sociais, o que nos remete ao conceito de responsabilidade social corporativa. No último 



104 

estágio a empresa "opera sob uma concepção estratégica e um compromISSO ético" 

(MARTINELLI, 2000: s.p.), tomado-se assim, uma empresa cidadã. Em princípio esse 

conceito estaria conjugando a racionalidade instrumental à racionalidade substantiva, 

esta última oriunda das reflexoes habermasianas sobre Weber. 

Como se pode observar, alguns autores utilizam o termo cidadania empresarial 

para destacar um conjunto de ações sociais no âmbito interno (trabalhadores e 

acionistas) e externo das empresas (comunidade, meio ambiente, governo). Nesse 

sentido, essas definições se confundem com o conceito de responsabilidade social. 

3.4.1.5 Filantropia empresarial 

o termo filantropia significa "amor ao homem ou à humanidade, pressupondo 

uma ação altruísta e desprendida. É também relacionado à caridade, uma virtude cristã", 

segundo Shommer (2000, p.2). A ação filantrópica empresarial pode ser caracterizada, 

então, como uma ação social de natureza assistencialista, caridosa e predominantemente 

temporária. A filantropia empresarial é realizada por meio de doações de recursos 

financeiros ou materiais à comunidade ou às Instituições sociais. Segundo Martins, W. 

(2001, s.p.): 

"Os termos filantropia empresarial e solidariedade corporativa, 
parecem remeter à mesma idéia. Tanto o termo filantropia - de 
cunho mais religioso - quanto a expressão solidariedade, 
traduzem-se numa mesma coisa: a idéia de que, a qualidade de 
vida da sociedade, depende do grau com o qual cada um de seus 
integrantes genuinamente se preocupa com o bem-estar de seu 
próximo. No entanto, a filantropia, seria a ação ou a atitude, 
daqueles que são solidários, expressando-se sob a forma de 
doação ou caridade. O termo solidariedade, mais do que 
caridade ou doação, possui em seu seio a idéia de reciprocidade 
de uns para com os outros, em direitos e obrigações." 

Na opinião de Azambuja (2001: s.p.): 

"O ato de filantropia ou assistencialismo, por mais meritório que 
seja, é voluntário, circunstancial e se esgota em si mesmo. Pode 
criar, ainda, expectativas para o futuro que não venham, 
necessariamente, a se realizar, dado o caráter episódico e 
gratuito de muitos atos filantrópicos". 
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A filantropia empresarial é uma ação que está crescendo a cada ano no Brasil e 

de certa maneira parece chamar a atenção do empresariado nacional. A forma 

predominante e mais reconhecida é aquela que vincula o ato filantrópico à compra de 

produtos de uma determinada empresa. Assim, parte da receita obtida com a venda de 

certos produtos é destinada a institutos ou organizações assistencialistas como a 

fundação Abrinq, Seninha, Instituto do Câncer, Instituto Ronald McDonalds, dentre 

outros. É importante ressaltar que essa prática não garante que as empresas, ao agirem 

dessa forma, estejam respeitando o meio ambiente, desenvolvendo a cidadania ou 

respeitando os direitos de seus empregados. 

Azambuja (2001) argumenta que açoes filantrópicas não eximem a empresa de 

suas demais responsabilidades para com a sociedade e o ambiente: 

"Por mais louvável que seja uma empresa construir uma creche 
ou um posto de saúde na sua comunidade, a sua generosidade 
em nada adiantará se, ao mesmo tempo, estiver poluindo o único 
rio local ou utilizando matéria-prima produzida em fábricas 
irregulares, que empregam trabalho infantil em condições 
insalubres ou perigosas" (AZAMBUJA, 2001, s.p.). 

Muitas vezes campanhas filantrópicas podem ter uma motivação apenas 

econômica utilizando o apelo emocional para aumentarem as vendas de produtos. 

Talvez seja mais nobre para as empresas, caso elas realmente visem ao ato filantrópico, 

não utilizar a propaganda para promover a caridade. Dessa forma, a legitimação do ato 

se daria por questões de princípios e não de maneira instrumental, como meio de 

obtenção de alguma vantagem ou vinculada à participação de terceiros. 

3.4.1.6 A Responsabilidade social: no espaço do trabalho e no espaço local 

A responsabilidade social além dos aspectos correntes na literatura que aborda o 

tema e divide-o em responsabilidade social externa e interna. Segundo Neto & Froes 

(1999), o exercício da responsabilidade social externa corresponde ao desenvolvimento 

de ações sociais empresariais que beneficiem a comunidade. Estas ações podem ser 

realizadas através de doações de produtos, equipamentos e materiais em geral, 
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transferência de recursos em regime de parceria para órgãos públicos e ONG, prestação 

de serviço voluntário para a comunidade pelos funcionários da empresa, aplicações de 

recursos em atividades de preservação do meio-ambiente, geração de empregos, 

patrocínio de projetos sociais do governo e investimentos diretos em projetos sociais do 

governo e investimentos diretos em projetos sociais criados pela própria empresa. 

Garay (200 l) descreve detalhadamente o que são consideradas ações 

voluntárias. Segundo a autora, enquadram-se na categoria trabalho voluntário as mais 

variadas possibilidades de ação, entre as quais o atendimento direto aos clientes fim, a 

elaboração de trabalhos especializados, treinamentos, divulgação de ações, a busca de 

recursos para a implementação de projetos, o desenvolvimento de trabalhos auto

sustentáveis, o fortalecimento e a maximização de estruturas e recursos administrativos 

e organizacionais, assim como a participação em campanhas pontuais que visem o 

atendimento de situações específicas, como por exemplo catástrofes ambientais. Garay 

(200 l) destaca que o aumento da produtividade é o maior retomo obtido pela empresa 

em todo processo de gestão dos investimentos sociais em seu público interno. A 

produtividade do trabalho aumenta como decorrência da maior satisfação, motivação e 

capacitação dos funcionários. 

Para Neto & Froes (1999) as ações de gestão interna de responsabilidade social 

compreendem os programas de contratação, seleção, treinamento e manutenção de 

pessoal de pessoal realizados pelas empresas em benefícios de seus funcionários, bem 

como os demais programas de beneficios voltados para a participação nos resultados e 

atendimento aos dependentes. De acordo com os autores citados, as principais ações 

deste tipo desenvolvidas pelas empresas consistem em: 

Investimentos no bem-estar dos funcionários e seus dependentes (programa 

de remuneração e participação nos resultados, assistência médica, social, 

odontológica, alimentar e de transporte); 

Investimento na qualificação dos empregados (programas internos de 

treinamento, capacitação e programas de financiamento de cursos externos, 

regulares ou não, realizados pelos funcionários com vistas a sua maIOr 

qualificação profissional e obtenção de escolaridade mínima). 
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Neto & Froes (2001) complementam o rol de ações internas, salientando que 

estas compreendem áreas ainda negligenciadas por inúmeras empresas cidadãs: a 

gestão do trabalho, a gestão do ambiente de trabalho, a gestão da relevância social da 

vida no trabalho, a gestão dos direitos dos funcionários. 

Neto & Fróes (2001) explicam, ainda, que a gestão do trabalho envolve questões 

relacionadas à duração da jornada de trabalho, à distribuição da carga de trabalho, à 

criação e novas formas de organização do trabalho, ao desenho de cargos e postos de 

trabalho, materiais e equipamentos, desenvolvimento de habilidades e capacidades. A 

gestão do ambiente de trabalho inclui também ações de melhoria no ambiente de 

trabalho (clima, cultura, ambiente físico, aspectos ergonômicos, estresse) integração, 

relacionamento e participação. 

Fernandes (1996) inclui, para uma gestão da relevância social no trabalho 

compreende, a visão dos empregados quanto à imagem e ao exercício da 

responsabilidade social da empresa, à qualidade de seus produtos e serviços e à sua 

valorização e participação no trabalho. 

A gestão dos direitos dos empregados envolve, assim, os diretos trabalhistas, a 

preservação da privacidade pessoal dos empregados, a forma de expressão com 

liberdade dos funcionários dentro da empresa em defesa de seus direitos. Por fim, a 

gestão do crescimento e desenvolvimento pessoal dos empregados, que inclui 

crescimento pessoal dos funcionários, perspectivas de carreira, segurança dos 

funcionários. 

A responsabilidade social no espaço do trabalho se refere ao exercício da 

responsabilidade social da empresa para com seu público interno - funcionários, 

objetivando motivá-los e oferecendo-lhes um ambiente adequado e agradável de 

trabalho. Isto implica em investir no bem-estar dos funcionários, retribuindo os serviços 

por eles prestados com remuneração adequada, participação nos resultados e demais 

benefícios -assistências sociais, médicas, odontológicas, alimentares e transporte-; 

investir em programas de qualificação profissional -treinamento interno e cursos 

externos-; e manter um bom nível de relacionamento com os mesmos, tratando-os acima 

de tudo como cidadãos, respeitando-os e proporcionando um canal aberto de 

comunicação entre diferentes níveis hierárquicos. Em contrapartida à política de 
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responsabilidade social no espaço do trabalho, a empresa eleva seus ganhos em 

produtividade, pois funcionários motivados são, em geral, mais dedicados. Assim, além 

de estar sendo socialmente responsável, assumindo uma postura mais ética a empresa 

estará ainda beneficiando a sociedade e a si mesma. 

Já a responsabilidade social no espaço local se refere à relação da empresa para 

com seu público externo: concorrentes, consumidores, fornecedores, comunidade local, 

governo e meio ambiente. Tal responsabilidade pode ser concretizada através de 

diversas ações efetuadas nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultural, 

esportiva e ecológica, tais como: doação de bens, equipamentos, produtos e recursos 

financeiros; transferência de recursos em parcerias com entidades não governamentais 

sem fins lucrativos (ONGs); incentivando e disponibilizando seus funcionários a 

prestarem serviços voluntários à comunidade em horário de trabalho; desenvolvendo ou 

apoiando programas de preservação ambiental; gerando empregos; patrocinando 

projetos sociais, culturais e/ou esportivos; respeitando os direitos dos consumidores; e 

não utilizando suborno e corrupção para ganhar concorrência. Em contrapartida, a 

empresa adquire retornos sociais, de imagem, publicitária e até mesmo financeira, visto 

que tais ações tomam-na mais competitiva em seu mercado de atuação, considerando-se 

que, segundo pesquisas realizadas, os consumidores preferem adquirir produtos e 

serviços de empresas socialmente responsáveis. 

As principais diferenças entre estas duas dimensões de responsabilidade 

corporativa são sintetizadas no quadro a seguir: 
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Quadro 1 

Responsabilidade Corporativa no Espaço do Trabalho e Espaço Local 

Foco 

Áreas de atuação 

Instrumentos 

Tipo de retomo 

Público interno 

(funcionários e seus 
dependentes) 

Educação 

Salários e benefícios 

Assistência médica, social e 
odontológica. 

Programas de RH 

Planos de previdência social 
complementar 

Retomo de produtividade 

Retomo para os acionistas 

Fonte: Síntese do autor 

Comunidade 

Educação 

Saúde 

Assistência social 

Ecologia 

Doações 

Programas de voluntariado 

Parcerias 

Programas e projetos 
SOCIaiS 

Retomo social 
propriamente dito 

Retomo de imagem 

Retomo publicitário 

Legitimidade 

Observa-se que se vem constituindo um discurso de que empresa plenamente 

atuante em ambas as dimensões (interna e externa) está exercendo sua cidadania 

empresarial, tomando-se assim uma empresa-cidadã. Polemiza-se aqui se este rótulo 

não estaria imprimindo um grau de legitimidade maior para agir no mercado, o que 

levaria a ressaltar ainda mais a instrumentalidade das ações sociais das empresas. 

No entanto, a noção de "empresa-cidadã", de acordo com a literatura 

especializada, não deve estar somente ligada à promoção de melhorias que estas podem 

promover internamente ou no seu entorno, mas também, e principalmente, no 
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cumprimento das obrigações que lhes são inerentes. Ou seja, surge como hipótese que 

falar em responsabilidade social sem respeitar as regulações colocadas pelo Estado e 

sociedade é apenas encobrir com paliativos as reais responsabilidades que as empresas 

têm perante a nação e a sociedade. Dessa forma, esta tese se preocupou em avaliar se o 

que as empresas entendem por responsabilidade social na verdade, situa-se apenas e tão 

somente no que se define na legislação vigente. Em assim sendo, a possibilidade de se 

inserir num discurso e processo ético se tomam reduzidas, uma vez que a 

regulamentação se toma parte intrínseca de uma modernidade que busca regular e 

regulamentar em busca de uma previsibilidade. O próximo tópico apresenta as 

manifestações da responsabilidade regulada das empresas. 

3.5 A racionalidade regulada 

A racionalidade regulada encerra uma dimensão puramente normativa da 

racionalidade corporativa e foi definida aqui como as orientações expressas ou tácitas 

em legislação vigente, instituições, procedimentos e regulamentações. A 

responsabilidade social, nesta tese, foi questionada tendo por pressuposto que a 

racionalidade regulada estaria inerente às ações sociais das empresas. Assim, verificar 

responsabilidade regulada significa avaliar se as empresas estão cumprindo suas 

responsabilidades definidas pela legislação vigente, diante de seu espaço de trabalho e 

espaço local. Por isso este tópico se dedicou a analisar a legislação sobre 

responsabilidade social em três níveis: município, estadual e nacional. 

Como elemento constituinte da racionalidade corporativa, a racionalidade 

regulada se investe de um olhar moderno, e a normatização possui o papel de buscar a 

previsibilidade ou, pelo menos, minimizar a imprevisibilidade característica da atual 

fase do capitalismo. Servindo primordialmente à manutenção do sistema de produção 

capitalista em sua terceira fase, a racionalidade regulada subjacente às ações 

empresariais buscam justificar a responsabilidade social e sustentar o discurso, mais do 

que evidenciar valores. Dessa forma, pode-se afirmar que a racionalidade instrumental 

também permeia os propósitos centrais de regulação do agir corporativo. 

Com o aumento das contradições do capitalismo, que vem transformando desde 

seus primórdios grande contingente das relações de produção e consumo, caberia às 
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empresas assumirem responsabilidade ainda mais ampla do que meramente satisfazer 

necessidades de consumo, ou simplesmente respeitar regulamentações vigentes. Não 

sendo suficiente o cumprimento de obrigações para com os clientes e para com a 

sociedade, tomou-se necessária a adoção de práticas que pudessem garantir uma 

convivência sustentável entre empresa e sociedade. ° movimento pela responsabilidade 

social surgiu a partir dessa demanda e atualmente seu discurso tem sido disseminado e 

institucionalizado entre todos os atores sociais. As práticas ditas socialmente 

responsáveis, contudo, não necessariamente extrapolam o regulamentado, podendo se 

limitar a seguir regras expressas ou tácitas. E nesse sentido, a racionalidade regulada 

seria o único guia que orientaria a ação organizacional. 

Por outro lado, é sabido que a Constituição Federal de 1988 é avaliada como um 

conjunto de leis bastante favorável à eqüidade na sociedade brasileira. Dessa forma, 

pressupõe-se que as organizações que cumprirem à risca o que a lei magna determina 

estarão contribuindo, sobremaneira, para o exercício da responsabilidade social. 

Questiona-se, contudo, se ao cumprir a Lei as organizações o fazem por possuírem 

princípios éticos que conduzem suas decisões ou se simplesmente o fazem para se 

tomarem legalizadas e legítimas perante o Estado e a sociedade. Assim, para empresas 

que defendem o compromisso social, a responsabilidade social se constitui como um 

conceito difuso, apresentando diversas dimensões e componentes. 

A responsabilidade social se diferencia de responsabilidade regulada na medida 

em que aquela se dá de maneira voluntária, enquanto a segunda de acordo com o direito 

positivo. 

Segundo o Direito, a empresa é uma construção jurídica de apenas 200 anos, a 

corporação corporifica e retroalimenta alguns dos pilares da ética contemporânea, 

construindo, como no capítulo da ética se apresenta, no desenvolver de sua atividade 

empreendedora, os contornos econômicos, políticos e jurídicos predominantes no 

mundo ocidental. 

A figura hoje conhecida como pessoa jurídica é uma criação recente na história 

da humanidade. Justen Filho (1985) relata que, até o século XIX, não se encontravam 

no direito europeu continental "agrupamentos personificados para fins egoísticos". 

(JUSTEN FILHO,1985, p.II). 
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É certo, entretanto, que a forma como foi concebida a "empresa", e em especial 

a "sociedade anônima", trouxe profundas conseqüências para sua existência e para a 

definição de seu papel social. A sociedade anônima foi um resultado possível por haver 

liberado de responsabilidade de uma pessoa a vida de uma organização produtiva. 

Aparece com a sociedade anônima a forma de estruturação das sociedades por ações, 

em que as decisões são tomadas por maioria. Também a sociedade anônima aparece 

com um lado negativo que está aliado ao fato de que os acontecimentos e decisões 

ocorridos no âmbito interno da empresa não chegam ao conhecimento dos sócios 

minoritários, dos governos e dos respectivos órgãos de fiscalização e da maioria 

daqueles que, de alguma forma, são afetados pela atividade empresarial, o que conduz a 

um emaranhado de relações herméticas. 

Essas questões são sobremaneira relevantes pelos inúmeros desdobramentos que 

vieram a ser constatados em face da forma jurídica e as práticas adotadas por um sem

número de empresas, como ilustrado por Castro & Bravo (1991): 

Com a perda de confiança nos dogmas do individualismo 
liberal, termina também a crença na liberdade de associação e na 
autonomia da vontade sem limites ( ... ). A experiência não 
permite duvidar que, sem a vigilância constante do Estado, esses 
dogmas têm sido utilizados para despojar e escravizar os 
economicamente frágeis. Por isso já não se pensa em falar de 
um direito natural de fundar sociedades anônimas, mas importa 
averiguar que privilégios obtidos por meio da sociedade 
anônima são condenáveis e se a mesma sociedade deveria sê-lo. 

( ... ) Fica, de novo, assim, a descoberto e em todo seu 
desnudamento, o artifício da sociedade anônima e brota 
irremediavelmente a interrogação sobre a justiça: Como se 
justifica que quem não se expõe a nenhum risco especial, nem 
busca o benefício de todos, ou seja, que quem só persegue o 
enriquecimento à custa alheia, receba gratuitamente a vantagem 
de que seu patrimônio fique alheio a qualquer responsabilidade? 
E se não é a pluralidade dos acionistas que dirige a sociedade, 
como se explica que se outorgue a uma parte de 
irresponsabilidade por atos próprios a quem verdadeiramente é o 
dono da sociedade? (CASTRO & BRAVO, 1991, p. 32). 

Esses questionamentos de Castro & Bravo (1991) remetem ao papel que o 

homem moderno e suas organizações privadas possuem dentro do sistema capitalista. 
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Este homem da modernidade surgiu da condição de criatura atada ao regime feudal - em 

que o fundamento da ordem jurídica e política era o plano divino e onde a vida terrena 

nada mais era considerada do que uma passagem, uma contingência - para assumir um 

papel de Ser à imagem e semelhança do Criador, com domínio e propriedade sobre a 

natureza e realidade. Como tal, entende-se vocacionado ao domínio sobre todas as 

coisas: cria suas próprias leis, e a liberdade e a propriedade são condições necessárias ao 

exercício dessa vocação. 

A propriedade, então, tinha de ter um caráter absoluto, ilimitado, e que se 

mostrou incompatível, no evoluir da história, com as necessidades sociais, com as 

limitações da natureza e com a constatação de que, se associado às novas tecnologias, o 

uso indiscriminado dessa propriedade poderia causar danos imensuráveis e irreparáveis. 

Alguns fatores foram, e têm sido, importantes para desencadear novas 

preocupações e demandas com relação à propriedade privada e suas relações jurídicas, a 

saber: a imprecisão das fronteiras entre o público e privado; a consciência de que o 

exercício do poder econômico transborda do campo público para o privado e influencia 

de forma cada vez mais incisiva as políticas públicas, a produção legislativa e, em 

decorrência, a vida de comunidades e até mesmo de nações inteiras; a compreensão de 

que a propriedade é um "direito-meio" e, como direito fundamental, ela se presta 

especialmente a atender às necessidades daqueles que ainda não tiveram concretizado 

esse direito, o que gera deveres e conduz à idéia de função social da propriedade; dentre 

outros. 

Aparecendo no universo jurídico pela primeira vez na Constituição de Weimar 

(1919 - art. 153, última línea), o princípio da função social da propriedade traduziu em 

palavras o princípio de justiça que certamente pairava na mente daqueles que pensaram 

e trabalharam para uma sociedade mais igualitária e plena: "A propriedade obriga. Seu 

uso deve ser, por igual, um serviço ao bem comum" (COMPARA TO, 1999, p. 382). 

Não se pretende, aqui, realizar um exame da integralidade dos fenômenos que 

envolvem a função social da propriedade. Entretanto, parece oportuno pontuar alguns 

aspectos esclarecedores em relação ao tema. 
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Assim, ainda que não se trate de abolir a instituição da propriedade, esta adquire 

um novo regime jurídico de caráter público, em que a função social, por vezes, 

manifesta-se "como condição de exercício de faculdades atribuídas, seja como 

obrigação de exercitar determinadas faculdades de acordo com modalidades 

preestabelecidas" (SILVA, 1999, p. 251). 

A Constituição dispõe sobre a função social em relação ao uso da propriedade 

nos art. 5°, XXIII, art. 153, § 4°; o Código Civies (Lei n.o 10.406/2002) também 

disciplina sobre a função social da propriedade nos art. 1228, § 10 (exercício do direito 

de propriedade em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, 

atendendo á preservação do meio ambiente), § 2° (proibindo o abuso de direito), § 3° 

(desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social); art. 1277 

(medidas voltadas a afastar interferências prejudiciais á segurança, ao sossego e à saúde 

provocadas pela utilização de propriedade vizinha - exceção feita quando presente o 

interesse público - art. 1278); art. 1280 (determinando medidas preventivas em relação 

a prédios em ruínas); art. 1291 (impedindo a poluição de águas por possuidor do 

imóvel). 

A empresa é núcleo de múltiplas manifestações do direito de propriedade: 

produz bens, gera riqueza, estabelece - por meio dos negócios jurídicos - relações de 

aquisição e alienação de propriedade, tecendo um intrincado conjunto de obrigações 

jurídicas e interagindo com o meio político, com os consumidores, com os 

trabalhadores, com as populações vizinhas, com a natureza. 

Vendo na função da empresa um compromisso com a sociedade, Gevaerd (1999, 

p. 386) indica funções que a empresa deve perseguir, entre as quais: 

a adequada e lícita organização dos fatores de produção; 

o abastecimento da coletividade e do próprio mercado; 

a promoção e preservação do crédito; 

35 Código Civil, art. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. e o direito de 
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
§ 10 O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e 
sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial. a flora, a 
fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 
poluição do ar e das águas. 
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pontualidade e justa expressão das práticas de interdependência entre os 

agentes econômicos; 

as condições de concorrência leal; 

a natural lucratividade considerando uma proporcional distribuição de 

ônus e bônus. 

Pensar a função social da empresa implica, assim, posicionar a empresa em face 

da função social da propriedade, da livre iniciativa (autonomia privada para 

empreender) e da proporcionalidade de um equilíbrio na consecução de interesses 

privados diante das necessidades sociais e buscando fortalecer os espaços de construção 

de cidadania. 

Conforme lembra Gevaerd (2000), no plano interno das empresas, as atividades 

VIsam a atender a três funções primordiais: a sobrevivência, a continuidade e a 

reprodução da empresa - de modo que estes aspectos estejam imediatamente ligados ao 

fortalecimento dos laços estabelecidos entre a empresa, seus proprietários e seus 

colaboradores diretos e a sociedade. 

Para viabilizar tais funções internas, o empresário orienta-se segundo inúmeros 

princípios, entre os quais o da eficiência, da funcionalidade, da organização, da 

lucratividade, do risco, da intangibilidade do capital social, da licitude - sempre 

procurando estabelecer a medida certa entre escassez e necessidade dentro de níveis de 

transparência. 

De outra parte, a atividade empresarial apresenta funções externas - já 

tangenciadas quando se falou sobre a função social da empresa, e que compreendem 

funções como a organização da produção, o abastecimento e a manutenção da 

concorrência e o cuidado com as boas praticas de relacionamento com seu entorno. 

Esse universo de princípios orientadores das funções internas e externas, por sua 

vez, fundamenta-se sobre a equanimidade, a boa-fé e a proporcionalidade. Se o direito 

visa à proteção e instrumentalização de relações eqüitativas e justas, é evidente que só 

poderia oferecer proteção àquele que agiu de boa-fé e determinar o cumprimento do 

acordo que estabeleceu benefícios e ônus proporcionais às partes contratantes. 
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Isto posto, observa-se que a Constituição da República concebe o Estado 

brasileiro não simplesmente como um "Estado de Direito", mas como um "Estado 

Democrático de Direito", que pressupõe a incorporação dos valores próprios do Estado 

Social - solidariedade, igualdade, liberdade positiva- aos valores do Estado de Direito -

igualdade e legalidade formal, liberdade negativa, proteção á propriedade (BESSA, 

2003). Fala-se, então, em "responsabilidade social das empresas" - muito mais 

presente em foros da sociedade civil e no ambiente empresarial que no meio jurídico, e 

que vem sendo compreendida de diferentes maneiras - muitas vezes contraditórias. 

A importância do tema impôs sua assimilação pelo sistema jurídica, dada: (a) a 

extrema relevância das empresas como células sociais e como fontes da grande maioria 

das relações jurídicas em todos os níveis; (b) tendo em vista sua condição de 

verdadeiras "produtoras" de normas não-oficiais, mas legítimas, cuja efetividade no 

meio empresarial e influência nos sistemas jurídicos dos Estados e dos organismos 

internacionais se faz cada vez mais evidente; (c) sem contar a profunda influência do 

mercado sobre os valores, a cultura e as escolhas (ou falta de escolhas) impostas 

diretamente ao modo de vida de indivíduos ou até de povos. 

Entretanto, por mais relevantes que sejam todas estas irradiações da atuação 

empresarial no meio social e no ambiente natural, há que se definir a abrangência que o 

enfoque jurídico confere ao tema. A "demarcação jurídica" de uma "responsabilidade 

social das empresas" passa necessariamente pela Constituição brasileira e pelas normas 

que regulam as relações mercantis. Mas seu ponto de partida há que ser a própria 

demanda social quanto ao tema. Para isso, definem-se critérios de escolha, numa 

tentativa de conciliar relevância e efetividade - o que não é fácil, nem estático. Por 

isso mesmo, tal definição de critérios é, em sua essência, incompleta e temporária. 

A dimensão da responsabilidade social expressa compromissos que vão além 

daqueles já compulsórios para as empresas, tais como o cumprimento das obrigações 

trabalhistas, tributárias e sociais, da legislação ambiental, de usos do solo e outros. 

Expressa, assim, a adoção e a difusão de valores, condutas e procedimentos que 

induzam e estimulem o contínuo aperfeiçoamento dos processos empresariais, para que 

também resultem em preservação e melhoria da qualidade de vida das sociedades, do 

ponto de vista ético, social e ambiental (BNDES - Relato Setorial n° 1, 2000, p.3). 
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Portanto, a legislação atua no sentido de criar condições propícias para uma organização 

mais racional, ética e pluralista da economia e da sociedade como um todo 

(AZAMBUJA, 2001, p. 7-8). 

Observa-se que em todos os pronunciamentos que têm a ver com o setor 

produtivo, está a função social da empresa, sua co-responsabilidade para com o 

desenvolvimento social e ambiental, a exigência de uma atuação ética e sensível às 

necessidades dos grupos que, de alguma forma, são afetados/pelas àtividades 

desenvolvidas pela empresa, e a administração adequada dos impactos causados por tais 

atividades. 

Associa-se a responsabilidade à participação social e nesse sentido encontra-se 

um forte vetor voltado à cidadania ativa e à responsabilidade compartilhada entre a 

sociedade, o mercado e o Estado - reforçando o principio internacional, constitucional 

e ambiental da cooperação (fartamente previsto na Constituição, como no aspecto da 

fiscalização social - art. 73 § 2° - e financiamento da seguridade social - art. 195. 

Partindo para a análise jurídica que enfoca o "social", começamos pelos dois 

alicerces da Constituição: a afirmação da soberania popular Art. 1 ° parágrafo único -

todo o poder emana do povo, portanto a sociedade como a fonte do poder (poder que 

disciplina toda a atividade política, econômica e social) e a dignidade da pessoa humana 

- fundamento e finalidade do poder que se expressa pela atuação dos poderes 

constituídos da República. 

Dignidade que se espraia pelos princípios, valores e normas voltados aos direitos 

fundamentais e que, mediante o art. 5°, parágrafos 1 ° e 2°, a Constituição confere a 

máxima amplitude e explicita a aplicabilidade direta - ou seja, a intenção de dar 

efetividade às normas que protegem e promovem a dignidade da pessoa humana -

portanto aplicáveis diretamente não só quando a pessoa interage com o Estado, mas 

também nas suas relações com o mercado e em sociedade. 

Nesse mesmo sentido, esse poder de todos se expressa nos princípios da justiça 

social, da igualdade, da democracia, da solidariedade, da cooperação, da 

proporcionalidade (entre tantos outros explícitos ou implícitos na Lei Maior) e 

condicionam todas as normas jurídicas - instrumentos para a realização dos objetivos 
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expressos na Constituição -ao atendimento de sua função social. Ou seja - todos os 

direitos (conferidos diretamente pela Constituição ou pelos seus desdobramentos na 

Legislação infraconstitucional) são condicionados ao atendimento da sua função social, 

portanto, vistos sob a ótica do interesse público, o que é expresso ao longo de toda a 

Constituição Brasileira. 

O 'Social' também reporta à participação. E participação pressupõe promoção de 

cidadania. E a Constituição é farta em dispositivos e mecanismos processuais que 

sustentam a construção de cidadania, quais sejam: a ação popular (art. 5°, LXXIII); a 

proposição de leis (art. 14, 1 a IH - plebiscito, iniciativa popular, referendo); 

informação e participação social, inclusive na formulação de políticas públicas (art. 225, 

IV - estudo de impacto ambiental; art. 194, art. 198, III, art. 204, H - integração de 

ações de iniciativa do Estado e da sociedade relacionadas á seguridade social; art. 10-

participação de trabalhadores e empregadores nos colegiados de órgãos públicos; art. 5° 

XIV - acesso á informação e XXXIII - habeas data), dentre outros. 

As concepções "responsabilidade" e "social" condicionam, assim, a concepção 

de "empresa" - a começar pelos valores que inicialmente lhe conferiram legitimidade 

(entre as quais o individualismo, a propriedade e a livre iniciativa) e que são redefinidos 

e equilibrados em face do compartilhamento de responsabilidades e da função social. 

o poder é do povo e para o povo. A propriedade é meio para se viver com 

dignidade. E a liberdade convive com a liberdade de todos, o que implica proporcionar a 

todos a condição de exercê-la sob suas diversas manifestações. 

Esses princípios podem se dizer desdobramentos do princípio da "boa-fé" que 

visa a preservar a confiabilidade - que é a própria essência das relações mercantis: 

transparência, licitude, prevalência da aparência sobre a forma, informalidade, 

publicidade, proporcionalidade. 

Bessa (2003) confirma que: 

"Não há sequer um dispositivo legal em todo o ordenamento 
jurídico brasileiro que adote a expressão "responsabilidade 
social das empresas". E nem é necessário, pois o Espírito que a 
orienta se encontra em toda a disciplina legal e constitucional 
relacionada á atividade empresarial (BESSA, 2003, p.1 09). 
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E continua manifestando que: 

"Mais que isso, o apego a uma lei específica para que se aplique 
a responsabilidade social das empresas seria uma redundância, 
uma "prolixidade jurídica" que poderia, inclusive, ensejar um 
empobrecimento da concepção jurídica, ao reduzi-la a algumas 
práticas e certos princípios em detrimento de todo o arcabouço 
normativo e principio lógico que necessariamente devem ser 
levados em conta (BES SA, 2003, p.l 09). 

Como já indicado, foi também parte desta pesquisa realizar uma revisão de três 

esferas legislativas, identificando aspectos relacionados de uma forma tácita com a 

responsabilidade social presentes na Constituição Federal, Constituição Estadual de São 

Paulo, Constituição do Estado de Rio de Janeiro, Lei orgânica do Município de Volta 

Redonda e Lei Orgânica do Município de Cubatão. 

À primeira vista, verificou-se que existem regulamentações que enfatizam o 

cuidado das relações entre a empresa e seu publico interno, uso de tecnologia o meio 

ambiente e as relações externas com a comunidade. Em anexo há uma síntese sobre os 

principais pontos de convergência e divergência. 

Depois dessa primeira viagem às leis principais do Estado brasileiro e com a 

conclusão que faz Bessa (2003), pode-se fazer uma primeira constatação, a de que o 

discurso da responsabilidade social está realmente regulado. O discurso atual da 

responsabilidade social corporativa aparece pouco fundamentado em princípios éticos e 

parece se limitar ao cumprimento da norma, se houver a comparação com a prática 

em presarial. 

É de salientar que os direitos e os deveres são uma construção de conquistas da 

sociedade, o que poderia indicar que a cidadania estaria subjacente à regulamentação, 

mas não o contrário, ou seja, que a responsabilidade social implicaria em construção de 

cidadania. Dessa forma, como parte da racionalidade corporativa, a responsabilidade 

social dentro da ótica regulada se imbui de um Espírito predominantemente racional, 

instrumental e político, mesmo que sua justificativa esteja respaldada na construção de 

consensos e de cidadania. Esse lado, portanto, pode estar indicando que mesmo dentro 

da regulação existem sinais de racionalidade substantiva, baseada na ação comunicativa 

de Habermas. 
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3.6 A necessidade de outra responsabilidade das corporações 

Weber foi, de fato, o primeiro pensador a tratar da questão da racionalidade nas 

organizações, ao analisar a organização burocrática e a preponderância, nesse tipo de 

organização humana, da racionalidade instrumental. O que se percebe, portanto, é que a 

questão da racionalidade nas organizações foi igualmente tratada sob a perspectiva 

instrumental na teoria organizacional. Sequer a crítica que Simon faz ao tratamento da 

racionalidade conseguiu incorporar elementos substantivos àquela crítica - por exemplo 

-, no processo de tomar decisões. 

Os movimentos de contestação dos anos 60 e 70 disseminaram o questionamento 

maIS contundente à racionalidade instrumental e, com ele, disseminaram-se também 

algumas formulações alternativas aos tipos organizacionais gerados pela crítica à 

racionalidade instrumental, dando corpo a teorias que procuram formas organizacionais 

baseadas em uma racionalidade substantiva (SATOW, 1975; ROTHSCHILD-WHITT, 

1979). 

No Brasil, o trabalho de crítica mais conhecido, nesse campo, é a obra de 

Guerreiro Ramos, A nova ciência das organizações (RAMOS, 1989). Segundo o 

sociólogo baiano, as teorias administrativas pouco evoluíram de Taylor a Simon, no que 

diz respeito à questão da racionalidade, e o conceito de racionalidade continuou 

reduzido à categoria econômica. Considerando a crítica que Simon fez da racionalidade 

aristotélica, Ramos (1989) enunciou sua crítica à racionalidade instrumental: 

"O conceito de racionalidade, classicamente, revestira-se sempre 
de nuanças éticas, e chamar um homem ou uma sociedade de 
racional significava reconhecer sua fidelidade a um padrão 
objetivo de valores postos acima de quaisquer imperativos 
econômicos ( ... ) a racionalidade aristotélica e a racionalidade 
instrumental pertencem a duas esferas qualitativas da existência 
humana, e a racionalidade de Aristóteles não pode ser criticada 
da perspectiva de Simon, a menos que o autor de Administrative 
Behaviour queira, realmente, dizer que a racionalidade 
instrumental é a única que se pode conceber, o que é uma 
posição claramente errada" (RAMOS, 1989, p.123). 
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o que mais incomodava Ramos (1989) era a primazia do econômico sobre as 

outras dimensões da vida humana. Para superar essa 'dificuldade', propôs sua teoria 

substantiva da vida associada: 

"Uma teoria substantiva da vida humana associada é algo que 
existe há muito tempo e seus elementos sistemáticos podem ser 
encontrados nos trabalhos dos pensadores de todos os tempos, 
passados e presentes, harmonizados ao significado que o senso 
comum atribui à razão, embora nenhum deles tenha jamais 
empregado a expressão razão substantiva" (RAMOS, 1989, p. 
27). 

É, pois, ao abordar a teoria substantiva da vida associada, que Ramos (1989) 

sinaliza para a definição da Organização Substantiva. Para ele, organizações 

substantivas são aquelas que se constróem em um eixo que, se possível, seja separado 

da esfera mercantil ou, pelo menos, não esteja subordinado a ela. Por outro lado, 

diferente das organizações substantivas, as organizações formais se fundamentam no 

cálculo e, dessa maneira, criam sistemas que visam diretamente a otimizar os resultados 

econômicos. 

Vê-se que Ramos (1989) concebe um modelo dual de organizações: por um 

lado, organizações formais (que ele iguala às burocracias, no sentido weberiano) regidas 

pela racionalidade instrumental; por outro lado, organizações substantivas regidas pela 

racionalidade substantiva. 

Apesar da importância que é atribuída ao conceito de organização substantiva na 

obra de Ramos (1989), pode-se afirmar que, do ponto de vista descritivo-operacional, 

não consegue visualizar, em seu pensamento, a estrutura desse tipo de organização. 

Serva (1993) procurou, a partir de pesquisas empíricas, mostrar quais seriam as 

características das organizações substantivas. Segundo este autor, as organizações 

substantivas possuem as seguintes características (SERVA, 1993, p. 36-43): 

são norteadas por princípios logicamente inter-relacionados: primazia da ação 

coletiva, respeito às diferenças individuais, busca de equilíbrio entre homem e 

organização, ação calcada em identidade de valores; 

são organizações nas quais há relações interpessoais intensas e fortes; 
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nessas organizações, é constante e intensa a reflexão coletiva sobre o cotidiano 

da organização; 

as estruturas hierárquicas são ou extremamente flexíveis ou inexistentes; 

só se aceitam novos membros que se identifiquem com os valores e com a causa 

maior da organização; 

nessas organizações há livre circulação de informações, o que facilita o processo 

coletivo de tomar decisões; 

os indivíduos são remunerados conforme a atividade que executem e seu 

comprometimento com a organização (podem incluir trabalho voluntário); 

os horários de trabalho são flexíveis; 

o rendimento dos indivíduos é aferido coletivamente, em reuniões periódicas e 

há abertura para o diálogo e para a negociação; 

a organização expressa-se, em termos sociais, pelos valores que esposa 

são precários os mecanismos para avaliar sistematicamente a satisfação do 

usuário; 

a organização sempre busca na sociedade o respaldo para suas ações. 

Tenório (2002), se sustentando no pensamento de Ramos e no trabalho da Escola 

de Frankfurt, explica a racionalidade substantiva nas organizações da seguinte maneira: 

" ... a racionalidade substantiva é uma percepção individual -
racional da interação de fatos em determinado momento. O que 
significa dizer que o ator social dentro das organizações 
(administradores e administrados) deveria desenvolver suas 
relações de forma a produzir segundo a sua maneira particular 
de perceber a ação racional com relação aos fins. Não entanto, 
isso não ocorre devido a 'razões' que só a razão funcional 
procura explicar (TENORIO, 2002, p. 33). 

Sugere-se que o conceito de racionalidade substantiva seja influenciado pela 

racionalidade habermasiana, uma vez que o sujeito é consciente sobre seu papel nas 

tomadas de decisões que se referem à comunidade da qual faz parte. Essa consciência e 

valorização do subjetivo indicam possibilidades de construção de cidadania. O discurso 
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da responsabilidade social poderia ser enquadrado neste ponto se houvesse a 

participação ativa e reflexiva dos indivíduos e demais agentes sociais .. 

Trazendo a proposta de Habermas para a temática desta tese, poderíamos afirmar 

que a responsabilidade social deveria levar a uma discussão compartilhada, em que a 

interação e a troca pudessem sustentar e expandir a responsabilização pela 

responsabilidade social. Num diálogo construído e aberto a construções entre sociedade, 

Estado e empresas os princípios de mercado, de sociedade e do estado poderiam entrar 

num consenso e, no equilíbrio, todos os três atores assumirem sua parcela de 

responsabilidade. 

Todavia, essa discussão fica incompleta, uma vez que a legislação vigente, como 

se faz saber, necessita estar cada vez mais apurada. Possivelmente a necessidade de 

regulamentar e regular a ação empresarial se origina nas dificuldades de encontrar esse 

espaço para interação e compartilhamento. 

Observando tais diferenças sob outra ótica, conclui-se que a demanda pela 

responsabilidade regulada está inserida num modelo hegemônico institucionalizado, 

enquanto que o da social é substantivo. Para Santos (1998), o funcionamento de espaços 

hegemônicos supõe uma demanda desesperada de regras; nem quando as circunstâncias 

mudam e, por isso, as normas reguladoras têm de mudar, sua demanda deixa de ser 

desesperada. 

Dessa forma, verifica-se que o regulado está associado ao objetivo e 

institucionalizado, representando um derradeiro ato de regulação legal, por executar 

compromissos legalmente previstos; enquanto que o social está diretamente vinculado 

ao subjetivo e substantivo. Isto faz com que a responsabilidade social ganhe contornos 

muito mais amplos do que realmente está regulamentado, requerendo uma 

transformação substancial na organização, que não deve estar mais baseada na 

imposição, na fiscalização, na regulamentação, mas na escuta, na motivação, no 

compromisso de uma efetiva melhoria dos aspectos sociais, tanto na perspectiva interna 

quanto externa à organização. 
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Seria desejável, portanto, entender que a responsabilidade social pode ser 

permeada e constituída pelos três tipos de racionalidade: a corporativa, espelho da 

weberiana; a racionalidade regulada, focada em regulamentar o movimento; e a 

racionalidade substantiva, em que se valoriza a dimensão humana e social. Esse espaço 

de interseção entre as racionalidades abrigaria a responsabilidade social em suas 

múltiplas motivações. 
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CAPITULO 4 

4 METODOLOGIA 

As pesquisas acadêmicas e científicas estão inseridas num cenário de técnicas 

cada vez mais sofisticadas, que muitas vezes tomam o lugar de análises mais profícuas e 

de oportunidades de reflexão mais aprofundada, tal é a preocupação em mostrar o 

domínio do método. As ciências sociais sofreram, no século XIX, certos preconceitos 

acadêmicos por serem consideradas ciências soJt, como Spink (1995) denuncia. 

Observou-se uma tendência, então, a ajustar-se ao objetivismo entronado pela era 

moderna, talvez para se mostrarem válidas e legítimas como ciência. 

Em que pese essa tentativa de objetivação, Spink (1995) explica que logo as 

ciências humanas e sociais refletiram sobre a necessidade de compreender os 

fenômenos e, para assumir sua função, era preciso identificar metodologias que 

recuperassem a tradição hermenêutica. 

Assim é que, nesta pesquisa, resgata-se essa tradição, reconhecendo a 

importância da subjetividade como base para a objetividade (MORGAN, 1983). Por 

esse motivo se escolheu cruzar dados objetivos aos dados subjetivos, como se verá a 

segUIr. 

Este capítulo foi dividido da seguinte forma: num primeiro momento, apresenta

se a estratégia de pesquisa, bem como sua caracterização em termos de forma. A 

segunda parte é dedicada a descrever a coleta e análise dos dados. Finalmente, o último 

item se propôs a explicar a analise do discurso em seus pormenores, no sentido de 

subsidiar o entendimento de como se operacionalizou a pesquisa de campo. 

4.1 Estratégia e caracterização da pesquisa 

A pesquisa foi desenhada para se desenvolver em dois momentos: o primeiro 

enfatizando o levantamento de dados bibliográficos que auxiliaram na construção do 

instrumento de coleta de dados. O segundo momento consistiu da pesquisa de campo, 

em que as empresas foram visitadas e os responsáveis pela área social entrevistados 

conforme roteiro em anexo. 
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Não existe um "modo ótimo de fazer pesquisa social" (BAUER, GASKELL & 

ALLUN, 2003, p. 22) e, quando se trata de uma investigação social alguns autores 

sugerem a triangulação36 metodológica para minimizar vieses de interpretação e 

enriquecer os resultados alcançados. Assim é que esta tese foi desenvolvida pela 

confluência de duas linhas de ação metodológica em termos de procedimentos técnicos, 

adequadas para atender aos propósitos enunciados anteriormente: pesqUIsa 

bibliográfica-documental e investigação no campo prático. 

Marconi & Lakatos (1996) explicam que a pesquisa bibliográfica consiste de 

consulta a toda sorte de publicações sobre o tema de interesse, principalmente livros, 

artigos de periódicos e, atualmente, a material virtual e em meio eletrônico. 

A pesquisa bibliográfica foi constituída não somente de livros e artigos sobre o 

tema; incluiu ainda um levantamento da legislação sobre responsabilidade social, bem 

como análise de relatórios e documentos das empresas e de institutos reconhecidos .. 

Como se observa, as fontes utilizadas não foram exclusivamente bibliográficas, 

apóiaram-se em materiais que não receberam tratamento analítico e outros que foram 

reformulados de acordo com os objetos da pesquisa aqui desenvolvida. Segundo Gil 

(1991), por esse motivo deve ser considerada bibliográfica e documental. 

Essa abordagem visou a atender principalmente a dois objetivos desta tese de: 

(1) identificar e descrever as origens e dimensões do conceito de responsabilidade 

social; (2) e de analisar a legislação nacional relacionada ao tema. Ademais, servIU 

também para subsidiar a estruturação das entrevistas feitas na segunda etapa. 

A pesquisa de campo, a partir de entrevistas e observação direta do ambiente 

natural do fenômeno, por sua vez, possibilitou atender aos dois outros objetivos 

específicos, a saber: (3) investigar as implicações do conceito de responsabilidade social 

nas empresas; e (4) comparar os resultados das praticas de responsabilidade social das 

empresas. 

36 Scandura & Williams (2000) indicam que triangulação envolve o uso de diferentes métodos de coleta 
de dados, para se chegar a resultados mais ricos e consistentes, produzindo maior validade externa e 
reduzindo o risco quando se generalizam as conclusões. 
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Outros critérios existem para caracterizar esta tese, de acordo com Gil (1991). A 

pesquisa é preponderantemente básica em relação à sua natureza, pois busca contribuir 

para os estudos de responsabilidade social sob um enfoque crítico. Quanto aos 

objetivos, esta pesquisa pode ser entendida como um estudo descritivo, pois VIsa 

descrever as características de um fenômeno e, também, estabelecer entre esse 

fenômeno no âmbito do discurso e da prática. 

Segundo Marconi & Lakatos (1996) a pesquisa descritiva escolhe uma situação 

presente para delinear a realidade da melhor forma possível, pela descrição, registro, 

análise e interpretação dos fenômenos. 

Finalmente, não se pode negar a natureza exploratória, uma vez que há poucos 

estudos encontrados na literatura de administração que exploram o caráter legal da 

responsabilidade social. 

4.2 O desenvolvimento da pesquisa 

F oi assinalado anteriormente que a coleta de dados desta tese se desenhou em 

dois momentos. O primeiro, o levantamento da legislação ocorreu durante o período de 

meados do ano de 2002 até o final do terceiro mês de 2003, totalizando 8 meses. A 

segunda fase da coleta de dados consistiu em entrevistar os responsáveis pelas ações 

sociais. Os contatos com as empresas se deram em separado, em função da 

disponibilidade do entrevistador. Assim, ao longo do ano de 2003 e início de 2004 

foram agendadas visitas às indústrias. Esse agendamento sofreu diversas alterações de 

data por motivos também mais variados, como feriados, férias coletivas, viagens de 

emergência, etc., atrasando de certo modo o fechamento da coleta de dados. A seguir 

apresentam-se algumas características principais do desenvolvimento da pesquisa. 

4.2.1 A pesquisa bibliográfica-documental 

Como se discutiu em capítulo especifico, a responsabilidade social empresarial 

não está somente ligada à promoção de melhorias promovidas internamente ou no seu 
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entorno, mas também, e principalmente, no cumprimento das obrigações que lhes são 

inerentes. Assim, a suposição central desta tese pode ser assim explicitada: 

As ações de responsabilidade social das empresas escolhidas na pesquisa 

encontram-se previstas na legislação brasileira. 

Assim, a literatura indica que falar em responsabilidade social sem respeitar as 

regulações colocadas pelo Estado e sociedade é apenas encobrir com paliativos as reais 

responsabilidades que as empresas têm perante a nação e a sociedade. .E, ainda, ser 

ingênuo na leitura de que a racionalidade instrumental não faz parte da realidade 

empresarial. .E, finalmente, se posicionar de modo acrítico com relação ao discurso. 

Dessa forma, a pesquisa buscou verificar se as empresas analisadas estão, de 

fato, contribuindo para o desenvolvimento social, a partir do conceito de 

responsabilidade regulada, apresentado anteriormente. 

A partir do levantamento documental e bibliográfico, foi possível construir um 

referencial para analisar o discurso enunciado pelos responsáveis pela ação social nas 

empresas e, assim, identificar as convergências e divergências entre a responsabilidade 

social e regulada. 

Assim, antes de comparar com as ações que as empresas estão realmente 

empreendendo, primeiramente avaliou-se o quanto as empresas estão cumprindo suas 

responsabilidades definidas pela legislação vigente. Para tanto, foi feito o estudo da 

Constituição Federal e das legislações (constituições estaduais e leis orgânicas 

municipais) pertinentes às localidades em que as empresas estudadas estão instaladas no 

sentido de mapear as determinações legais as quais estas devem cumprir. Os 

documentos legislativos que fizeram parte deste levantamento elencam-se a seguir: 

Constituição Federal 

Lei Orgânica do Município de Juiz de Fora 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro 

Lei Orgânica do Município de Volta Redonda 

Constituição do Estado de São Paulo 
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Lei Orgânica do Município de Cubatão 

Paralelamente foram levantados os indicadores do selo empresa cidadã das 

cidades de São Paulo, Uberlândia, Santo André e Joinville. Esta iniciativa serviu de 

base para a coleta de dados nas empresas, tanto para a analise documental quanto para 

as entrevistas --conforme ANEXO. 

4.2.2 A pesquisa de campo 

A pesquisa de campo se desenvolveu em duas empresas representativas do setor 

siderúrgico do Brasil, este responsável por quase 2% do PIB brasileiro. Em relação à 

América Latina, o país é o maior produtor de aço, responsável por 49,5% do total 

produzido no continente e encontra-se no 5° lugar do ranking dos maiores exportadores 

de aço do mundo (9,3 milhões de toneladas/ano). 

Logo que se concluiu o processo de privatização, no final de 1993, o setor 

iniciou um programa de modernização e atualização tecnológica das usinas, na 

expectativa de terminar o ano 2000 orçando inversões da ordem de US$ 7,1 bilhões. 

Esse programa está essencialmente voltado para o aprimoramento da competitividade 

do aço, redução de custos e melhoria das condições ambientais nas usinas. Associado a 

esse processo, as siderúrgicas aproveitaram se inserirem no movimento pela 

responsabilidade social. 

Assim, a pesquisa empírica ocorreu durante praticamente 14 meses. As 

entrevistas tiveram que ser modificadas algumas vezes em função da disponibilidade de 

tempo dos entrevistados, natural num processo como esse. Sustentados em informações 

da fase anterior de coleta de dados, foi possível construir um roteiro semi estruturado 

(em anexo) para levar adiante as entrevistas nas duas empresas partícipes da pesquisa. 

Segundo Gaskell (2002), é comum o uso de entrevistas em pesqUIsas 

predominantemente qualitativas, especialmente nas ciências SOCiaiS empíricas. A 

escolha se deveu à necessidade de identificar os esquemas interpretativos dos atores por 

meio de suas narrativas, com vistas a captar o entendimento que têm da 

responsabilidade social corporativa. 
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Uma limitação do uso das entrevistas diz respeito à influencia do lado pessoal e 

subjetivo do pesquisador. Ao se ter consciência desse fato, minimiza-se o risco de 

possíveis distorções que poderiam tomar inconsistente o trabalho. 

4.2.2.1 Seleção dos sujeitos da pesquisa 

Para a natureza desta pesquisa, a amostragem não parece, aos olhos de Gaskell 

(2002), mais adequada. A amostragem denota procedimentos estatísticos, levando a 

uma ênfase em procedimentos quantitativos. A seleção de sujeitos, por outro lado, pode 

se ajustar aos objetivos de uma investigação que valoriza a dimensão subjetiva sem, no 

entanto, perder credibilidade e consistência. 

Gaskell (2000) argumenta que muitas vezes a utilização de termos estatísticos 

em pesquisas sociais se tomam vagos por não serem sustentados por uma analise e 

interpretação coerente e fidedigna. Além disso, defende que quando o tema investigado 

for alvo da preocupação de vários grupos sociais, a amostragem não serviria justamente 

por não considerar as complexidades. 

Assim, a seleção de sujeitos obedeceu a critérios que se ajustassem aos objetivos 

desta tese. Foram selecionados os projetos de ação social mais importantes para as 

empresas estudadas e marcadas entrevistas com os responsáveis pelos projetos. 

Paralelamente, foram entrevistados também representantes da comunidade que 

participavam direta ou indiretamente desses projetos. Foi possível ter acesso ao grupo 

que compartilha, em princípio, de significados, elementos, valores e linguagem 

relativamente comuns. 

Gaskell (2002) salienta que não há um número ideal de entrevistas e que observa 

que quantidade não é sinônimo de qualidade. A interpretação da realidade possui 

versões limitadas e, como o grupo compartilha o mesmo universo simbólico, os 

discursos acabam se reproduzindo e tendo a mesma dinâmica. As regularidades são 

fáceis de serem identificadas, não sendo condição sine qua non um número muito 

elevado de entrevistas para captar as informações que o investigador necessita. 

Outra limitação ao utilizar esse instrumento de coleta de dados refere-se ao 

processo de transcrição das entrevistas, bastante extenso para o pesquisador. Algumas 
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impressões e interpretações podem não corresponder á realidade em função da própria 

memória. Gaskell (2002) aconselha, então, que cada entrevistador tenha entre 15 a 25 

entrevistas individuais e cerca de 6 a 8 discussões com grupos focais. Acrescenta este 

autor que a pesquisa pode ser dividida em fases, em que pode haver dois ou mais 

conjuntos de entrevistas, seguidos por análises. Em função do tempo, no entanto, não 

se estendeu a pesquisa de campo e 15 entrevistas ao todo, em profundidade, formam o 

conjunto de informações tratadas aqui. 

4.3 Tratamento dos dados 

O tratamento dos dados exigia um método de alguma complexidade, de modo 

que se conseguisse trabalhar com alguma segurança num terreno ideologizado como as 

ciências sociais. Assim, buscou-se alinhar a metodologia de analise dos dados para 

compreender além do que aparece no discurso da responsabilidade social - identificado 

pela comparação das ações sociais e legislação. Em outras palavras, o tratamento dos 

dados exigiu que o método nos permitisse ir além do fenômeno da comunicação e da 

linguagem, distinguindo aparência de essência; que nos chamasse a atenção para o 

caráter contraditório e crítico dos fatos, das ações sociais e das afirmações do 

pensamento; e que nos levasse a olhar para os objetos e as produções humanas como 

elementos que se relacionam dentro de uma lógica constituída. Assim, com vistas a 

enriquecer esses resultados as entrevistas foram avaliadas utilizando a analise do 

discurso, para identificar as formações discursivas dos grupos representantes das 

empresas. 

Dentro desta metodologia, foi escolhido o método de Fairclough (2001), que se 

baseia na intertextualidade (relações entre os textos) e na interdiscursividade (relações 

entre os discursos). Este modelo assume uma forma tridimensional baseada no texto, na 

prática discursiva e na prática social, representada graficamente a seguir: 
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Prática Social 

Assim, a parte dos procedimentos que se refere ao texto -ou à análise textual

pode ser denominada de "descrição" e as partes que se referem à prática discursiva e à 

prática social, podem ser denominadas de "interpretação". A partir de análise de textos, 

é possível descrever os fenômenos, os quais são interpretados à luz da prática discursiva 

e da prática social, ambas influenciadas pelo contexto. 

Quanto ao tratamento dos dados, então, pode-se considerar esta pesqUIsa 

essencialmente qualitativa, por usar a analise de discurso como forma de trabalhar os 

dados. No entanto, concordando com Bauer, Gaskell & Allun (2003), essa dicotomia 

vem sendo tratada cada vez mais com cuidado pelos pesquisadores, uma vez que não há 

uma pesquisa puramente quantitativa ou outra exclusivamente qualitativa. ° importante, 

segundo eles, e superar a lei do instrumento e desenvolver no pesquisador a capacidade 

de identificar o que melhor se ajusta à sua pesquisa. 

Assim, ao se reconhecer que a investigação científica caracteriza-se por ser 

reflexiva, crítica e prática social (MORGAN, 1983; DEMO, 1997), esta deve ser 

entendida como processo não acabado e dialógico. Sob essa perspectiva, o grande 

desafio consiste em buscar o rigor metodológico dentro do enfoque hermenêutico 

(SPINK, 1995). Esse rigor, segundo Spink (1995), pode ser conseguido se houver uma 

compreensão dos limites e das possibilidades dos métodos de pesquisa. E por isso este 
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item vem preencher essa necessidade, explorando a analise de discurso em suas 

especificidades. 

Spink (1995) reforça o entendimento desta pesqUIsa, defendendo que o 

tratamento da coleta de dados em pesquisas predominantemente qualitativas precisa ser 

feito levando-se em consideração a interface entre o conteúdo exposto pelos 

entrevistados e os símbolos e as manifestações da força do social, presentes também, 

mas muitas vezes encobertas pelo não dito, pelos silêncios. Nesse sentido a analise do 

discurso se ajusta aos propósitos desta tese, por valorizar o discurso não somente na sua 

forma mais evidente, mas também na sua intertextualidade e interdiscursividade37
. 

Segundo Spink (1995), o contexto, considerado essencialmente intertextual, justapõe 

dois textos: o sócio-histórico e o discursivo. Assim, mescla as construções sociais e 

funcionais que constituem a sociedade. Antes, porém, de entrar mais a fundo nesta 

discussão, apresentam-se alguns elementos constitutivos e conceituais. 

4.3.1 O conceito de discurso - ampliando o enfoque 

o conceito de discurso teve origem na dicotomia saussuriana língua/fala. No 

entanto, atualmente é possível encontrar três significados para o conceito de discurso, 

segundo Dubois (1995). O primeiro define como linguagem em ação, sedo sinônimo de 

fala. O segundo compara o discurso com enunciado, observando que é uma seqüência 

de frases cuja mensagem apresenta um começo, um meio e um fim. O terceiro situa-se 

na lingüística moderna, em que o termo discurso diz respeito a qualquer enunciado - ou 

seja, "toda combinatória de elementos lingüísticos provida de sentido" (FIORIN, 

1993:80). 

Em suas origens, a palavra "discurso" está associada à lingüística e, como se 

observa, existe uma corrente que não diferencia discurso de fala. Ballalai (1989) auxilia 

nesse entendimento, mostrando as diferenças entre língua e fala: a primeira considera 

um fato social, enquanto a fala é tida como um aspecto individual. 

Se por um lado a língua tem caráter coletivo, por outro lado, a fala diferencia-se 

por ser a transformação e a atualização deste conjunto de regras sistematizadas para a 

37 Alguns autores não concordam com essa distinção. Fairclough (2001) concorda com ela, desde que se 
estabeleça também as diferenças entre texto e discurso. 
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esfera individual. No entanto, esses dois elementos se complementam. As combinações 

seletivas que o sujeito faz, a partir de seu sistema de crenças e sua percepção, 

constituem a fala, quando este mesmo sujeito utiliza o código da língua para se 

comunicar (Saussure 1987). Essa fala seria o próprio discurso, em uma das formas de se 

conceituar discurso. Sob essa perspectiva, "o conceito de discurso denota um conjunto 

de enunciados, conceitos, teses e teorias faladas e escritas, que juntas formam uma 

concepção articulada de alguma coisa em particular" (DAUDI, 1986, p. 268). A 

premissa subjacente a esse conceito é a crença numa realidade que depende sua 

existência do meio de acessá-la e dos processos de objetivação dos valores e crenças 

(linguagem, práticas, convenções, categorias, etc.). 

o discurso, então, extrapola as fronteiras lingüísticas para fazer parte de outros 

campos de conhecimento. Dessa forma, amplia-se a concepção do termo, abrindo novas 

possibilidades para se entender a realidade. Ballalai (1983) reforça que o discurso é 

resultado de um confronto saudável, mas não da convivência pacífica, entre o individual 

e o contextual. Não é mais resultado de uma vontade individual, uni direcionada, mas "é 

o produto de uma relação em que as partes [ ... ] atuam igualmente na produção resultante 

do ato do emissor" (BALLALAI, 1983, p.62). 

Nesse sentido Spink (2000) explica a linguagem como prática social que atua 

como mediadora da construção da realidade, refletindo os discursos compartilhados e 

legitimados dos grupos sociais. Como sintetizou Alves (2002), a linguagem sena o 

veículo pelo qual a expressividade humana é objetificada. 

o homem precisa se expressar e um dos meios que elege é a linguagem que, 

segundo Berger Luckmann (1985) consiste num sistema de "sinais vocais". Capaz de 

comunicar significados que nem sempre expressam direta e claramente a subjetividade 

humana, a linguagem consegue armazenar objetivamente significados e experiências 

que vão passando de geração em geração. Assim, entende-se a linguagem inserida numa 

cultura especifica e reprodutora desta cultura, não podendo ser categorizada como auto

referenciada: 

"A linguagem é capaz não somente de construir símbolos 
altamente abstraídos da experiência diária, mas também de 
'fazer retomar' estes símbolos, apresentando-os como elementos 
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objetivamente reais na vida cotidiana. Desta maneira, o 
simbolismo e a linguagem simbólica tomam-se componentes 
essenciais da realidade da vida cotidiana e da apreensão pelo 
senso comum desta realidade. Vivo em um mundo de sinais e 
símbolos todos os dias" (BERGER e LUCKMANN, 1985, 
p.61). 

A linguagem constrói zonas de significação social e lingüisticamente 

circunscritas. Essas construções são simbólicas e precisam ser interpretadas 

coletivamente para que a realidade compartilhada tenha algum sentido e assim, cada 

indivíduo, ao enunciar alguma mensagem, sustentaria a intersubjetividade humana. 

Conforme Brandão (1994, p. 10) coloca, o "interlocutor não é um elemento passivo na 

constituição do significado". No entendimento da realidade socialmente constituída, a 

linguagem e as formações discursivas são articuladas dentro da concepção de 

participação pro-ativa e interativa entre os indivíduos. 

A comunicação, portanto, deve ser efetiva, apresentando significados 

compartilhados, ou seja, o significado atribuído ao signo pelo emissor seja o mesmo 

atribuído pelo receptor. Espera-se, ainda, que haja uma regra que assegure a ligação 

entre significante e significado38
, que funcionaria como código que possibilitaria a 

comunicação. 

Refletindo Berger e Luckmann (1989), Alves (2002) explica que a linguagem 

busca referencias que resgatam a história de vida do sujeito, especialmente os 

momentos marcantes que construíram as zonas de significação que vigoram no presente. 

Essas zonas de significação precisam fazer parte do universo coletivo, na medida em 

que se trocam impressões, informações, etc., sendo o conjunto de signos e símbolos que 

precisam ser interpretados pela coletividade, para imprimir sentido à realidade. 

Como se pode perceber, os estudos lingüísticos foram, aos poucos, 

reconhecendo o caráter dual constitutivo da linguagem, ou seja, caráter que tem a 

linguagem e que a faz, ao mesmo tempo, formal e atravessada por perspectivas 

subjetivas e sociais. Tal enfoque permitiu que a Lingüística deslocasse seus estudos, e 

38 Signo é "aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém" (PEIRCE, 1990, p. 
46).Signo é, portanto, a unidade formada por um estímulo físico (sons, letras, imagens, gestos etc.) e uma 
idéia. O estímulo físico é o significante e a idéia é o significado. Palavras (escritas ou orais) são 
significantes e os conceitos associados a elas são significados. 
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passasse a poder descrever o fenômeno da linguagem a partir de outras perspectivas e 

não mais, apenas, exclusivamente, a partir da língua. A linguagem, assim, deixou de ser 

um sistema ideologicamente neutro - e pôde afinal ser descrita a partir de um pólo 

externo à dicotomia saussuriana entre língua e fala. Da mesma forma, o discurso opera 

dentro de sistemas sociais, o que amplia sua concepção, ao se considerar o discurso 

como um complexo de manifestações de uma condição social num espaço de tempo 

específico. 

As variadas acepções do termo discurso têm contribuído para dificultar a 

delimitação do objeto de estudo da Análise do Discurso. Visando contornar este dilema, 

sta metodologia tem tomado emprestado de Foucault (1969) o conceito de formação 

discursiva. De acordo com Fairclough (2001), Foucault contribuiu enormemente para o 

que chama de 'teoria social do discurso'. Assim, Foucault postula que é necessária uma 

análise sócio-histórica dessas formações discursivas, uma vez que as combinações de 

elementos discursivos e não-discursivos interage com uma prática social, marcada por 

fatos históricos específicos de determinada época. 

4.3.2 As formações discursivas 

De acordo com Foucault (1969, p. 153), a formação discursiva consiste em "um 

conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço que 

definiram em uma época dada e para uma área social, econômica, geográfica ou 

lingüística dada, as condições de exercício da função enunciativa" (FOUCAULT 1969, 

p. 153). 

Sob essa perspectiva, a análise do discurso articularia, de forma mais ou menos 

direta, um conjunto de textos e/ou práticas a um grupo definido da sociedade, pensada 

em termos de classes ou subclasses sociais (MAINGUENEAU 1997, p. 54). 

Explicando o conceito de formação discursiva, Daudi (1986: 141-5) recorda que 

Foucault prefere a expressão formação discursiva pois essa terminologia sugere que 

uma teoria ou ciência nunca está plenamente desenvolvida, como de fato é. Assim, 

entende-se a formação discursiva como um processo de desenvolvimento e construção 

que, a partir de enunciados dispersos, numa troca social, forma um discurso. 
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Daudi (1986) afirma que um conjunto de condições toma possível e orienta a 

formação discursiva: as superfícies de emergência, que indicam as esferas social, 

política, econômica e cultural em que a formação discursiva aparece; as autoridades de 

delimitação, representadas por especialistas ou instituições formalmente reconhecidos 

como competentes e legítimos para expressar opiniões; e as matrizes de significação, o 

sistema de classificação utilizado para correlacionar ou diferenciar vários objetos entre 

si. Além disso, para que o discurso seja construído, deve-se referenciar o grupo social e 

delimitar sua abrangência, ou seja, deve-se indicar o que pode ser considerado como 

pertencente ao discurso e o que deve permanecer de fora. 

Em suma a linguagem como prática social significa que os sentidos são 

construídos quando duas ou mais vozes se confrontam (o pensamento é dialógico: nele 

habitam falantes e ouvintes que se interanimam mutuamente). O discurso, assim, deve 

seguir esse entendimento: é essencialmente dialógico e está sempre em formação, 

constituindo uma prática social e sendo constituído por ela. Por isso o conceito de 

formação discursiva faz mais sentido, especialmente nesta tese. Alem dessas 

características, é preciso entender como as formações discursivas apresentam suas 

intertextualidades e interdiscursividades. Esses elementos, centrais no modelo adotado 

de Fairclough (2001), são apresentados a seguir. 

4.3.2.1 Intertextualidade, interdiscursividade e formação discursiva 

Segundo Fairclough (20010, o termo intertextualidade foi cunhado por Kristeva 

ao final dos anos 60, ao se referir ao trabalho de Bakhtin. Na verdade, Bakhtin já 

trabalhava a intertextualidade, sem dar esse nome à sua forma de analisar os textos. Para 

ele, os textos do momento presente são permeados e moldados por textos anteriores 

(histórico) e posteriores(respostas antecipadas). Assim, cada enunciado exerce o papel 

de elo de ligação na cadeia comunicativa e nenhum enunciado deve ser entendido 

isoladamente: há outros enunciados, explícitos ou não, o constituindo. 

"nossa fala é preenchida com palavras de outros, 
variáveis graus de alteridade e variáveis graus do que é de nós 
próprios, variáveis graus de consciência e de afastamento" 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 134). 
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Não há consenso quanto à diferença entre os fenômenos da intertextualidade e 

da interdiscursividade. Para fins desta tese, os termos in te rtextualidade e 

interdiscursividade não podem ser entendidos como sinônimos. Ocorre que, de acordo 

com o postulado da "sensatez da mensagem", todo discurso tem um sentido, mas não 

um sentido imanente - de outra forma, não seria necessário interpretá-lo. O fato de que, 

para captar o sentido do discurso, é preciso interpretá-lo, significa que, pelo menos, o 

sentido do discurso está fora dele, situando-se num espaço que o transcende que é o 

texto (ALVES, 2002). Portanto, não se pode dizer que todo texto é um discurso, mas, 

com certeza, todo discurso é um texto. Se o discurso é texto, então, não caberia falar em 

interdiscursividade, mas apenas em intertextualidade. No entanto, estabelece-se nesta 

tese que os discursos se traduzem em práticas, ao passo que os textos representam 

determinações históricas passadas e antecipações futuras quanto à realidade. 

O conceito de intertextualidade de Fairclough (2001) revela uma dinâmica, mais 

do que estática, dos textos: salienta como os textos podem transformar textos anteriores 

e reestruturar convenções e instituições existentes, gerando assim novos textos. Fiorin 

(1994) reitera que: 

" a intertextualidade é o processo de incorporação de um 
texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja 
para transformá-lo" (FIORIN, 1994, p.30). 

Para entender o conceito de interdiscursividade, é preciso reconhecer a 

importância dos universos simbólicos e seus significados. Além dos mecanismos 

lingüísticos aparentes, ou seja, por aquilo que é verbalizado, pelo que é escrito, pelo que 

é dito, existe uma outra face: o não-dito, o oculto, o silêncio do discurso (ALVES, 

2002). Fairclough (2001) complementa que o foco da interdiscursividade está nas 

convenções discursivas, e não em outros textos. Ou seja, a prática social revela as 

instituições legitimadas como convenções discursivas que permeiam e atravessam 

outros discursos e a realidade social. A interdiscursividade, assim, possui força 

constitutiva da realidade. 

A interdiscursividade se revela nos discursos indiretos, maiS do que na 

superficialidade dos textos e falas. Uma forma de tratar o não-dito na análise do 

discurso, com vistas a captar a interdiscursividade, sugerida por Orlandi (1999), é 
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observar o silêncio. Diferentemente do que se imagina, o silêncio - que muitas vezes 

pode ser confundido com a ausência de palavras - não é o momento da não significação. 

Para Orlandi (1999), o silêncio também pode ser pensado como a respiração da 

significação, lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido 

faça sentido. O silêncio pode ser compreendido, assim, como a iminência de sentido. 

Outra interpretação do silêncio, que Orlandi (1999) chama de silêncio fundador, 

indica que o sentido pode sempre ser outro. Nas formas discursivas irônicas, por 

exemplo, expressões de ambigüidade são silêncios fundadores. O real significado está 

além daquilo que foi posto. O silêncio fundador é a possibilidade de o sujeito trabalhar 

sua contradição constitutiva, o que permite mostrar que um discurso sempre remete a 

outro. 

Todavia, outros tipos de silêncio existem, que atravessam as palavras, "que 

'falam' por elas, que as calam" (ORLANDI, 1999, p. 83). Existe o silenciamento (ou 

política do silêncio) que se divide em: silêncio constitutivo e o silêncio local. No 

silêncio constitutivo, utiliza-se uma palavra ou expressão no lugar de outra. Por 

exemplo, dizer "não culpado" significa não dizer "inocente". Já o silêncio local é a 

censura, a proibição dizer em uma certa conjuntura. 

"É o que faz com que o sujeito não diga o que poderia dizer: 
numa ditadura não se diz a palavra ditadura não porque não se 
saiba, mas porque não se pode dizê-lo" (ORLANDI, 1999, p. 
83). 

As palavras se acompanham de silêncio e são elas mesmas atravessadas de 

silêncio. E esse atravessar corresponde ao momento de interdiscursividade de um 

discurso. No caso de uma narrativa, é o ponto de inflexão da mesma, ou seja, o ponto 

onde a narrativa sofre a sua transformação, onde ela cria novos sentidos, gera novas 

narrativas. O trabalho do silêncio se situa justamente nos efeitos de sentido. 

"Falar em 'efeitos de sentido' é, pois aceitar que se está sempre 
no jogo, na relação das diferentes formações discursivas, na 
relação entre os diferentes sentidos. Daí a necessidade do 
equívoco, do sem-sentido, do sentido do outro e, 
conseqüentemente, do investimento em 'um' sentido" 
(ORLANDI, 1999, pp.21-2). 
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Em suma, é pelo silêncio que se pode compreender a mudança de sentido de um 

discurso (ou de uma narrativa), os atravessamentos de outros discursos e perceber que o 

discurso está em permanente construção. 

4.3.3 A análise de discurso 

Maingueneau (1997) critica a banalização da análise do discurso, que considera 

toda a produção de linguagem como discurso. Respaldando essa assertiva, Gill (2002) 

afirma que existem pelo menos 57 formas variadas encontradas na literatura. Em cada 

caso, evidentemente, a terminologia discurso é modificada de acordo com as referências 

que faz à psicologia, à história, à filosofia, à antropologia etc. A autora citada sugere 

que se pense em tradições teóricas amplas para que englobem características comuns, 

mas que refletem certas características centrais em suas bases epistemológicas (GILL, 

2003, p. 245): 

1. A postura crítica com respeito ao conhecimento dado, aceito sem 

discussão, e o ceticismo com respeito à visão de que nossas observações do 

mundo nos revelam, sem problemas, sua natureza autêntica. 

11. O reconhecimento de que as maneiras como compreendemos o mundo 

são histórica e culturalmente específicas e relativas. 

111. A convicção de que o conhecimento é socialmente construído, isto é, 

que nossas maneiras de compreender o mundo são determinadas não pela 

natureza do mundo em si mesmo, mas pelos processos sociais. 

IV. O compromisso de explorar as maneiras como conhecimentos - a 

construção social de pessoas, fenômenos ou problemas - estão ligados a 

ações/práticas. 

Maingueneau (1997) apresenta duas correntes de estudo, a saber: a vertente 

francesa, cuja origem situa-se na Lingüística, privilegia o texto escrito para identificar a 

construção do objeto segundo sua forma, refletindo a tradição estruturalista; a escola 

anglo-saxã, vinda da Antropologia, enfatiza a oralidade, a sociologia de matriz 

interacionista e os estudos etnometodológicos. A preocupação, em função de sua 
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ciência base, consiste maiS em entender o uso da linguagem a partir da análise do 

cotidiano. 

Maingueneau (1997) escolheu delimitar a análise do discurso dentro de dois 

marcos teóricos: a Lingüística e a Sociologia, relacionando, assim, os tipos de discurso 

que são praticados nos diversos conjuntos do espaço social ou nos chamados campos 

discursivos. 

Gill (2002) agrupa de modo diferente, identificando quatro temas principais 

sobre os quais se sustentam os estudos: 

- o foco no discurso propriamente dito, referindo-se a todas as formas de fala e 

textos. Os teóricos partem da premissa que, ao entender o texto, é possível entender a 

realidade; 

- a visão da linguagem numa relação dual com o sujeito: ao mesmo tempo em 

que é construída, também constitui o sujeito. As interações sociais, assim, são centrais 

nesse processo; 

- a definição de discurso como prática, como linguagem em ação. A linguagem é 

vista como prática social, dinâmica e que está em constante reconstrução. 

- convicção na organização retórica do discurso, uma vez que a vida social é tida 

como conflitiva. Parte do discurso incide sobre versões distintas e competitivas da visão 

de mundo. 

Dentro dessa perspectiva, a análise de discurso está interessada em questionar 

como os fenômenos são legitimados, como os grupos formam seus repertórios 

interpretativos, implicando que se reconheça que a linguagem é explorada para 

constituir as práticas. Dessa forma, a análise do discurso passa a enfocar a construção, a 

organização e as reconstruções possíveis do discurso, bem como suas funções sociais. 
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4.3.3.1 Operacionalizando a análise de discurso 

Discurso, linguagem social, speech genre são conceitos que focalizam o habitual 

gerado pelos processos de institucionalização, ou seja, a prática social. Assim, pode-se 

definir como a linguagem em ação, isto é, maneiras a partir das qUaiS as pessoas 

produzem sentidos e se posicionam em relações sociais cotidianas. 

Implicam, no sentido prático, ações, seleções, escolhas, linguagens, contextos, 

enfim, uma variedade de produções sociais das quais são expressão. Do conceito de 

discurso decorre que não pode ser entendido de forma estática. Assim, as formações 

discursivas são mais adequadas para se captar o sentido de ressignificações, de rupturas, 

de reconstrução de sentidos. Essa idéia leva a uma outra, a de que o discurso da 

responsabilidade social pode ser reconstruído de acordo com o grupo social de 

referencia. Dessa forma, em que pese a literatura e demais organizações reproduzirem 

discursos e práticas semelhantes, na verdade podem estar atribuindo significados 

distintos à prática. 

Gill (2002) enumera as etapas para análise do discurso. Após formular as 

questões de pesquisa e escolher os textos / entrevistas, um procedimento importante é a 

transcrição em detalhes. A próxima fase consiste em uma leitura cética e interrogar o 

texto, codificando-o logo em seguida. Spink (1995) chama essa etapa de leitura 

flutuante, pois aconselha a intercalar a leitura com a escuta do material gravado, 

incentivando o pesquisador a estar atento para a construção, para a retórica e para os 

sentimentos que surgiram durante as entrevistas. 

Gill (2002) indica que o investigador atente para a regularidade e a variabilidade 

nos dados. As variações no discurso ou contradições podem sinalizar a forma real como 

o discurso se orienta para a ação. Alem disso, Spink (1995) enfatiza que é importante 

analisar a retórica, ou seja, a forma como se estrutura o discurso do entrevistado quando 

ele se posiciona a favor ou contra uma versão dos fatos. Spink (1995, p.130) 

complementa ainda que essas características do discurso "podem dar pistas valiosas 

quanto à natureza de sua construção ou à sua funcionalidade". 
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É precIso, outrossim, testar a fidedignidade e validade pela análise de casos 

desviantes, compreensão dos participantes e análise da coerência do que foi dito ou 

escrito. 

Alguns comentários sobre a fidedignidade e validade se fazem necessárias. O 

primeiro se refere aos casos desviantes, definidos como casos que se diferenciam do 

padrão identificado. Caso seja identificado algum caso desses, pode servir para 

desconfirmar o padrão ou ampliar o grau de sofisticação da análise. Testar a 

compreensão dos participantes é outra maneira de conferir se a análise se sustenta. No 

entanto, toma-se inviável nesta pesquisa uma entrevista recursiva. Finalmente, quanto à 

coerência, Gill (2002) aconselha consultar estudos anteriores que servem de referência 

para a continuidade e complementaridade do estudo presente. 

Em que pese o exame da maneira como a linguagem é empregada e seus 

significados, o pesquisador deve também estar atento ao não-dito, à face oculta do 

discurso, conforme Gill (2002) aconselha. Detalhes sutis como silêncios, hesitações, 

lapsos, troca de palavras, podem trazer elementos ocultos à tona. Assim, estaria 

avaliando a interdiscursividade. 

Outro ponto crítico diz respeito às generalizações, uma vez que não faz parte da 

natureza da análise de discurso a identificação de processo universais. Assim, os 

resultados devem ser considerados para o grupo em questão e no devido contexto

histórico de referência. 

Como sinalizado anteriormente, o modelo de Fairclough (2001), escolhido para 

esta pesquisa, conjugou a intertextualidade e a interdiscursividade, a partir da interseção 

entre prática social, prática discursiva e texto. 

No caso específico deste estudo, a análise textual foi baseada em relatórios e 

outros documentos de divulgações públicas, relativas às empresas analisadas. No que se 

refere à prática discursiva, o estudo analisou as entrevistas realizadas junto a alguns dos 

colaboradores pertencentes às empresas-alvo e representantes da comunidade, como 

explicitado antes. Por fim, no que diz respeito à prática social, foram analisadas as ações 

das empresas estudadas, buscando comparar os discursos em suas interdiscursividades. 
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4.3.4 Limitações do método 

A análise de discurso se mostrou adequada para a esta tese pois, além de colocar 

o foco no contexto dentro qual o fenômeno ocorre, o seu uso não exclui a incorporação 

de outras metodologias. Por outro lado, permitiu-nos analisar a atuação das empresas, 

analisando documentos públicos, ainda que as mesmas se mostrassem fechadas para 

colaborar com este estudo. 

A metodologia escolhida, no entanto, apresentou outras dificuldades quanto a 

coleta e tratamento dos dados, além das apresentadas ao longo do capítulo. 

o método estará limitado pela seleção dos atores para as entrevistas, tendo em 

vista a impossibilidade de serem entrevistados todos os diretivos, trabalhadores e lideres 

comunitários envolvidos com o assunto. 

Outro fator limitante está relacionado ao tamanho das empresas escolhidas. Sua 

distribuição espacial em vários espaços territoriais dificultará a obtenção de informação 

a respeito o assunto. 

Um terceiro fator limitador diz respeito à pesqUIsa documental, dado que 

pretendemos levantar documentos internos. Antecipamos eventuais dificuldades em 

conseguir autorização para tanto. 

Um quarto fator diz respeito ao tratamento dos dados pelo método do discurso, 

devido a sua complexa aplicação, inerente a sua consistência teórica. Sua aplicação 

exige capacidade de abstração frente ao objeto a ser pesquisado, fundamental para a 

compreensão dos fenômenos a serem analisados que quer do pesquisador grande rigor 

acadêmico. Portanto, a fragilidade que se expõe esse trabalho esta relacionada a 

interpretações unilaterais. Todavia, mesmo diante das limitações referenciadas, 

consideramos ser o método mais apropriado para alcançar o objetivo final da pesquisa. 
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CAPITULO 5 

5 OS DISCURSOS DE UM SETOR DA SIDERURGIA BRASILEIRA DA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

5.1 A Companhia Siderúrgica Nacional - CSN 

Criada em 09 de abril de 1941 por decreto então Presidente Getúlio Vargas, só 

começou a operar em 1946. Sua sede e unidade produtiva estão localizadas em Volta 

Redonda, no estado do Rio de Janeiro. 

Em 1993, foi privatizada seguindo o PND - Plano Nacional de Desestatização. 

Hoje ela é a maior usina integrada da América Latina e responde por 17%da produção 

brasileira de aço bruto. A Companhia Siderúrgica Nacional - CSN - é um complexo 

integrado de minas, usinas, ferrovias e portos, e esta integração reduz os custos em 1999 

ela operou com um dos menores custos de produção do mundo - média US$ 99 por 

tonelada de aço. É auto-suficiente em minério de ferro, que vem da Mina Casa da Pedra. 

Possui ainda participação na MRS Logística S.A. que opera a antiga malha ferroviária 

do Sudeste, através da qual a empresa se abastece de insumos e distribui seus produtos. 

A ferrovia Centro Atlântica S.A. onde a companhia também tem participação, liga a 

mina de Fundentes em Arcos a Volta Redonda e a usina ao porto de Angra dos Reis. 

A geração de energia elétrica também é uma preocupação da Empresa, ela 

participa de duas usinas hidrelétricas: Itá (Rio Grande do Sul - Santa Catarina) e 

Igarapeva (Minas Gerais - São Paulo). Ela é a terceira consumidora de energia do país. 

Em 1999 inaugurou uma central própria de Co-geração Termoelétrica - CTE, com isso 

passou a gerar cerca de 60% das suas necessidades. 

Em 17/07/2002, foi anunciada a sua fusão com o Grupo Anglo-holandês 

CORUS (criado através da fusão da estatal britânica British Steel e da holandesa 

Hoogovens, em 1999) que fatura cerca de 12 bilhões de dólares por ano e vem fechando 

fábricas e demitindo seus empregados em virtude do baixo preço do aço. Seu principal 
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acionista é o grupo individual Brandes Investment Partners, que possui 15% da 

companhia. Com nome provisório de CSN CORUS e sede em Londres, a caçula da 

siderurgia já nasce com 22 milhões de toneladas de produção e faturamento de 13 

bilhões de dolares. Os europeus ficaram com 62,4 das ações e mantiveram a presidência 

executiva, já a CSN terá 37,6% do capital. O negócio consiste simplesmente na troca de 

papéis, a CORUS terá participação de 30% na CSN e por sua vez a CSN terá 10% de 

participação na CORUS. 

A CSN demonstra ter uma estrutura bem organizada para a prática da 

responsabilidade social por ter criado, há mais de 10 anos, uma fundação, a Fundação 

CSN. 

"A fundação conta com um efetivo de trezentas pessoas. Muito 
em função, esse número, das escolas, 80% são professores 
porque nós temos duas escolas, o segundo percentual maior é o 
de dentista por causa do centro de saúde oral, e o restante é 
pessoas envolvidas no projeto comunitário, garoto cidadão, e os 
projetos culturais [ ... ] todo o recurso da fundação é destinado a 
projetos, das escolas, do centro cultural, dos projetos. Nós temos 
anualmente este orçamento aprovado e inclusivo nós passamos 
pelo crivo do ministério público, quer dizer, tudo isso é muito 
bem controlado, a gente não começa o ano sem saber qual o 
orçamento que nós temos" (Sônia de Oliveira Morcef - Diretora 
de Relações Institucionais da Fundação CSN). 

Para efeitos desta pesquisa, é importante ressaltar que todos os projetos de ação 

social da CSN são de responsabilidade integral da Fundação CSN39
. A seguir, 

apresenta-se um quadro que sintetiza seus programas. Evidencia-se o discurso 

capitalista na terminologia utilizada: o conjunto de programas sociais são intitulados 

'carteira de produtos' . 

39 A Constituição de 1988 nos arts. 37,22,38 e 150, refere-se, sempre a dois tipos distintos de entidades: 
Fundações públicas e autarquias, devendo-se entender que apesar de serem ambas pessoas jurídicas de 
direito público interno, com traços comuns, não se confundem. A Emenda Constitucional n.o 19/98 
diferenciou a autarquia em sentido estrito da Fundação pública, inclusive quanto ao processo de criação. 
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"Ser o elo social da CSN, em âmbito nacional e especialmente nas comunidades onde 
está inserida, atuando nas áreas de educação, saúde, esporte e cultura, sendo agente de 
transformação social." 

VISÃO FCSN 
"Ser reconhecida em todo o Brasil como agente de transformação social e elo da CSN 
com a comunidade". 

CARTEIRA DE PRODUTOS 

1. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Escolas Técnicas - 2500 alunos/ano 
o Centro de Educação Tecnológico Edmundo de Macedo Soares e Silva

CET - CongonhaslMG 
o Escola Técnica Pandiá Calógeras - ETPC - Volta RedondalRJ 

Parceiros Tecnológicos 
o Atualização tecnológica; estágio curricular; empregabilidade. 

Empreendedorismo - 190 alunos/ano 
o Junior Achievement - Mini-Empresa, Introdução ao Mundo dos 

Negócios e Empresário-Sombra 

2. SAÚDE ORAL 
o Proj etos Comunitários 
o Prevenção - Educação - Restauração 

Sorriso Amigo: 
o 1204 alunos da rede pública 

Educar para Prevenir: 
o 580 crianças e adolescentes grávidas 
o 130 crianças da creche Santa Cecília 

Parcerias: 
o Casa da Criança e do Adolescente 
o Rede Pública de Ensino 
o Centro Social SERVIR 
o Casa Paz e Bem 
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3. RECREIO 

Centro Esportivo 
o Associados - 9.072 
o Alunos em curso - 2.900 
o Freqüência mês - 23.000 

Cursos esportivos e de música 

Centro Cultural 

4. PROJETO ARTISTA CIDADÃO 
o Novos talentos em artes plásticas 
o W orkshop para crianças e adolescentes 

• Exposições itinerantes (circuito cultural do País) 
• Apresentações musicais (erudito e popular) 
• W orkshops e palestras culturais 
• Visitas orientadas para alunos da Rede Pública 

5 RELACIONAMENTO COMUNITÁRIO 
o Financia projetos com foco na geração de trabalho e renda 

Projetos apoiados: 
o CDI - Comitê para Democratização da Informática 
o Oficinas da AP AE 
o Implantação de Unidade da Estação Futuro em Itaguaí 
o Apoio microempreendedores 
o Padaria-Escola da Creche Irmã Zilá 
o Doações de alimentos, microcomputadores e uniformes (rede pública de 

ensino) 

Projeto Garoto Cidadão 
• Resgate e desenvolvimento da auto-estima de crianças em situação de risco. 
Música - Artes Plásticas - Literatura 

• 900 crianças e adolescentes atendidos desde 1999 
• Atendimento odontológico gratuito 

o Parcerias: 
• Casa da Criança e do Adolescente 
• Casa do Bom Samaritano 
• Centro Social SERVIR 
• Casa Paz e Bem 
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A expectativa com relação à responsabilidade social é vista, por seus 

funcionários, como sendo uma possibilidade de melhorar a imagem na comunidade e de 

demonstrar que possa criar um "ciclo virtuoso": 

"O que agrega é na questão da imagem, de você estar próximo 
dessa comunidade, realmente estar envolvido de uma forma 
positiva, eu acho que os ganhos são por aí, mais alinhados com 
que a gente tem expectativa com o terceiro setor, de realmente 
desenvolver uma comunidade, no final das contas isso 
acontecendo envolve todo o resto, toda a economia as pessoas 
com maior poder de consumo, enfim, é uma cadeia que não para 
mais" (Sônia de Oliveira Morcef - Diretora de Relações 
Institucionais da Fundação CSN). 

Observa-se um discurso influenciado pela racionalidade instrumental, que 

prioriza os resultados para a empresa mais do que para a comunidade. Parece que no 

início do programa de responsabilidade social, ainda existia uma indefinição muito 

grande em relação aos departamentos que ficariam responsáveis por esta iniciativa. A 

princípio esta proposta ficou a cargo do departamento de Recursos Humanos e, com a 

evolução das ações, foi criada uma fundação específica para esta prática: 

"O que aconteceu, quando em 1991 a sede da CSN veio pra cá 
tudo que não era ligado diretamente à produção de aço passou a 
ser administrado pela fundação, então, por exemplo, a gente 
tinha a área de medicina ocupacional, treinamento, seleção, área 
toda de informática ficava com a fundação, então nós 
começamos a ver que terceiro setor não era aquilo, que a gente 
tinha essa coisa meio difusa com a área de RH, então a gente 
começou, não, o que for para fora da comunidade é fundação e o 
que for pra dentro do público interno é RH, a gente devolveu 
treinamento, seleção, informática, medicina ocupacional e tudo, 
e com que nós ficamos com a escola técnica daqui de lá, com o 
centro de saúde oral, porque a gente podia entrar como parte 
comunitária e com o recreio do trabalhador. Aí a gente começou 
a ver que nós tínhamos áreas que poderiam gerar um trabalho 
importante que podia trabalhar em cima disso, tinha área do 
recreio, do centro cultural, porque não estar usando esse espaço 
ocupando esse espaço trazendo esse trabalho para as crianças, aí 
começamos a pensar nessa linha, aí muitos pedidos chegaram, 
todos mundo queria apoio da fundação, todo mundo esta 
oferecendo forma de relacionamento, nós vamos direcionar pra 
que, vamos direcionar pro trabalho e renda" (Idem). 
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A formação discursiva foi sendo constituída aos poucos, conforme se observa na 

fala da entrevistada. A CSN, possivelmente, investiu nessa iniciativa como forma de 

reduzir seus custos operacionais. Constata-se que as dúvidas e falta de clareza quanto 

ao papel desempenhado pela fundação são fontes de controvérsias, ambigüidades e 

contradições na fala da respondente, revelando os inúmeros e dispersos discursos que 

atravessam o início de um projeto. Ao mesmo tempo, sugere também outros interesses 

subjacentes à criação da fundação: aproveitar sua personalidade jurídica para 

responsabilidades corporativas. A interdiscursividade aí, é entendida como resultado de 

uma evolução histórica sócio-econômica-política, ao mesmo tempo que remete a 

respostas antecipadas, conforme o conceito de Fairclough (2001). 

Os projetos são desenvolvidos a partir de parcerias. São aproveitadas iniciativas 

da sociedade, as quais se candidatam a serem parceiras da CSN, que por sua vez 

contribui financeiramente para o desenvolvimento e ampliação das atividades da 

instituição parceira. Para formalizar esta parceria, a Fundação CSN avalia as propostas, 

no sentido de verificar se elas têm sustentabilidade: 

"Agora, por exemplo, vai acontecer meio que isso, mas ainda 
sim é por via de uma ONG, em março nós vamos inaugurar um 
projeto de geração de trabalho e renda e numa comunidade rural 
de Volta Redonda, e eles vão fazer produção orgânica de 
agricultura, artesanato, eles vão vender isso e a gente vai pegar 
uma comunidade toda, lá é muito grande disperso, e não tem 
muito recurso, né? Então essa matéria, brincando com as 
crianças, até charrete está no rol de equipamentos pedidos para 
esse projeto, então é uma situação completamente inusitada, e aí 
a gente vai tendo essa experiência de trabalhar com a 
comunidade inteira, mas tem a 'Saúge' que foi quem apresentou 
o projeto ela mesma fala, ela passou por uma sabatina na 
fundação até a gente constatar que o projeto tem 
sustentabilidade, ganhou selo verde agora, na agricultura 
orgânica, então que dizer ela foi completamente respaldada 
amparada, então vai ser uma experiência que você não está 
trabalhando com um seguimento da deficiência física, com um 
seguimento à parte, você vai estar trabalho com uma 
comunidade, com uma comunidade grande e essa parceria, mas 
vai ser uma experiência nova para a gente também" (Idem). 

Em que pese o discurso estruturado e consistente da CSN, representado na figura 

de sua Diretora de Relações Institucionais, observa-se uma cadeia discursiva que mostra 
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as intertextualidades e interdiscursividades presentes no ambiente corporativo da CSN. 

A título de ilustração, identifica-se o discurso da ONG, do assistencialismo, da 

caracterização do que é ação social, dentre outros que não são tão visíveis. Conforme 

Fairclough (2001) indica, a interdiscursividade não pode ser nomeada, uma vez que não 

se sabe a origem e tampouco seu destino. Simplesmente são convenções 

institucionalizadas na prática social e, no caso, organizacional. Assim, o discurso 

reproduzido pela principal funcionária da Fundação CSN está impregnado por outros 

discursos que fazem parte do universo corporativo e, também, pessoal. Apresenta-se, 

contudo, consistente, sem muitas contradições evidentes, podendo indicar que tanto a 

funcionária quanto a FCSN já incorporaram o discurso. 

Assim, a Fundação CSN desenvolve um relacionamento com as organizações 

parceiras na implementação dos projetos sociais, dando apoio financeiro e material: 

"Olha, eu não destaco ponto negativo, porque depois da doação 
que ela nos fez, ela pode não nos dar mais nada nunca, que ela já 
fez pela vida inteira, porque sem a sede, como funcionar sem a 
sede? Sem uma central? Sem um local de você reunir? E é uma 
casa bonita, é uma casa grande, é uma casa bem construída e nós 
mantemos a casa limpa" (Delizete Barbosa - Coordenadora da 
Casa do Bom Samaritano, parceira da Fundação CSN). 

"A parceria com a Fundação é muito boa, muito importante pra 
nós. Fundação CSN doava um micro para as entidades, agora 
não, agora é assim: todos os computadores a serem doados vem 
para o CDI e ... eu tenho o trabalho de exigir a todos, né? Alguns 
recurso, a gente geralmente fecha alguns tipos de ... de apoio pra 
que a gente consiga abrir novas escolas, por exemplo, essa 
escola da Vila Americana foi através de um acordo, além das 
máquinas, algum tipo de acordo, algum tipo de contrato que a 
Fundação CSN fecha com o CDI, pra que a gente consiga ter 
pernas pra caminhar durante um período, uma ano, talvez dois 
anos, então o caso da Vila Americana foi um dos exemplos que 
a Fundação CSN está participando, entendeu?" (Vladimir Neves 
de Lima - Coordenador Geral do Sul Fluminense do Centro para 
a Democratização da Informática - CDI). 

Confirma-se no primeiro discurso a influência do assistencialismo, conjugada à 

qualificação de "muito boa" dada pelo segundo respondente. Verifica-se, ainda, que não 

só a CSN, mas a própria Fundação, vão se afastando do que é verdadeiramente social no 

discurso da responsabilidade, ou seja, vão se distanciando da responsabilidade 
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substantiva, apresentada em capítulo especifico. As parcerias entre a FCSN e outras 

entidades reafirmam o lado instrumental e regulado da responsabilidade corporativa. 

A fala de um parceiro da Fundação CSN parece sintetizar a visão de que esta 

empresa tem sobre responsabilidade social. De acordo com este informante, as 

organizações do terceiro setor têm melhores condições de desenvolver projetos sociais 

por terem uma maior articulação e credibilidade junto à comunidade. Dessa forma, as 

práticas que a CSN vêm adotando sobre a responsabilidade social se aproximam muito 

desta visão, uma vez em que ela permite que as ONG's estabeleçam sua estratégia de 

atuação na comunidade. 

"Sobre a responsabilidade social das empresas, a FIRJAN lidera 
isso aqui na região, às vezes eu sinto que as empresas, elas 
querem participar, mas tem muita dificuldade e quer participar. 
E o que eu vejo hoje assim as ONGs? As ONGs têm 
desempenhado pra eles aí, no terceiro setor, um papel 
importantíssimo. Taí o Brasil, precisamente, tem liberado no 
ranking mundial, nesses trabalhos no terceiro setor. Então às 
vezes o próprio governo ou as empresas, elas querem participar, 
mas existe essa dificuldade, teve até uma frase do César Maia, 
que eu adorei, que eu vi ele falou que essas ONGs, muito mais 
que o governo ou as empresas, conseguem chegar onde o 
governo nunca chegaria e as empresas talvez não. E como essas 
ONGs precisam trabalhar. .. tudo nessa vida é justamente 
parcerias através de recursos e outras formas inteligente e ainda 
há assim muita dificuldade, não sei se é por falta de 
credibilidade até das ONGs ou por falta desse contato ainda 
maior, mas as empresas elas discutem bastante responsabilidade 
social, e é ... na prática às vezes há essa dificuldade. Por isso que 
eu destaquei assim ... a melhor parceria com a Fundação porque 
nós temos conseguidos finalizar essas escolas, mas muitas 
empresas discutem e não sabe como, né?" (Vladimir Neves de 
Lima). 

Essa fala evidencia uma contradição nos discursos sobre responsabilidade social. 

Por um lado, se as ONGs não existissem, conforme opinião do entrevistado, as 

empresas não conseguiriam compreender o que é, de fato, a responsabilidade social. O 

que o respondente não consegue identificar, é que as próprias ONGs ingressam no 

discurso instrumental da responsabilidade, pois as ONGs precisam das empresas e de 

seu apoio para se sustentarem e a seus membros. 



153 

Assim, os participantes das ONG's, parceiras da Fundação CSN, oferecem sua 

contrapartida demonstrando conhecer a situação da localidade em que atuam, 

apresentando informações desta área: 

Então a maIOrIa das crianças das regiões é branca, né? Da 
religião Católica, e a renda familiar varia, né? Sendo que, com 
renda familiar de criança com três salários mínimo, são crianças 
que têm em casa nove pessoas morando, então a gente faz 
dentro de um critério quanto mais ou menos que uma criança 
recebe, qual a renda per capta daquela família. Todas elas 
moram em casa, que é uma coisa específica aqui da região, tem 
todos os apartamentos e tudo, então todas moram em casa, todas 
são de alvenaria, raramente são cobertas com tinta e tudo, e a 
maioria é própria, né? Sempre pagando ou já pago, e a outra 
parte é cedido, normalmente cedido pela avó, aquele puxadinho 
pra trás, né? Então a gente foi ver o que eles tinham dentro de 
casa. A gente viu que o único que é máximo é de televisão, 
100% deles tem televisão em casa, alguns não têm geladeira, os 
que têm carro, normalmente o carro é pro trabalho, então 
normalmente é aquela Kombi velha que vai até a feira pra eles 
venderem alguma coisa. Tem um Senhor que obrigou a gente a 
colocar carro, mas o carro dele não tem motor, não estava lá, o 
Sr: eu tenho carro! Então é ... a gente chegou nesses parâmetros, 
né? Então a televisão é ainda ... disso a gente tirou os serviços 
públicos que a gente tinha, então 10% das casas não tem uma 
boa infra-estrutura, então não tem luz elétrica, não tem 
saneamento básico, né? 100% delas possuem luz elétrica em 
casa, mas as ruas não tem, não tem escola, não tem creche, não 
tem nada. O abastecimento de água, 96% de rede geral e 4% de 
poço nascente. 

Embora haja um discurso que aponta para as limitações do Estado no que se 

refere às ações para resolver as demandas sociais, observa-se em várias falas que as 

prefeituras situadas no entorno da CSN apresentam uma articulação no 

desenvolvimento dos projetos puramente assistencialistas, que visam tão somente 

cumprir legislação vigente para atender á manutenção do Espírito do capitalismo. 

"Nosso maior parceiro hoje é a prefeitura" (Delizete Barbosa -
Coordenadora da Casa do Bom Samaritano). 

"Mas o fato é que desde 78 a prefeitura assinou um convênio 
com o Servir, pra funcionarem dentro da escola, e as escolas 
estão funcionando, a prefeitura paga o pessoal, fornece algum 



154 

material e o Servir cuida de toda a manutenção do prédio" (Irmã 
Isordina Maria Miranda e Heloísa Maia - Membros do Servir). 

Muito embora este tipo de parceria resulte num bom negócio para a prefeitura, o 

que é interessante notar é como se transfere pelo discurso, a responsabilização pelas 

ações sociais e, assim, se vai configurando uma nova realidade discursiva. Nesse 

sentido, entende-se como as formações discursivas estão associadas à 

interdiscursividade, oriunda de contexto histórico e de respostas antecipadas aos 

problemas presentes: 

"Então, se acabar a parceria com a prefeitura, eles vão implantar 
uma escola municipal a menos, enquanto eles não tem prédio 
pra colocar, eles estão usufruindo dos prédio do Servir sem 
pagar nada, e o Servir só investindo, investindo e a prefeitura 
desfrutando, desfrutando" (Idem). 

Compartilha-se da idéia, portanto, de que vem a responsabilidade do Estado pela 

sociedade vem migrando para movimentos como o de responsabilidade social e das 

ONGs. Essa capilaridade discursiva se sustenta na necessidade de justificação do 

capitalismo, nos termos de Boltanski & Chiappello (2002). Nesse sentido, seria 

desejável que a sociedade percebesse questões sociais não mais exclusivamente no lugar 

de cliente - beneficiada puramente pelas ações e dentro de um enfoque assistencialista -, 

mas também de fornecedora - responsável igualmente pelas ações que a beneficiam, se 

imbuindo do papel de construtor de cidadania. A mobilização que atores da própria 

sociedade poderiam realizar dentro de suas comunidades poderia representar um poder 

significativo para mudanças e avanços na racionalidade corporativa. 

5.2 A Companhia Siderúrgica Paulista - Cosipa 

Inaugurada em 23 de novembro de 1953, quando um grupo de empresários 

paulistas, liderados pelos engenheiros Martinho Prado Uchôa e Plínio de Queiroz, 

constituiu a Usina, atual Companhia Siderúrgica Paulista - Cosipa, numa reunião no 

Instituto de Engenharia de São Paulo. 
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A Cosipa incorpora todas as fases de produção do aço, desde a obtenção e 

beneficiamento dos insumos - minério de ferro, carvão mineral e fundentes - até 

transformá-los em laminados planos não revestidos. O principal acionista da Cosipa é a 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais AS (Usiminas), detentora de 94,5% do capital 

votante da empresa. 

A siderúrgica está localizada num terreno de aproximadamente 12,5 milhões de 

metros quadrados, localizado na área industrial de Cubatão, na Baixada S anti sta, 

próximo ao maior mercado consumidor de aço do País. A empresa dispõe de um 

complexo portuário privativo com capacidade operacional de 12 milhões de 

toneladas/ano, além de ser atendida por um complexo ferroviário com capacidade de 4 

milhões de toneladas/ano. Esta infra-estrutura permite o abastecimento de insumos e o 

escoamento dos produtos acabados para o exterior e para o mercado interno. 

A Cosipa atua no segmento de aços laminados planos não revestidos. Seus 

produtos compreendem placas, chapas grossas e laminados a quente e a frio, ofertados 

sob a forma de chapas e bobinas. Seus produtos são destinados aos setores de 

recipientes, construção civil, tubos, perfilados, máquinas agrícolas, equipamentos 

industriais, automobilístico, autopeças e naval. 

À época de sua inauguração, a Cosipa contou com participação acionária do 

BNDES, complementando recursos do estado de São Paulo. A colaboração inicial do 

banco foi autorizada em 8 agosto de 1957 e referia-se à subscrição de aumento de 

capital (US$ 10,5 milhões) e ao adiantamento de subscrições de capital do Tesouro 

Nacional (US$ 28,6 milhões) e do Tesouro Estadual (US$ 28,6 milhões), além do 

compromisso de concessão de financiamento em moeda nacional. A parceria foi tão 

efetiva que, após doze anos, o Banco já controlava 58,2% do capital da Cosipa, contra 

participações de 23,3% do estado de São Paulo, 6,7% do Tesouro e 11,8% de 

companhias mistas e grupos privados. O BNDES deteve o controle acionário da Cosipa 

no período 1968-75, quando a Siderbrás assumiu seu controle. Apenas dez anos após 

sua fundação, deram início às operações industriais, com a inauguração da Laminação a 

Quente pelo então presidente da República do Brasil, João Goulart. 
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Em 1965, a Cosipa passou a produzir 1.650 toneladas por dia de ferro gusa 

(recorde latino americano na época), com a inauguração do Alto-Fomo pelo General 

Edmundo de Macedo Soares e Silva, patrono da siderurgia no Brasil e na América 

Latina. Em 1970, o Brasil era o 17° maior produtor de aço, com o equivalente a 1 % do 

total produzido no mundo, sendo a Cosipa uma das três siderúrgicas estatais 

responsáveis por mais da metade da produção nacional. 

Com a Inauguração da Aciaria 2, em 1986, a Cosipa completou seu terceiro 

estágio de expansão e atingiu a capacidade nominal de produção de aço líquido de 3,9 

milhões de toneladas por ano. Em 1993, com o leilão de privatização realizado na Bolsa 

de Valores de São Paulo, a Cosipa retomou à iniciativa privada. Dois anos depois, toda 

a linha de produtos Cosipa conquistou a ISO 9001, certificado com o aval do NACCB, 

órgão do governo Inglês. 

Em 1998, dentro do processo de privatização da siderurgia nacional, a 

Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) deu uma guinada em sua organização diretiva, 

com vistas à recuperação econômica da usina, mergulhada em grandes dívidas. 

Em 2003, recebeu um financiamento do BNDES para o projeto de 

modernização e aumento da produção de aço líquido. A empresa almejava aumentar a 

produção de aço líquido e realizar investimentos na preservação do meio ambiente na 

usina de Cubatão, dentre outros projetos sociais. O aumento da capacidade de produção 

na Cosipa visava tomar o Grupo Usiminas, controlador da empresa, o maior produtor de 

aços planos da América Latina, capacitado a produzir 10 milhões de toneladas de aço 

líquido por ano. 

5.2.1 Ações sociais da Cosipa no espaço local 

Como parte de seu processo de modernização, a Cosipa resolveu investir em 

projetos voltados para a melhora das relações trabalhistas e comunitárias. Neste tópico, 

são apresentados os resultados das entrevistas realizadas. Primeiramente, no discurso de 

seus funcionários, foram descritos os projetos sociais desenvolvidos pela empresa. Num 

segundo momento, foram analisadas as interdiscursividades das falas dos entrevistados 

- funcionários e membros da comunidade onde os programas de ação social da Cosipa 

se realizam. Assim, a Cosipa afirma acreditar na filosofia de que toda empresa tem um 
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importante papel social a cumprir. Seguindo esse pensamento a empresa vem ampliando 

suas ações sociais na Baixada Santista. 

Em 2000 foi realizado um levantamento sobre o clima da cidade de Cubatão, 

para serem traçadas, posteriormente, políticas voltadas ao meio ambiente. A partir dos 

resultados desse estudo foram realizados algumas ações pontuais, e os projetos que já 

existiam foram reforçados. 

Constatou-se, então, a necessidade de um trabalho mais efetivo e maior ênfase 

aos programas internos, cujo objetivo era a melhoria do clima organizacional. Começou 

nessa época um projeto denominado "conversa com o presidente". Foi uma iniciativa do 

próprio presidente e a idéia era manter um relacionamento mais próximo com os 

funcionários e dar transparência às ações da empresa. O projeto funciona da seguinte 

maneira: o presidente da Cosipa se dirige a um auditório onde fala sobre algum assunto 

que considera relevante e se põe à disposição para qualquer questionamento por parte 

dos funcionários. Até o ano de 2003, a periodicidade desses encontros era mensal, 

sendo os funcionários divididos em turnos para que tivessem a oportunidade participar. 

A partir do ano de 2003, esse encontro passou a ser trimestral, coincidindo com a 

apresentação do resultado do balanço trimestral. Para evitar constrangimentos, por parte 

dos funcionários, as perguntas podem se feitas por escrito. 

Assim, até o final de 2000, os projetos foram se desenvolvendo sob a 

responsabilidade da área de Recursos Humanos - RH. Nessa época, foi criada a 

Assessoria de Relações Trabalhistas e Comunitárias - PSR, que passou a coordenar os 

projetos internos da Cosipa. Com o início dos trabalhos, a PSR percebeu que havia 

alguns projetos comunitários espalhados pela empresa e resolveram incorporá-los 

também. Na fala de um de seus analistas: 

"A idéia era assim: centralizar estes projetos, dar uma 
roupagem única, colocar uma linha mestra conduzindo tudo 
isso, para que a gente tivesse realmente uma ação mais ampla de 
responsabilidade social e conhecida de todos". 

Outros projetos foram pensados pela eqUIpe do PSR e, posteriormente, 

apresentados às lideranças em seminário organizado especialmente para esse fim. Cada 

projeto recebeu um padrinho, idéia concebida com o propósito de envolver as lideranças 



158 

com os futuros projetos. Segundos informações da própria Cosipa, somente em 2002 

cerca de 50 mil adultos e três mil crianças foram beneficiados por seus projetos sociais. 

De acordo com a Analista entrevistada, não há um orçamento anual pré-definido 

para os projetos, justamente para evitar uma política assistencialista por parte da 

empresa: 

"Na hora que você destina um orçamento, caracteriza 
quanto é que você vai dar para aquelas escolas, então, todo o 
nosso tratamento inicial foi sem esse orçamento, para trabalhar 
com transferência de tecnologia levando as competências da 
empresa a comunidade" (Analista da Cosipa). 

Assim, os recursos são liberados segundo a necessidade: quando surge uma 

demanda por recursos, o pedido é encaminhado para a superintendente do PSR que, por 

sua vez, encaminha o pedido ao presidente da Cosipa, que pode ou não autorizar a 

liberação da verba. 

A Cosipa também realiza investimentos sociais com recursos do Banco Nacional 

para o Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Segundo uma das entrevistadas, 

ao se conseguir um empréstimo, há uma cláusula contratual que prevê a reversão de um 

determinado percentual dessa verba, desde que o recurso seja voltado para ações sociais, 

e não para seus funcionários: 

"ao invés de a gente criar um programa novo nós 
pegamos esta verba e incorporamos aos projetos que a gente já 
tinha". Dentre os projetos realizados com o apoio do BNDES 
estão: aprimoramento de professores; laboratórios de 
informática; capacitação de munícipes de Cubatão; educação 
através do esporte e reforço escolar". 

Os projetos sociais externos da Cosipa estão divididos em três áreas: educação, 

melO ambiente e comunidade. No presente estudo foram analisados apenas projetos 

relacionados à educação e à comunidade. 

Os projetos voltados para educação desenvolvidos pela Cosipa são relacionados 

a seguir: 

~ Cosipa na Escola: é o projeto de maior destaque e o único que já se encontra 

com regularidade nos últimos anos. O objetivo principal consiste em 

promover parcena com escolas públicas de ensino fundamental, para 
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implementar um sistema de gestão de qualidade, visando tomá-las centros de 

referência ao ampliar e fortalecer sua atuação como formadoras de cidadãos 

atuantes e conscientes. Atualmente, três escolas são parceiras da Cosipa no 

projeto: uma do município de Cubatão, uma de São Vicente e outra de Santos; 

~ Voluntários em Ação: a Cosipa também acredita que a participação ativa dos 

funcionários é fundamental para o sucesso e continuidade de um projeto social. 

Por isso, o trabalho voluntário é constantemente incentivado, reforçando a 

questão educacional; 

~ Capacitação de Munícipes: tem proporcionado a moradores da região a 

oportunidade de aprender uma nova profissão. Uma parceria com o Senai 

possibilitou a realização de cursos gratuitos de qualificação em manutenção 

mecânica e elétrica. Em 2002, cerca de 100 moradores participaram desses 

cursos profissionalizantes. 

A integração entre a Cosipa e a Comunidade tem sido cada vez maior. Para 

intensificar ainda mais esse relacionamento, a Cosipa desenvolveu, ainda, os seguintes 

projetos: 

~ Natal sem Fome - Ação que Alimenta: Essa iniciativa desenvolvida pela 

Cosipa e por empresas contratadas, e coordenada pela Comissão Interna de 

Prevenção de acidentes - CIPA, arrecadou na sua última edição 77 toneladas de 

alimentos que foram distribuídos a entidades carentes da Baixada Santista. Os 

empregados da empresa arrecadaram 38,5 toneladas e a Cosipa dobrou a 

quantidade, totalizando 77 toneladas - número recorde de arrecadação; 

~ Projeto Mesa Santos: A Cosipa e a Caípa, empresa que fornece refeições para 

os funcionários da usina, participam do projeto Mesa Santos, um programa que 

visa a aliviar a fome das pessoas carentes da Baixada Santista; 

~ Campanha do Agasalho: Em sua última Campanha do Agasalho, a Cosipa 

arrecadou 20 mil peças, entre roupas e cobertores, que ajudaram a aliviar o frio 

de freqüentadores de 50 entidades assistenciais da região. 

~ Painel Consultivo Comunitário: O Painel Consultivo Comunitário - PCC - é 

uma iniciativa do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - Ciesp, que 

envolve todas as empresas do Pólo Industrial de Cubatão, sob a coordenação da 
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Cosipa. O objetivo é discutir os problemas e as opções de equacionamento das 

questões relativas à comunidade, como segurança, saúde e preservação do meio 

ambiente. 

~ Visitas Comunitárias: O Programa Especial de Visitas Comunitárias é uma 

importante atividade para a integração com a comunidade, pois todos os 

participantes propõem alternativas de segurança, saúde e meio ambiente para a 

comunidade de Cubatão. O programa reúne 26 instituições de Cubatão, várias 

entidades que participam do Painel Consultivo Comunitário (PCC) e do Centro 

das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), além de empresas e 

representantes da Baixada Santista. 

~ Visitas à Usina: O Programa Visitas à Usina abre as portas da empresa para a 

comunidade, o que permite fortalecer os laços com os moradores da região e 

facilita o acesso às informações da empresa. Em 2002, foram 930 visitas, 

incluindo moradores, familiares de empregados, aposentados e estudantes. 

1 Programa Cosipa na Escola 

O projeto Cosipa na Escola é o projeto social no espaço local maiS bem 

estruturado da Cosipa. Por incluir outros projetos como, por exemplo, a implementação 

da gestão da qualidade da educação, ou programas de educação pelo esporte, melO 

ambiente e cultura, dentre outros, acabou se transformando em um programa. 

Segundo uma entrevistada, o Programa Cosipa na Escola foi iniciado em 1998, 

quando foi despertado o interesse da empresa em atuar em um projeto educacional, 

dentro de seu conceito de Empresa Cidadã. 

Em parceria com as Prefeituras de Cubatão, Santos e São Vicente, municípios de 

São Paulo, foi firmado acordo de cooperação técnica com escolas de ensino 

fundamental (1 a a 8a série) da rede municipal. As escolas que participam do Programa 

passaram por uma avaliação, antes de serem incorporadas pela Cosipa. Os critérios 

foram sugeridos pela empresa que, em conjunto com a Secretaria de Educação 

(SEDUC), escolheram as escolas que mais se aproximariam do perfil desejado. Os 

principais critérios foram: 
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~ Localização geográfica, visando a atender bairros carentes, onde o programa 

realmente conseguisse transformar a realidade da comunidade escolar; 

~ Direção escolar interessada e comprometida com as metas do projeto, que 

mostrasse empenho na transformação de sua escola; 

~ Pertencer à rede municipal e de ensino fundamental. 

O programa, hoje, atende a três escolas e abrange três municípios distintos da 

região onde a empresa se situa. A precursora do Programa foi a Escola Municipal de 

Ensino Fundamental- EMEF - Rui Barbosa, em Cubatão, seguida pela EMEF Dr. José 

Carlos de Azevedo Júnior em Santos, que em julho de 2002 foi substituída pela EMEF 

Florestan Fernandes. Por último, o Programa contemplou a EMEF Saulo Tarso Marques 

de Mello em São Vicente, atingindo cerca de 3000 (três mil) alunos. 

As EMEF Rui Barbosa e Dr. José Carlos de Azevedo Júnior que, 

posteriormente, foi substituída pela EMEF Florestan Fernandes, foram escolhidas pela 

Cosipa em conjunto com as Secretarias de Educação e assinado o termo de cooperação 

técnica com suas prefeituras no ano de 1998. A EMEF Saulo Tarso Marques de Mello 

apresentou caráter de contemplação diferenciado, devido à própria diretora da escola de 

São Vicente ter procurado a empresa com o intuito de celebrar a parceria, que já 

conhecia o desempenho do programa nos municípios de Cubatão e Santos. Dessa forma, 

em 2000 foi assinado o termo de cooperação técnica entre a Prefeitura Municipal de São 

Vicente e a Cosipa. 

A Cosipa pretende, ainda, ampliar o horizonte profissional dos alunos, implantar 

melhorias no sistema de gestão de qualidade das escolas, desenvolver indicadores de 

desempenho aliados às avaliações da Unesco - Organização das Nações Unidas pela 

Educação, Ciência e Cultura, aumentar o envolvimento dos pais no processo 

educacional e promover melhorias no ambiente físico das escolas. 

Além dos funcionários do PSR, a empresa dispõe, para a execução do programa, 

de profissionais da área de recursos humanos, meio ambiente, comunicação, qualidade e 

empregados voluntários da empresa. 

Os profissionais desenvolvem, juntamente com a diretoria das unidades 

escolares e de sua equipe técnica, um sistema de gerenciamento que auxilia na 
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realização dos programas e dos objetivos pedagógicos e administrativos da escola. 

Além de melhor preparar as pessoas para enfrentar as situações do dia a dia, o projeto 

traz o benefício do contato interpessoal e transforma alunos e professores em 

multiplicadores dessa proposta. 

o trabalho realizado em conjunto para elaboração de projetos permite aproveitar 

os conhecimentos e experiências específicas de empresa e da escola. Essa troca de 

informações vai gerando gradativamente o crescimento do Programa, buscando sempre 

a autonomia futura das escolas na condução dos programas implantados. 

Apesar de o projeto ter iniciado em 1998, o nome "Cosipa na Escola" e o 

logotipo só foram oficializados em 2001. O nome "Cosipa" foi incluído para dar uma 

visibilidade maior à empresa no programa escolar, e possibilitar uma fácil associação 

entre o nome do programa com a Cosipa. A indicação "na Escola" mostra que a 

siderurgia está indo ao encontro com sua própria instituição e também confirma a 

participação e o envolvimento do corpo de profissionais da companhia. 

o Programa, mesmo não visando atuar como assistencialista, para efetivar a 

implantação de alguns projetos necessitou adequar-se ao meio escolar, consciente sobre 

a importância e necessidade de valorização, preservação e melhoria do ambiente, nos 

aspectos humanos, físicos e pedagógicos. Para tanto, a empresa tomou algumas ações na 

melhoria física das escolas, agindo nas instalações elétricas, hidráulicas e de pintura. 

As escolas contaram com ações para incentivar a formação dos alunos, por meio 

de campanhas educativas, voltadas para meio-ambiente, higiene e saúde. Foram 

realizadas palestras informativas e de sensibilização para pais e professores. Com o 

objetivo de ampliar o horizonte dos alunos, foram organizadas palestras com 

profissionais especializados e visitas a escolas técnicas, bem como capacitação em 

informática, aprendizagem esportiva nas modalidades voleibol e futsal, e a possibilidade 

de os alunos de freqüentar cursos livres através do voluntariado da empresa, com 

atuação na escola. 

Quanto ao corpo docente, buscando tomar os professores comprometidos com 

sua capacitação para melhor desempenho de seu papel de educador na formação e 

orientação de alunos-cidadãos, foram propostos treinamentos com o "Centro de Estudos 
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da Escola da Vila" no ano de 2001. Esses treinamentos tinham como objetivo capacitar 

os docentes para planejar suas atividades curriculares, utilizar informações educacionais 

como subsídio para a prática, reformular a prática de avaliação do ensino e da 

aprendizagem e otimizar a utilização dos materiais de apoio didático-pedagógico. 

2 Projeto Mantiqueira 

o projeto Mantiqueira é realizado na comunidade que fica localizada na encosta 

do Morro da Mantiqueira, ao lado da rodovia Piaçaguera, sentido Guarujá-Cubatão. O 

acesso à comunidade é difícil, não há entrada para carros. 

Na comunidade há 102 casas, sendo que 90% são de madeirite e papelão, onde 

vivem 350 pessoas, sendo 105 crianças de até 12 anos, 25 adolescentes e 220 adultos. A 

infra-estrutura é muito precária, pois é uma área de invasão. Não há iluminação pública, 

água encanada, saneamento básico e coleta regular de lixo. 

O projeto tem caráter educativo e, assim sendo, apresenta potencial de resultados 

a médio e longo prazo. Divide-se em 03 fases complementares: 

~ Fase 01 - Oficinas sócio-educativas para crianças e adolescentes da 

Mantiqueira. 

O público dessa primeira fase são 89 crianças de seis a 18 anos, moradores da 

comunidade e matriculados nas escolas do município. As oficinas são realizadas no 

Centro Administrativo da Cosipa - Blocos De/ou R. 

A implantação é gradativa, a partir das habilidades dos Voluntários da Cosipa. 

São realizadas atividades culturais e sócio-educativas, complementares à educação 

formal, de acordo com as faixas etárias de cada sub-grupo. A Cosipa espera que, dentro 

de determinado tempo, por meio dessas atividades, possa despertar a cidadania e 

ampliar as possibilidades dos jovens atendidos, para que eles possam, também, 

transformar a realidade em que se encontram. 

~ Fase 02 - Mutirões de saúde e segurança junto à comunidade. 
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Essa fase visa a atender 350 moradores da Mantiqueira. A estratégia é oferecer, 

sistematicamente, os serviços de medicina e odontologia aos moradores, com foco 

educativo e segurança doméstica, envolvendo a superintendência de segurança, saúde e 

meio ambiente. Espera-se conscientizar os moradores quanto aos cuidados com a saúde 

e minimizar os riscos de acidentes no local, domésticos ou não. 

~ Fase 03 - Ações educativas, a partir dos jovens atendidos na fase 01, voltadas à 

preservação ambiental e coleta seletiva de lixo, com envolvimento de toda a 

comunidade. 

Essa fase também é voltada a todos os moradores da comunidade. A proposta é 

que, a partir da educação ambiental realizada junto aos jovens atendidos na fase 01, 

envolver todos os moradores em mutirões de limpeza, precedidos de orientação quanto 

à coleta seletiva e reciclagem do lixo. Espera-se com essa medida, minimizar os riscos 

de doenças advindas do acúmulo de lixo no local e preservar a região de Mata Atlântica 

onde a comunidade está localizada. 

o projeto tem como pré-requisito para implementar e desenvolver qualquer fase, 

o compromisso da comunidade em manter todas as crianças e adolescentes matriculados 

e freqüentando as aulas nas escolas do município, envolvendo, no mínimo, 70% dos 

moradores nas atividades propostas na fase 02 e fase 03 do projeto e, finalmente, 

acompanhar por meio de monitoras da comunidade todas as atividades realizadas. 

A Cosipa disponibiliza recursos humanos (voluntários, fora do horário de 

expediente), local adequado para as oficinas, recursos matérias básicos para 

oferecimento das oficinas e uniformes. 

o projeto estima que em 24 meses será possível preparar, dentre adolescentes 

atendidos, monitores que possam dar continuidade ao projeto, ministrando as oficinas às 

crianças e adolescentes mais jovens. Assim, a Cosipa poderia implementar o projeto em 

outra comunidade carente da região. 

Entretanto, percebeu-se, pela pesqUIsa de campo, que o projeto caminha 

lentamente e, segundo a previsão inicial, a segunda e a terceira fase seriam 

implementadas no segundo semestre de 2003, o que não aconteceu. Até o final de 
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novembro de 2003, apenas a fase 01 estava implementada e não havia previsão para 

implementar a fase 02. Percebeu-se, também, dificuldade de mobilização e 

envolvimento da comunidade no projeto. 

3 Companhia de Voluntários 

o projeto 'Voluntários em Ação' teve início em 2002, com cosipanos atuando 

nas escolas beneficiadas pelo Programa Cosipa na Escola em atividades sócio

educativas. 

A Cosipa também tem o discurso de que a participação ativa dos funcionários é 

fundamental para o sucesso e continuidade de um projeto social. Por isso, o trabalho 

voluntário é constantemente incentivado no programa Voluntários em Ação, que 

também reforça a questão educacional. No Cosipa na Escola, a dedicação dos 

cosipanos tem proporcionado às crianças a oportunidade de participar de aulas de dança, 

teatro, flauta, entre outras. 

4 Painel Consultivo 

O Painel Consultivo Comunitário - PCC - é uma iniciativa do Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo em Cubatão - Ciesp, que envolve todas as empresas 

do Pólo Industrial de Cubatão, sob a coordenação da Cosipa, com o intuito de discutir 

os problemas e as alternativas de equacionamento das questões relativas à comunidade, 

como segurança, saúde e preservação do meio ambiente. 

O principal objetivo do Painel Consultivo é a integração entre a comunidade e 

indústria. O projeto surgiu em 1999, a partir de uma iniciativa do Centro das Indústrias 

do Estado - Ciesp/Cubatão, que reuniu empresas do pólo industrial. 

O painel permite à comunidade conhecer mais detalhes sobre a realidade e os 

projetos desenvolvidos pelas empresas e as fez conhecer os problemas e anseios da 

comunidade. Essa integração vem permitindo a integração conjunta para o 

desenvolvimento da região. Uma das formas de fazer com que a comunidade 

conhecesse a realidade das empresas foram as visitas, que permitiram aos moradores 

conhecer não só as principais etapas do processo de produção de cada indústria, mas 
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também sua atuação em assuntos relacionados à região, como melO ambiente e 

segurança. 

Uma vez por mês representantes das indústrias e do Ciesp, além de líderes 

comunitários e autoridades do município se reúnem para discutir o desenvolvimento da 

região, transformando-se em um dos principais fóruns de Cubatão. O painel estreitou o 

relacionamento entre comunidade e indústrias. Com ele, foi criado um espaço no qual as 

empresas podem tirar suas dúvidas com a comunidade e, de outro lado, os moradores 

também podem esclarecer as suas. 

Por meio de uma parceria entre o painel e o Sebrae, foram realizados em 2002 os 

cursos de Líder Cidadão e Liderar para 50 líderes comunitários. 

Apesar da boa proposta do projeto, o que se constata é que ele também caminha 

muito lentamente. Há um desinteresse das empresas em ir às reuniões. Os líderes 

comunitários buscam sempre ajuda financeira e não a discussão de questões mais 

amplas. Já foram feitas várias reestruturações, mas o problema ainda não foi sanado. 

"Para ser muito sincera, não são muitas (empresas) que 
participam na reunião do painel. A diretoria tem buscado a fazer 
um trabalho junto ao conselho, o conselho da Ciesp são as 
cabeças mesmo os diretores e tal, que também se reúnem uma 
vez por mês, então o que a gente faz, a gente tem feito umas 
inserções referentes a painel nas reuniões do conselho, o painel 
está fazendo tal como, para cair às fichas, né? Porque na verdade 
quem participa das reuniões do painel não são os diretores das 
industrias, são os representantes das industrias, como eu falei 
alguém da comunicação alguém do RH, e tal. Mas assim, não é 
uma participação maciça, a gente tem assim, aqueles que batem 
cartão mesmo, sempre lá que não podem faltar uma meia dúzia, 
uma meia dúzia a gente sabe vão, são estas empresas x que estão 
comprando idéias junto com a gente, mas no meio de 23 que são 
associados é um numero muito pequeno ainda." (Analista da 
Cosipa) 

5 Capacitação de Munícipes 

Outro projeto, o 'Capacitação de Munícipes', tem proporcionado a moradores da 

região a oportunidade de aprender uma nova profissão. Uma parceria com o Senai 

possibilitou a realização de cursos de qualificação em manutenção mecânica e elétrica 
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gratuitamente. Em 2002, cerca de 100 moradores participaram dos cursos 

profissionalizantes. 

o projeto não está estruturado e a sua continuidade depende do apoio de outras 

empresas do pólo de Cubatão. 

6 Campanha do agasalho e Natal sem fome 

Essa iniciativa desenvolvida pela Cosipa e por empresas 

contratadas, e coordenada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 

arrecadou na sua última edição 77 toneladas de alimentos que foram distribuídos a 

entidades carentes da Baixada Santista. Os empregados da empresa arrecadaram 38,5 

toneladas e a Cosipa dobrou a quantidade, totalizando 77 toneladas - número recorde de 

arrecadação. 

Em sua última Campanha do Agasalho, a Cosipa arrecadou 20 mil peças, 

entre roupas e cobertores, que ajudaram a aliviar o frio de freqüentadores de 50 

entidades assistenciais da região. 

5.2.2 Analisando sob a perspectiva da analise do discurso 

Como visto na metodologia, o objetivo da análise de discurso é especificar o 

relacionamento entre a instância da prática discursiva e da social com as ordens de 

discurso que ela delineia e os efeitos de reprodução e transformação social. 

Nesta parte do trabalho, à luz do referencial de análise de discurso de Fairclough 

(2001), foram analisadas as entrevistas realizadas junto aos responsáveis dos projetos de 

ação social da Cosipa e também as "conversas" com os representantes dos projetos onde 

Cosipa focou suas ações sociais. 

De acordo com as informações obtidas por parte de uma das responsáveis pelos 

programas de ação social da Cosipa, essa iniciativa teve início a partir da necessidade de 

se melhorar o clima organizacional da empresa. Esse fato revela, em princípio, o desejo 

da empresa em melhorar suas relações com os trabalhadores, já que existia um 
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distanciamento muito grande entre empregados e as chefias. Por outro lado, mostra que 

o discurso da responsabilidade social estava mais voltado para seu público interno do 

que para o espaço local. Assim, a proposta da Cosipa poderia ser enquadrada dentro de 

uma racionalidade instrumental, uma vez que o discurso de melhoria do clima 

organizacional está atrelado sutilmente ao incremento na produtividade e desempenho 

organizacional, e não ao desenvolvimento dos funcionários enquanto pessoas ou 

cidadãos. Nas palavras de uma entrevistada que trabalha há 21 anos na Cosipa: 

"No ano 2000 se percebeu que precisava ter um trabalho mais 
efetivo de avaliar o clima e de tomar ações para isso, para a 
melhoria deste clima. As ações internas, então, teve uma ênfase 
nos programas, nos programas internos. O próprio presidente já 
naquela devolução já teve a idéia de iniciar uma conversa com 
as pessoas, então, é o que hoje a gente chama de conversa com o 
presidente que existe até hoje, é uma vez por mês. No começo 
foi assim, uma vez por mês o presidente ia para o auditório abria 
para que qualquer pessoa da empresa participasse e fazia uma 
pequena apresentação às vezes de algum assunto que ele achava 
importante e abria para as pessoas fazem perguntas [ ... ] 

Isso era feito todo o mês, religiosamente a primeira sexta feira 
do mês era feita a conversa do o presidente, e ele fazia nos 
horários diversificados para que, como nós sempre trabalhamos 
em turnos, todas as pessoas pudessem participar, então tinha lá, 
um mês era de manhã, um mês era a tarde e um mês era de 
madrugada. [ ... ] 

Isso acontece hoje ainda ... Ainda acontece só este ano houve 
uma mudança, ele está fazendo, essa conversa grande ele está 
fazendo trimestralmente, coincidindo com apresentação do 
resultado do balanço trimestral [ ... ] (Eugênia Salgado Granja -
Analista da Cosipa - responsável pelo Programa Cosipa na 
Escola). 

Nota-se que a repetição de alguns pontos pode estar sinalizando o silêncio 

fundador de Orlandi (1993), que indica o sentido oculto do texto. Parece haver uma 

cadeia interdiscursiva revelada nas recursividades, ou seja, nas idas e vindas da fala, que 

se mostra com pouca consistência e coerência argumentativa. Os elementos textuais 

sublinhados sinalizam essas observações. As contradições que aparecem, explícitas ou 

não, indicam o desejo de encontrar argumentos coordenados e consistentes com o 

discurso da empresa - periodicidade do programa, a aproximação com os empregados, o 
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respeito à verticalização hierárquica e a intrumentalidade inerente à racionalidade 

corporativa, por exemplo. 

Observa-se também que esta inserção inicial da Cosipa no movimento de 

responsabilidade social tem claramente um horizonte limitado em relação aos valores de 

desenvolvimento da cidadania dos funcionários e da comunidade onde se encontra 

inserida a empresa. 

A entrevistada afirma, ainda, que: 

"E já que nós íamos trabalhar a imagem interna, clima interno, 
se resolveu que já que os projetos comunitários também estavam 
meio espalhados porque não trazermos também e colocá-los 
nesta área. Então nós montamos uma discussão nossa, entre o 
grupo que tinha sido constituído sobre cidadania corporativa". 

Neste texto, o discurso continua misturado a outros discursos, de forma um 

pouco confusa, como se pode notar: imagem interna, clima interno, projetos 

comunitários, cidadania corporativa, discussão nossa. Esses termos aparecem como um 

mosaico interdiscursivo, em que a cadeia fica dispersa e não se pode identificar de onde 

parte a comunicação. O fato, por exemplo, de falarem em cidadania corporativa, implica 

um reducionismo do conceito de cidadania, que deveria ser entendida como um 

processo de construção que vai além dos limites das corporações. Além disso, parece 

que outros conceitos também não estão muito claros: 

"Acessamos algum material da Ethos, acessamos algumas 
informações que a gente já tinha de mercado, revista Exame que 
já fazia na época a pesquisa de melhores empresas para se 
trabalhar, então nós juntamos a preocupação de ser uma das 
melhores empresas para se trabalhar com a preocupação como é 
que estas empresas melhores para se trabalhar se comportam 
também em relação ao externo, a comunidade. E dentro dos 
indicadores da Ethos tudo isto está previsto, tanto a 
responsabilidade social interna quanto a responsabilidade social 
externa. Então a partir da responsabilidade social interna nós 
achamos que podia ser tratado no mesmo grupo a 
responsabilidade social externa, por quê? Porque neste projeto, 
por exemplo, Cosipa na escola já existia antes de constituir esta 
área, ele ficava com as pessoas na área de recursos humanos e a 
gente tinha um grupo multidisciplinar que atendia, só que a idéia 
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era assim: centralizar estes projetos, dá uma roupagem única, 
colocar uma linha mestra conduzindo tudo isso, para que a gente 
tivesse realmente uma ação mais ampla de responsabilidade 
social e conhecida de todos". 

Nesta fala, a entrevistada revela que foi buscar em outros discursos os elementos 

para construir o novo discurso das ações sociais da Cosipa. Pela insegurança que a 

entrevistada mostra, visível nas contradições e reproduções discursivas, pode-se afirmar 

que ainda não estão claros os objetivos da empresa com a inserção no movimento de 

responsabilidade corporativa, uma vez que a interdiscursividade aparece bastante 

explícita no texto apresentado. Assim, pode-se afirmar que a fala aparece impregnada 

com o discurso instrumental do mercado, principalmente porque a entrevistada cita 

entidades que se encontram na cadeia discursiva como o Instituto Ethos e, além disso, 

está preocupada em entender os novos conceitos. Assim, aparentemente, os 

representantes da Cosipa disseminam um discurso sem acreditar na consistência do 

mesmo. Esta observação é reforçada na fala a seguir, em que outras contradições e 

repetições possivelmente indicam essa reprodução interdiscursiva: 

"O objetivo é que essas ações, elas não fossem única e 
exclusivamente ações de um grupo de um grupo de 
responsabilidade social que elas realmente representassem ações 
da Cosipa ações que estavam na estratégia da empresa". 

Outro ponto que vale à pena destacar é o papel de uma consultoria inicialmente 

vinculada à área de relações trabalhistas. Ao longo do tempo e a partir da inserção da 

Cosipa no movimento de responsabilidade social, as relações trabalhistas passam a fazer 

parte dos programas de responsabilidade social interna. Destaca-se aí, que mais uma vez 

as percepções dos conceitos misturadas, revelando uma prática social perpassada por 

uma série de discursos: 

"Então aí constituímos este grupo, tem uma consultoria de apoio 
neste trabalho que é o HGM consultores que é o Helí Moreira 
que já vinha nos dando suporte em outros projetos, já tinha ou 
um projeto interno de comunicação aqui dentro muito voltado 
para abertura de diálogo das as lideranças que é o programa de 
relações com os empregados este programa já existia deste de 
1998, este programa também veio para esta unidade. Então o 
que aconteceu, algumas iniciativas que já existiam na empresa 
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foram agrupadas aqui nesta nova área que foi feita e à partir daí 
foram desenvolvidas novas ações. 

Essa mudança de enfoque contribui, sutilmente, para a perda do espaço de 

negociação e poder de barganha entre os empregados e a empresa. Na medida em que se 

assumem as 'conquistas trabalhistas' como parte do moderno discurso da 

responsabilidade social corporativa - RSC, os empregados se destituem de seu papel 

ativo na relação trabalho-capital para se colocarem como simples beneficiários dos 

novos programas denominados de RSC: 

"Todas nós tocamos projetos internos e projetos externos, talvez 
a Niedia mais concentrada hoje na parte de relações trabalhistas, 
mas tem toda uma relação com o sindicato que está na mão dela, 
então como é muito específico ela está cuidando disso, mas não 
é totalmente interno ela tem toda uma relação com o sindicato". 

Os projetos de voluntariado se referem a outro tema difuso dentro de 

responsabilidade social. Conforme a entrevistada: 

"embora nós sejamos as coordenadoras e tem um padrinho e 
todos esses projetos tem padrinhos há pessoas da empresa 
envolvidas nele, inclusive os de voluntários é um projeto grande 

[ ... ] 

Esses são liberados, ao lado disso nos temos os voluntários, os 
voluntários assim, já que o nome diz, eles querem participar do 
projeto, então eles fazem isso fora do horário de trabalho deles. 
Agora o que é institucional o que a empresa coloca como 
institucional aí sim está dentro do trabalho [ ... ] 

Nessa afirmação, o voluntariado aparece como um instrumento para legitimar o 

discurso da responsabilidade social. No entanto, o voluntariado é incentivado pela 

empresa apenas se forem relacionados aos programas institucionais. Caso contrário, 

devem ser realizados fora do expediente de trabalho. Assim, pode-se afirmar que a 

empresa pode usar a proposta de voluntariado, mas na verdade são seus funcionários, de 

per si, que possuem esse valor. Além disso, o apelo emocional, pela inclusão da família 
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em alguns programas, sinaliza uma outra estratégia para envolver o funcionário no 

discurso da responsabilidade: 

"Inclusive nesta última conversa com a direção da empresa, foi a 
direção que sugeriu que a gente abrisse para a participação da 
família que não fosse uma coisa, necessariamente só dos 
empregados. Então são coisas diferentes, tem algumas ações 
como as que nos fazemos que é o nosso dia a dia então nós 
estamos voltadas para isso, e algumas coisas que a empresa 
precisa que não é voluntária, a empresa se disponibilizou a fazer 
e aí ela negocia com as lideranças pra fazer, por exemplo, as 
pessoas da área de RH, o pessoal do treinamento, nos fizemos 
uma visita nas escolas técnicas da região levamos as crianças da 
escola lá, foi durante o dia, a gente deslocou uma pessoa que 
trabalha no RH, essa pessoa junto com a nossa estagiaria 
acompanhou, levou, então, isso está dentro do pacote do 
trabalho que a empresa se disponibilizou a fazer na Cosipa". 

Internamente, certas expressões ligadas ao "paternalismo corporativo" ainda 

persistem no imaginário organizacional: 

"Nós pensamos alguns projetos foi se para esse seminário junto 
com as lideranças da empresa, apresentamos para as lideranças 
da empresa o que este grupo estava pensando em fazer em 
termos de responsabilidade interna e responsabilidade externa, 
palpitaram, sugeriram, os lideres se envolveram nesta discussão 
e inclusive eles se tomaram padrinhos destes programas. Então 
os programas que a assessoria de relações trabalhistas e 
comunitária trata todos eles tenha alguma liderança da empresa 
que é padrinho, deste programa. O que é ser padrinho? É trocar 
idéias, dar sugestões, é incorporar isso como sendo um projeto 
da empresa e não um projeto de um grupo ou um projeto de uma 
assessoria da previdência, isso ser uma coisa Cosipa". 

Observa-se que, neste contexto, o termo 'padrinho' revela uma atitude de 

proteção, paternalismo. Esse discurso demonstra que a responsabilidade social pode 

estar sendo interpretada por alguns funcionários ocupantes de cargos de direção da 

empresa como um ato de promover a proteção dos beneficiados com relação aos 

projetos da empresa, apadrinhando necessidades de forma benevolente, tal como a 

cultura paternalista preconizava. Também pode estar camuflando uma certa colonização 

do comprometimento organizacional. 
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Interessante assinalar que o movimento pela RSC da Cosipa foi impulsionado 

por investimentos do BNDES, que determinou em seu contrato que uma parte da verba 

fosse revertida em ações de responsabilidade social. A Cosipa, então, criou um 

programa de capacitação para os funcionários da própria empresa, revertendo 

indiretamente os benefícios desse investimento para sua própria produtividade: 

" ... Capacitação de Munícipes da região de Cubatão, esses 
foram quarenta e quatro mas no ano passado nos capacitamos 
quase cem pessoas. A aceleração do ensino fundamental e 
médio que está vinculado com o nosso projeto de programa 
supletivo, a gente tem programa supletivo na empresa a mais de 
dez anos. 

[ ... ] Para os funcionários, desde 1990, o que aconteceu é 
que com as verbas do BNDS nós demos uma fortalecida neste 
programa, criamos, colocamos mais monitoras, mais horário 
para a gente ajudar neste processo, é com a Fundação Bradesco 
que a gente faz" 

A entrevistada se mostrou um pouco mais consistente na sua fala, talvez porque 

acredite que a empresa realmente se investe da responsabilidade social interna ao 

destinar as verbas do BNDES para capacitação de seu pessoal. Não se dá conta da 

instrumentalidade subjacente à estratégia organizacional. Esse ponto leva à reflexão de 

que muitas vezes os funcionários se vêem envolvidos de tal forma no discurso 

corporativo, que as interdiscursividades não aparecem, que a incorporação de um texto 

em outro está tão ajustada que não se pode identificar o que pertence a um discurso 

alheio, o que pertence ao seu próprio discurso. Nesse sentido, os papéis se confundem e, 

da mesma forma, os discursos e práticas se tomam institucionalizados: 

" ... parece que o foco grande era o interno porque nós obtivemos 
a pesquisa de clima, então ela teve um impacto grande e a gente 
foi atacando tudo que a pesquisa de clima sinalizou, não 
deixamos de lado a parte externa porque quando a gente discutiu 
neste grupo que o nosso foco seria a cidadania corporativa, na 
verdade você não pode descartar a cidadania corporativa passa 
por ser uma empresa cidadã na relação com a comunidade, então 
estes programas vieram e com grande peso também, então hoje 
eu sinto assim, tanto que inclusive mudou o nome, a assessoria 
de relações trabalhista se transformou em assessoria de relações 
trabalhistas e comunitárias" (Idem). 
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Esse esforço em reduzir a insatisfação e melhorar o ânimo interno da empresa é 

entendido por outra funcionária da seguinte forma: 

" ... é que é muito mais dentro de casa do que de fora, então se 
você não cuida da sua comunidade interna, é meio hipocrisia 
você cuidar da comunidade externa. E os empregados entendem 
dessa forma: vamos doar a casa para a comunidade, mas não 
tem um projeto de educação para os empregados, incoerente, 
não é? Não é isso que acontece aqui, ta? Eu só estou dando um 
exemplo, mas assim, hoje está bastante meio a meio. A gente 
sente que a diretoria também se preocupa bastante com a 
questão dos empregados, com os projetos que a gente faz com 
os empregados, com um acompanhamento bastante forte nesse 
sentido, tanto quanto com os projetos externos, eu a não acho 
que existe diferença, um não é mais importante que o outro" 
(Silvana Galvani Claudino - Analista da Cosipa - responsável 
por projetos como o Painel Consultivo e Mantiqueira). 

Aparece latente nesta declaração uma visão corporativista, no sentido de se 

defender primeiramente os interesses dos empregados para evoluir a uma ação mais 

voltada para a comunidade. No entanto, sua fala está repleta de contradições, não ditos, 

atribuição da responsabilidade a terceiros, tentativas de convencimento sobre o que ela 

está em dúvida, dentre outros elementos que indicam outros discursos presentes cujas 

forças se encontram em constante transformação. 

Mudando de foco, a fala seguinte mostra como a realidade pode ser 

transformada a partir da interdiscursividade: 

" ISSO é especifico do BNDS, políticas de 
relacionamento com contratados, ou seja, na medida que 
responsabilidade social é também ser responsável pelas 
empresas que você contrata e de que maneira que essas 
empresas administra seu pessoal de que maneira que elas fazem 
sua gestão, nos temos um trabalho de proximidade com essas 
contratadas para acompanhar se o que do ponto de vista da 
legislação é previsto e eles estão cumprindo e nós cada vez mais 
estamos colocando algumas coisas algumas exigências de que o 
padrão Cosipa de relações humanas seja também o padrão das 
contratadas" . 
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Observa-se claramente a cadeia interdiscursiva de Fairclough (2001), uma vez 

que a Cosipa assume o discurso do BNDES como seu e o reproduz pela prática do 

controle sobre as empresas contratadas. 

Ainda na linha dos recursos financeiros investidos em projetos sociais, a Cosipa 

não possui verba própria dedicada aos programas de RSC. Como o entrevistado evitava 

falar do assunto, foi feita uma pergunta direta e, tendo em vista a resposta lacônica, 

optou-se por insistir, para ver também a reação do respondente. Eis o resultado (em 

negrito a intervenção do entrevistador): 

E só mudando um pouco de assunto. Existe uma 
porcentagem do orçamento anual dedicado à 
responsabilidade social? 
Não. 
Não há. Como que é trabalhado? 
A Madalena tem um orçamento a gente está tentando apurar 
cada vez mais, colocar neste orçamento, orçando estes projetos 
cada vez mais, mas não trabalhamos com uma verba destinada. 
Como é que nós fizemos a Cosipa na escola eu vou te dar um 
exemplo, este ano, desde o começo não havia esta questão de ser 
assistencialista por isso que não tinha um orçamento, na hora 
que você destina um orçamento caracteriza quanto é que você 
vai dar para aquelas escolas, então, todo o nosso tratamento 
inicial foi sem esse orçamento, para trabalhar com transferência 
de tecnologia levando as competências da empresa a 
comunidade. Então desde o início este tem sido o foco, é claro 
que quando você identifica uma necessidade, isso é discutido 
trazido para a Madalena e discutido com o presidente 
diretamente. Se ele achar que é o caso a gente avalia. Então veja, 
por exemplo, precisou fazer aquela reforma isso foi levado para 
ele, não está dando para a gente fazer um trabalho de qualidade, 
não está dando para a gente falar para as crianças que elas tem 
que ter um determinado, tem que se preocupar com a qualidade 
dos trabalhos dela, que você tem que ter uma preocupação com 
higiene e saúde. 

Há um tangenciamento da questão, indicado pela hesitação e falta de 

objetividade nas respostas. Esses elementos representam o silencio que revela muito 

mais do que esconde. A busca de exemplos sugere fragilidade dos argumentos e 

insegurança quanto à clareza do próprio entrevistado sobre o que reproduzir para a 

pesquisa. Contradições e discurso entrecortado revelam algumas opiniões ocultas, como 
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perceber a política da empresa como assistencialista. Além disso, pode sinalizar também 

o atravessamento de outros discursos sobre políticas de gestão de pessoas, que se 

confundem com o discurso de responsabilidade social. 

Na fala de uma coordenadora de outros projetos, algumas contradições se 

evidenciam com relação a esse aspecto: 

Então, quando há um investimento num projeto deste, não 
se vislumbra a possibilidade da empresa ter algum retorno 
financeiro? 
Não. E até porque assim a gente já esteve vendo essas questões 
de incentivo do governo mas a gente já utiliza quase todo o 
incentivo que a gente poderia ter através de, tem a questão do 
plano de alimentação, alimentação dos empregados, digamos 
assim, não vai ter uma brecha para você colocar a questão de 
responsabilidade social como mais um incentivo para aproveitar 
o incentivo do governo, nós não estamos trabalhando com essa 
perspectiva 
Certo. Mas vocês vêem que esses projetos de 
responsabilidade social implementados agregam valor 
econômico para a empresa? 
Sem dúvidas, assim econômicos eu não vejo, aí você pode até 
trocar uma idéia depois a Carla vai conversar lá com eles. Eu 
vejo assim que agrega valor na relação que a gente tem com a 
comunidade, agrega valor de imagem, agrega valor assim na 
medida que você melhora muito a sua relação com a 
comunidade que você esta inserido, em que você exercita o 
papel de empresa cidadã, em que você esta realmente assumindo 
a sua parte na responsabilidade social que você tem que ter, ou 
seja você esta entendo que o Estado sozinho não vai resolver 
que você tem um papel dentro desta comunidade, você tem os 
recursos, você tem as condições de fazer diferença para essa 
comunidade, é dessa comunidade que você contrata as pessoas é 
neste espaço que você trabalha, onde esta inserido a sua 
empresa, então nada mais normal do que você dar uma 
contrapartida para essa comunidade. Então isso faz parte assim, 
da gente olhar entorno e perceber que a gente tem que fazer 
alguma coisa em relação a isso". 

Os discursos da responsabilidade social, da cidadania corporativa, da 

transferência da responsabilidade do Estado para o mercado, dentre outros, estão 

assinalados na fala da respondente de forma bastante explícita. No entanto, a 

contradição logo no início de sua resposta pode estar revelando que suas crenças 
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peSSOaiS estão de algum modo distanciadas do que reproduz. Outrossim, pode-se 

também inferir que o sistema capitalista se amolda às necessidades de justificação e vai 

se legitimando por meio de novos papéis e de novos atores. 

Aqui o desenvolvimento gerencial e desenvolvimento 
dos supervisores são programas meus mas que são muitos 
vinculados com a área de recursos humanos a gente faz um 
trabalho aqui mas, sempre junto com o pessoal de treinamento 
da área de RH é mais uma discussão em função da percepção de 
clima das informações que a gente tem do que seria interessante 
levar adiante mais sempre fechado com a área de RH. A CCP é 
uma coisa especifica aqui que a gente faz é uma tentativa de 
todas as vezes que as pessoas encerram de discutir com as 
pessoas as questões se tiver alguma pendência alguma questão 
trabalhista a gente busca resolver isso já na empresa para que 
não saia como uma pendência para fora, num outro momento. E 
a certificação de mão de obra de manutenção que também uma 
coisa que interna. Aqui nós temos o relatório com a gestão, e o 
que você nos perguntou é o seguinte, por exemplo, projeto é 
entrevistas, processo de desligamento, a coordenadora é a 
Valdereza e o padrinho é o Erasmo, então todo o projeto tem 
isso aí você coloca assim, nós colocamos os principais avanços 
até o mês que a gente fechou a analise crítica e qual a 
recomendação que a gente faz e pra quem que faz, o que nós 
vamos fazer, inclusive até em função da ISO 9000 nessa versão 
2000 que nós estamos qualificados, certificados, nós fomos 
auditados também essa parte de gestão foi auditada também, 
então, a gente já tinha o material e acabou ficando adequado à 
função, então todos os projetos têm isso". 

O entrevistado, em meio a informações sobre a preocupação da Cosipa com os 

programas sociais, confirma a constatação feita anteriormente sobre a intenção da 

empresa em gerenciar as insatisfações dos funcionários. 

No desenvolvimento dos projetos de responsabilidade social implementados pela 

Cosipa, uma constante preocupação parece ser com o rompimento dos supostos vícios 

da comunidade, principalmente o do assistencialismo: 

" ... tudo é voltado para que a diretora é que atue e não a gente 
atuar, é todo um projeto voltado para a autonomia a gente não 
quer que isso seja uma coisa que só funcione enquanto a gente 
estiver lá" (entrevistada x). 



178 

"O processo das escolas foi da seguinte forma, nós tivemos 
interesse, focamos que uma das nossas ações de 
responsabilidade social é a educação. Porque já que a gente está 
o tempo inteiro querendo trabalhar com o não assistencialismo e 
sim com transformação, você transforma do base, porque além 
de educação a educação é fundamental, de primeira a oitava 
série, é quando você esta formando o cidadão mesmo, quando 
você esta trabalhando toda a consciência" (entrevistada x). 

" ... aqui em Cuba tão existe uma cultura de assistencialismo 
muito forte, talvez até pelo nível das pessoas pela falta de 
escolaridade" (Walderez Lopes Pancote Frias - Analista da 
Cosipa). 

"Então os moradores, principalmente o pessoal que mora nas 
encostas, nas 'rotas' porque tem uma área de invasão muito 
grande aqui, existe uma carência financeira uma carência de 
recurso muito grande, acabou incutindo essa cultura de 
assistencialismo. Então, mesmo depois de a gente ter 
conversado explicado de ter essa aproximação as primeiras 
coisas que aconteciam era pedidos, pedidos, pedidos, pedidos, 
pedia isso pedia aquilo, até hoje acontece isso. Então o que a 
gente tem tentado fazer com as liderancas é mudar essa 
consciência. Hoje a gente já sente assim, que eles já começam a 
compreender que pedido não resolve vida de ninguém, que fazer 
uma festinha aqui não vai ser legal naquele dia, mas que no dia 
seguinte todo mundo vai morrer de fome do mesmo jeito, que 
era assim: pedidos de balas, pedidos de quilos de não sei o que, 
pedido de, bom, todos os pedidos que você possa imaginar, 
coisas pontuais que não geram transformação alguma" (Idem). 

Nas falas de diversos entrevistados observam-se idéias acerca de emancipação, 

capacidade de empreender, autonomia, auto-sustentabilidade e até mesmo a construção 

de cidadania. No entanto, quando se faz um contraponto com a visão que a comunidade 

tem sobre os projetos de responsabilidade social que a Cosipa desenvolve, verifica-se 

que ainda se conserva uma expectativa bastante assistencialista por parte de integrantes 

da comunidade: 

"eu acho que ela entrou aqui na comunidade para ajudar porque 
aqui é uma comunidade carente, e nós precisamos" (Maria José 
da Silva (mulher A) - Líder comunitária da comunidade 
Mantiqueira) . 
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Contraditoriamente, percebe-se também que se reproduz o discurso sobre a 

responsabilização da própria comunidade para a viabilização dos projetos. Nessa 

reprodução, observa-se não só os demais discursos permeando e transformando a 

realidade e prática social, como também a instrumentalidade do movimento de RSC, 

que busca se legitimar por meio da comunidade: 

"para o projeto dar certo, a Cosipa precisa da forca da 
comunidade. E se a comunidade não ajudar também a Cosipa 
não pode nos ajudar" (Idem). 

No que se refere à percepção da comunidade sobre o impacto das ações de 

responsabilidade na Cosipa, observa-se que, para os beneficiados, os projetos vêm 

apresentando resultados satisfatórios: 

"Eu acho assim, que a auto-estima da nossa comunidade, eles 
acham ... que depois que a COSIP A veio, mudou-se tudo aqui. 
Essa é a visão que a comunidade e que os alunos têm, ta? Que a 
COSIP A ajuda muito, que eles podem competir em igualdade de 
condições em qualquer lugar. Nós tivemos ano que nós 
passamos cinco alunos na escola técnica federal, que pra nós é a 
USP, é a Universidade entendeu?" (Suely Aparecida Costa 
Marcelino - Diretora da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Rui Barbosa em Cubatão que participa do projeto 
"COSIP A na escola"). 

Essa percepção individual, que traduz de alguma forma a opinião coletiva, 

mostra que, em que pese a instrumentalidade e normatividade do discurso, as ações 

sociais têm resultado na sociedade. Todavia, surge uma questão nesse cenário atual: as 

insatisfações da sociedade excluída são preenchidas por novos atores que estão fora da 

esfera estatal. Na evolução do sistema capitalista, apresentada no capítulo 2 desta tese, 

verificou-se que a responsabilização pelas carências sociais migrou para as 'mãos' de 

empresas outras que antes sequer vislumbravam isso na sua estratégia. Também é de 

salientar que existe, de acordo com a revisão sobre responsabilidade regulada, toda uma 

normatividade que sustenta essas ações das empresas, hoje denominadas de sociais. 

Observa-se, num primeiro momento, que o programa de responsabilidade social 

na Cosipa levaria a um retorno interno, o comprometimento dos funcionários. O 

empregado estaria mais disposto a colaborar, porém precisaria estar ciente do que 

ocorre na empresa, que considera o público interno como porta-voz da boa imagem 



180 

institucional. Assim, o enfoque social dos programas parece indicar o reconhecimento 

que aquilo que acontece fora da empresa influenciará as práticas do comportamento 

organizacional dentro da empresa. 

Verifica-se, assim, que a proposta inicial de responsabilidade social que a Cosipa 

assume está mais direcionada para a mobilização da sociedade, no sentido de se 

promover ações sociais que beneficiem a comunidade, mas que também reverta para a 

empresa uma imagem legítima. Esta prática só começou a ser implementada pela 

Cosipa por influência do BNDES e, ainda, graças ao resultado de uma pesquisa de 

clima organizacional, promovida pela unidade de recursos humanos e apoiada por uma 

consultoria externa que trabalhava o tema de relações trabalhistas. 

Ao colocar como cláusula para a liberação de um empréstimo uma contrapartida 

da empresa destinada a projetos sociais, o BNDES estimula as empresas nas práticas da 

responsabilidade social. Este fato revela que a responsabilidade social vem sendo 

forjada no Brasil não somente pela iniciativa das empresas, ou porque elas assumem 

como valor essa prática, mas a partir da normatividade gerada pela necessidade de o 

Estado delegar a responsabilização pelo social a outras entidades. 

Esse conjunto de elementos sustentaram uma estratégia da Cosipa em recuperar 

sua imagem pública4o, mostrando ainda como o discurso sobre RSC vai sendo 

incorporado e disseminado no ambiente organizacional. 

40 Em 16/9/1982, o jornal santista A Tribuna revelou as causas das malformações congênitas encontradas 
em grande número entre os recém-nascidos de Cubatão. Os estudos do cientista Reinaldo Azoubel 
isolaram um produto químico existente em Cubatão que provocava malformações congênitas. Trata-se do 
anidrido sulfuroso, um dos nomes do dióxido de enxofre, substância das mais comuns existentes em 
Cubatão. A partir de 1982, começaram enfim de forma efetiva os trabalhos para o controle das fontes 
poluidoras e a recuperação ambiental de Cubatão, incluindo o término da favela de Vila Parisi com a 
transferência dos moradores para outra área do município. Aos poucos, os primeiros resultados foram 
aparecendo. Duas décadas depois, embora nem todas as fontes de poluição estejam extintas, já é bem 
visível a recuperação ambiental do Vale de Piaçagüera, que perdeu de vez o apelido de Vale da Morte. Os 
dados a seguir são de páginas Web da Prefeitura de Cubatão e de sua Fundação Guará-Vermelho, 
captadas na Internet. Nas décadas de 70 e 80, o pólo industrial de Cubatão lançava no ar, diariamente, 
quase mil toneladas de poluentes. O solo, os rios e manguezais que formam o rico ecossistema da região 
recebiam indiscriminadamente outras tantas toneladas. No ano de 1985, através da parceria entre a 
Administração Municipal, a Cetesb, as Indústrias e a Comunidade, foi iniciado um rígido programa de 
despoluição ambiental. Os resultados foram imediatos: no período de menos de dez anos, os índices das 
fontes poluidoras foram reduzidos em 92%. O reconhecimento por esse trabalho foi coroado durante a 
ECO 92, pela ONU (Organização das Nações Unidas), que outorgou o Selo Verde à Cubatão, como 
Cidade-Símbolo da Ecologia e Exemplo Mundial de Recuperação Ambiental. 
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5.3 Comparação na gestão dos projetos de ação social entre Cosipa e CSN 

A CSN desenvolve um modelo de responsabilidade voltado para a liberação de 

aporte financeiro e material para as organizações não governamentais responsáveis pela 

implementação do projeto. A preocupação com a transferência de valores e de 

tecnologia, tão enfatizada na Cosipa, não é o ponto central da estratégia de 

responsabilidade social da CSN. Este tipo de atividade fica mais por conta das 

organizações parceiras da Fundação CSN. 

Isso pode ser melhor verificado na comparação de gastos com projetos sociais 

entre a Cosipa e a CSN, onde esta última destina um orçamento muito maior às suas 

ações sociais. Além disso, ficou sempre evidente a doação de uma casa, de 

computadores e de diversos materiais pela CSN, fato pouco constante na Cosipa. No 

entanto, o ponto comum de ambas é a instrumentalidade da relação com a comunidade. 

Na relação entre empresa e comunidade, no que se refere à implementação dos 

projetos, verifica-se que a Cosipa, além de dar maior destaque na preocupação em levar 

seus valores para a comunidade, a partir da noção de "transferência de tecnologia", tem 

um posicionamento mais centralizador, onde ela mesma define os critérios e seleciona a 

comunidade a ser beneficiada com projeto. No caso da CSN, isso fica mais a cargo das 

ONG's parceiras. Na sua relação com o Comitê para a Democratização da Informática

CDI-, a Fundação CSN - mesmo sendo a idealizadora da idéia de buscar a parceria com 

esta organização - delega autonomia para o CDI escolher a comunidade a ser 

beneficiada pelo projeto, demonstrando, assim, aspectos de maior descentralização neste 

ponto do que a Cosipa. 

"É porque quando foi dado início ao processo aqui na região, 
uma das colaboradoras foi a Professora Maria José que é 
diretora desse colégio, e é um colégio muito pobre, ela é uma 
pessoa muito empreendedora e ela solicitou como toda entidade 
deve fazer, deve enviar projetos para o CDI para que a gente 
tente formalizar uma escola, ela foi a primeira a enviar o projeto 
e ela que participou desde o processo inicial logo foi a primeira 
escola a ser inaugurada porque o bairro tem todo o perfil, é 
aquele bairro que precisa mesmo de uma escola do CDI, então 
ela logo foi a primeira a enviar o projeto, participou desde o 
início e quando nós criamos o núcleo no Sul Fluminense, logo o 
caminho dela já estava bastante caminhado, ela já tinha sala, já 
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tinha os educadores, então ficou fácil de montar a escola" 
(Vladimir Neves de Lima - Coordenador Geral do Sul 
Fluminense do CDI, parceiro da CSN). 

"Vamos falar com as secretarias de educação, particularmente 
com o próprio secretário ou secretária de educação, focar o 
nosso interesse em entrar, ver o que nós queremos fazer, e 
discutir com eles a onde nós queremos entrar, foi assim que nós 
fizemos a escolha, nas três escolas foi feito assim, aí em função 
daquilo que nós colocamos as secretaria nos deram sugestões. 
Eu me lembro que no comecinho Santos disponibilizou três 
escolas para visitar, Cubatão nos ofereceu duas escolas e nos 
indicou que tinha mais interesse numa particularmente e fomos 
visitar, tanto as escolas a secretaria de Santos nos ofereceu 
quanto as escolas de Cubatão e aí nós decidimos em função de 
tudo que nós temos como objetivo qual que nós escolheríamos, 
mas sempre totalmente sintonizados com a secretaria de 
educação porque o trabalho é uma parceria. E São Vicente 
assim, que foi um caso diferente, São Vicente é uma área que a 
gente queria trabalhar mas a gente começou com duas escolas 
uma em Santos e outra em Cubatão, então a gente queria ter 
fôlego mas tinha uma escola em São Vicente que a diretora em 
algumas apresentações que ela viu de nosso trabalho manifestou 
para a Madalena interesse, queria entrar no projeto, gostaria de 
fazer isso, mas nós ficamos aguardando. E quando a gente teve o 
ok para assumir mais uma escola, fomos à São Vicente falar 
com a secretaria, só que aí não fazia sentido, a não ser que fosse 
uma escola que tivesse completamente fora do nosso foco e a 
gente poderia pegar outra, mas essa escola tinha tudo que nós 
queríamos que era diretora motivada interessada em trabalhar" 
(Eugênia Salgado Granja - Analista da Cosipa - responsável 
pelo Programa Cosipa na Escola). 

Outro ponto a se destacar é que a Cosipa dá maior ênfase ao desenvolvimento de 

projetos com a participação de funcionários em ações sociais voluntárias, processo que 

parece ser pouco explorado pela CSN. 

Uma característica da Fundação CSN, diferente da Cosipa, é que ela não atua 

diretamente em nenhuma comunidade. Os projetos sociais são viabilizados via parcerias 

com outras instituições como por exemplo: Casa do Bom Samaritano, Casa Paz e Bem, 

Casa da Criança e do Adolescente. Percebeu-se, durante as entrevistas, que não há uma 

relação muito próxima da Fundação com os parceiros. Em muitas parceiras nunca houve 

visita de alguns dos diretores ou coordenadores do projetos da fundação. 
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o projeto Garoto Cidadão é o projeto chefe da CSN, mesmo parecendo um 

programa e não um projeto, pois em vários outros projetos como o Artista Cidadão e o 

Sorriso Amigo os beneficiários são as crianças e adolescentes do projeto Garoto 

Cidadão. 

As crianças beneficiadas são selecionadas nas instituições parceiras. Segundo 

entrevistados são realizados testes de aptidão para música, por exemplo, e só as crianças 

consideradas com potencial são selecionadas para participar do projeto. O que é um 

aspecto grave, pois essas crianças recebem uniforme, fazem passeios, tem atividades 

diferentes, etc e quando voltam para sua instituição acabam causando um certo 

constrangimento, pois há ciúmes, curiosidades, tristeza, insatisfação, etc, por parte das 

demais crianças não beneficiadas pelos projeto. 

o projeto Garoto Cidadão existe cinco anos. Em outubro de 2003 houve uma 

mudança na coordenação do projeto. Foi trocado o coordenador e agregaram-se a ele 

uma psicóloga e duas estagiárias em assistência social, formando uma equipe exclusiva 

do projeto. O que percebeu-se foi um avanço em termos de gestão do projeto. 

Começaram a partir do final de 2003 a realizar avaliações do projeto, pois até então, 

elas não existiam. Outro fato importante foi o envolvimento das criança beneficiadas na 

avaliação do projeto. 

A avaliação por que participa do projeto é boa, mas há o impacto causado nas 

crianças que foram rejeitadas por critérios técnicos, e essas não foram consultadas para 

avaliação. Há problemas sérios de transporte para as crianças, pois ao invés de a CSN 

disponibilizar ônibus para buscar as crianças, a fundação distribui passes de ônibus o 

que prejudica, pois muitas crianças deixam de ir ao projeto e vão para shoppings e 

outras são impedidas de ir pelas mães, que ficam preocupadas em deixar a criança ir 

sozinha. 

O que é também interessante é que há aproveitamento de recursos aprovados pela 

Lei Nacional de Incentivo a Cultura para incentivar o projeto artista cidadão. Fato 

parecido acontece na Cosipa, que utiliza de recursos do BNDES para apoiar projeto 

SOCIaiS. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho se propôs a investigar o quão de regulada e o quão de social existe 

no movimento de responsabilidade corporativa, entendendo-se movimento como o 

discurso e a prática organizacional da contemporaneidade. 

Para sustentar o pressuposto defendido nesta tese, de que o regulado supera o 

social, o referencial teórico se sustentou em três pilares: o primeiro resgatando a lógica 

da modernidade e como o sistema capitalista foi se legitimando ao longo de suas fases; 

o segundo, sobre a ética e as possibilidades de o processo ético fazer parte dessa práxis 

de responsabilidade; e finalmente, transitou-se sobre as racionalidades da 

responsabilidade, identificando-se aí três lógicas principais: a corporativa, a regulada e a 

substantiva. Cabe ressaltar que esta última parte teve por base as contribuições dos 

clássicos Max Weber e Jürgen Habermas e contemporâneos autores como Guerreiro 

Ramos. 

Configura-se, dentro do que se entende de modernidade, uma nova conformação 

da sociedade, cujas percepções, crenças, valores, demandas e práticas sociais são fontes 

de novas relações entre seus atores. A modernidade, como forma de adquirir 

conhecimento diferente de seu período anterior, tem como característica central o 

antropocentrismo. Dessa forma, tudo que se refere ao homem e à sua capacidade de 

domínio sobre a natureza e sobre os eventos da vida, diz também respeito à 

modernidade. 

o capitalismo foi foIjado nesse pano de fundo epistemológico, o que permitiu 

justamente fortalecer suas premissas e princípios. Esse fenômeno social, antes de se 

instituir como modo de produção, foi se impregnando de tal forma nas relações sociais 

que muitas vezes aparece como modus vivendi. 

Duramente criticado, em que pese seus benefícios para a sociedade mundial, não 

possui o compromisso com o social, até mesmo em função de sua natureza. No entanto, 

quando o capitalismo, na figura do mercado e de seus dispositivos, é criticado por suas 
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disfuncionalidades, ou quando seu poder alcança plena hegemonia e sua dimensão 

simbólica submete os valores e expectativas sociais, o sistema se reinventa: a partir do 

uso de instrumentos que lhe são típicos, cria novas formas de se posicionar e procurar 

outros tipos de relações com os atores que servem para seu interesse. 

Observa-se, então, que os deslocamentos do capitalismo e as transformações nos 

dispositivos que o acompanham contribuem para desarmar a crítica ao sistema, 

satisfazendo certas exigências ou desmontando as forças vinculadas à defesa das provas 

instituídas. A crítica e seus inerentes dispositivos passam a ter pouca influência sobre as 

novas provas ainda não codificadas, e podem ser desqualificados por serem antiquadas e 

fora do contexto vigente. 

Assim, os chamados deslocamentos servem como desestabilizadores da crítica, e 

a desorganizam, tornando-a inoperante. Este processo de deslocamento do capitalismo 

lhe dá uma nova possibilidade de acumulação e lucros, libertando-o dos entraves que a 

coação do bem comum exercia sobre ele. 

E nessa dinâmica está se inserindo o discurso da responsabilidade social 

corporativa - RSC. Agindo como crítica, o discurso da RSC permitiu, e ainda permite, 

ao capitalismo se reestruturar para reagir às novas demandas e questionamentos. 

Verificou-se, ao longo da história do capitalismo, que os impactos sociais das decisões e 

ações organizacionais, antes atribuídos como naturais ao novo sistema de produção, 

foram sendo questionados. Inicialmente, o Estado, omisso na primeira fase, tomou para 

si a responsabilidade e se imbuiu de regulamentar a responsabilidade pelo social, além 

de adotar uma postura assistencialista. Pelo esgotamento de sua capacidade até mesmo 

física, observa-se atualmente um compartilhamento dessa responsabilização, talvez 

pelas próprias características que o capitalismo vem assumindo em sua terceira fase. 

Assim, a construção de um novo discurso do capitalismo é necessária não apenas 

do ponto de vista humanista, mas também para perpetuação do próprio capitalismo. Os 

movimentos críticos informam ao capitalismo dos riscos que o ameaçam e lhe dão 

oportunidade de reagir; no entanto, apesar da capacidade do capitalismo de 

compreender a crítica, só o faz quando não há outra saída mais. Parece acontecer isso no 

movimento da responsabilidade social, que atualmente tem intensificado suas demandas 

e exigências de alguma resposta quanto aos efeitos nocivos do sistema e, ainda, na 
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figura de seus atores, tem também mostrado maior envolvimento e conscientização de 

que é preciso mudar. 

Nesse contexto, o movimento da responsabilidade social aparece como 

decorrente da crítica que se faz à atuação dos empresários, empresas, Estado e da 

própria sociedade. O capitalismo, conjugado com (e alertado por) essa crítica, produz 

um discurso de justificação do atual estágio de acumulação, traduzido pelas ações 

sociais empresariais, pela regulamentação promovida pelo Estado, pelo movimento do 

voluntariado, da cidadania corporativa e das ONGs, dentre outros dispositivos, que 

instituem novas provas para os atores, como a exigência de cumprimento de requisitos 

sociais para a empresa ser bem vista pela sociedade. 

Especificamente no que tange ao âmbito corporativo, como resposta à crítica e 

dentro do movimento de responsabilidade social, as empresas passam a investir em 

ações sociais, direta ou indiretamente, justificando e criando provas à sociedade (e 

consumidores) de que estão indo ao encontro das aspirações sociais. 

No caso brasileiro, é exatamente este movimento que se tem assistido. 

Inicialmente algumas poucas empresas multinacionais, que já têm o conceito 

desenvolvido em seus países de origem, o trazem como uma grande novidade para o 

país e, com a ajuda de seus executivos, de consultores, acadêmicos, e da mídia, 

divulgam estas práticas, realçando seu caráter inovador e a vanguarda da empresa. Essa 

formação discursiva passou a fazer parte do cenário empresarial brasileiro e foi sendo 

disseminada pela reprodução dos discursos. Iniciou-se recentemente um processo de 

adaptação do discurso à realidade brasileira: criam-se institutos e grupos com o objetivo 

de instituir as provas: foram criadas regras, normas, selos, balanços, concursos, etc. e 

divulgou-se amplamente no meio acadêmico a discussão, assumindo uma relevância 

antes desconhecida. 

A crítica, então, passou a ser apropriada como um diferencial para a empresa que 

adota o discurso e, principalmente, divulga este tipo de comportamento. Assim, as 

formações discursivas foram se tomando legítimas e fazendo parte do repertório de 

estratégias do mundo corporativo, até o momento em que passa a ser não mais um 

diferencial para a empresa, e que a única preocupação será o cumprimento das provas 
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instituídas pelos "grandes", pois a "crítica" já está perfeitamente enquadrada no sistema, 

dentro do novo "discurso". 

A responsabilidade social, contudo, não se evidencia como um tema novo das 

relações do mercado, e também não pode ser considerada um novo tema jurídico; ele se 

encontra em toda a organização jurídica da propriedade privada. Esse discurso, sim, 

pode ser encarado como novo pela sua configuração atual, diferente da primeira e 

segunda fase do capitalismo. 

A responsabilidade social surge agora pela provocação e como reação da 

sociedade diante da questão crucial da hegemonia de um poder econômico destituído de 

uma ética voltada à construção de cidadania, ao respeito do homem pela natureza e pelo 

próprio homem. Os questionamentos éticos podem fazer parte do primeiro momento, 

mas não são isolados de um contexto de modernidade e capitalista. Nessa natureza, o 

processo ético passa a ser influenciado por outros elementos instrumentais, 

constituindo-se numa dinâmica específica. 

A sociedade, por meio da Constituição de 1988, assume e afirma claramente a 

dignidade da pessoa humana, função social e o valor "social" da livre iniciativa, ao 

temperar a tutela dos direitos individuais em fase da justiça social, da solidariedade, da 

igualdade; ao condicionar o reconhecimento da propriedade ao cumprimento da sua 

função social, e ao considerar a liberdade em sociedade como pnncIpIo para a 

construção e fortalecimento da cidadania. 

A pesquisa realizada denotou que a implementação de mecanismos gerenciais da 

responsabilidade social das empresas analisadas é difícil e lenta. Isso ficou evidenciado 

na pesquisa de campo realizada, num setor da siderurgia, em que os programas de ação 

social são implementados sem um planejamento ou são realizados por terceiros. A 

despeito de serem lentos, o que se observa é que a regulação existe, tanto em nível 

externo - aparato legal - quanto internos - modelos, terceirização, fundações, etc. 

Pode se afirmar, a partir da racionalidade regulada, que no plano da legitimação 

e consolidação da responsabilidade social corporativa, o direito brasileiro cumpriu seu 

papel: existe toda uma estrutura que traduz um conjunto de valores e instrumentos -

principalmente Constituição e o Código Civil - que estão coordenados e se encontraram 
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voltados à manutenção dos princípios sociais da propriedade privada. Na terceira fase 

do capitalismo, foi desejável mesmo que o Estado delegasse algumas de suas funções, 

até mesmo porque não conseguia assumir plenamente. Pela própria dinâmica e natureza 

capitalista, era necessário favorecer às empresas em suas iniciativas sociais. Os 

questionamentos e demandas surgiram como outro pilar para o movimento. 

Observa-se claramente o quanto os fatos estão relacionados e são 

interdependentes: modernidade, capitalismo, utilitarismo, racionalidade instrumental, 

história, política e social. De acordo com a concepção utilitarista, como avaliado 

anteriormente, o ser humano passou a ser entendido como um ser movido por interesses 

econômicos (homo economicus), cujo objetivo central de vida consiste em maximizar a 

satisfação de utilidade individual. Assim, criou-se a imagem do indivíduo sem desejo de 

buscar o bem comum, de colaborar e/ou cooperar por livre e própria vontade e 

convicção. 

Desta forma, o ser humano - enquanto participante ativo do enclave econômico 

- é submetido a compulsões operacionais que muitas vezes o inibem de se tornar um 

sujeito ético: os componentes tecnológicos e estratégicos têm sido mais valorizados no 

mundo contemporâneo, de modo que uma série de dificuldades aparece ao homem em 

sua tomada de decisão. As dificuldades de natureza ética se manifestam no 

enfraquecimento e desaparecimento de instituições, na desestruturação de grupos sociais 

e deterioração dos relacionamentos interpessoais, na lógica utilitarista que permeia e 

constitui o comportamento humano e ação organizacional. 

A dimensão ética das ações corporativas levanta a questão sobre o que está 

direcionando o movimento da responsabilidade social. Dessa forma, pretendeu-se 

conscientizar que o processo ético deveria sustentar a responsabilidade social em sua 

essência, por sua própria natureza conceitual. Ao mesmo tempo, problematizou-se se a 

responsabilidade que as organizações rotulam como social está, na verdade, embutida 

desse processo ético ou se apenas segue as orientações do principio de mercado. 

Apesar desse panorama, talvez por sua natureza reflexiva ou por ser constituído 

por um caráter moral, tanto indivíduo quanto organizações, de modo geral, transitam 

entre decidir por ações que primem pela felicidade individual e, por outro lado, ações 

que favoreçam o bem comum. 
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Transportando esse pensamento para o âmbito organizacional, pode-se entender 

que as empresas, ao desenvolverem ações sociais que beneficiem a sociedade, sob a 

égide do movimento pela responsabilidade social e sob a proteção do discurso ético, 

podem estar agindo dessa forma simplesmente por medo da "punição" - por caírem na 

posição de ilegalidade, por serem estrategicamente mais vulneráveis do que as 

organizações que possuem ações de cunho social, por serem criticadas pela sociedade e 

perderem clientes, por serem consideradas ilegítimas por seus parceiros organizacionais, 

ou qualquer outro elemento com características "punitivas". 

A responsabilidade social contribui para o fortalecimento da sociedade na 

medida em que ela, fortalecida, passa a exigir respostas das instituições estatais para a 

solução dos problemas da exclusão social e da degradação ambiental. 

Verificou-se, nas empresas estudadas, que o regulado está associado ao objetivo 

e institucionalizado, representando um derradeiro ato de regulação legal, por se limitar a 

compromissos legalmente previstos. 

A CSN desenvolve um modelo de responsabilidade voltado para a liberação de 

aporte financeiro e material para as organizações não governamentais responsáveis pela 

implementação do projeto. A preocupação com a transferência de valores e de 

tecnologia, tão enfatizada na Cosipa, não é o ponto central da estratégia de 

responsabilidade social da CSN. Este tipo de atividade fica mais por conta das 

organizações parceiras da Fundação CSN. 

Isso pode ser melhor verificado na comparação de gastos com projetos sociais 

entre a Cosipa e a CSN, onde esta última destina um orçamento muito maior às suas 

ações sociais. Além disso, ficou sempre evidente a doação de uma casa, de 

computadores e de diversos materiais pela CSN, fato pouco constante na Cosipa. No 

entanto, os pontos comuns em ambas é a instrumentalidade da relação com a 

comunidade e, também, a ênfase em políticas assistencialistas. Infelizmente, essas 

ações não conseguem promover a construção de cidadania, valorizando sobremaneira a 

racionalidade instrumental em detrimento da substantiva. 

Na relação entre empresa e comunidade, no que se refere à implementação dos 

projetos, a Cosipa, além de dar maior destaque na preocupação em levar seus valores 
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para a comunidade, a partir da noção de "transferência de tecnologia", tem um 

posicionamento mais centralizador, onde ela mesma define os critérios e seleciona a 

comunidade a ser beneficiada com projeto. No caso da CSN, isso fica mais a cargo das 

ONG's parceiras. 

Outro ponto a se destacar é que a Cosipa dá maior ênfase ao desenvolvimento de 

projetos com a participação de funcionários em ações sociais voluntárias, processo que 

parece ser pouco explorado pela CSN. Todavia, isso pode levar à reflexão de que a 

Cosipa incentiva uma relação humana mais direta entre seus funcionários, buscando 

vinculá-los à imagem corporativa diante da comunidade. A instrumentalidade se revela, 

então, de dentro para fora, ou seja, a partir do envolvimento dos funcionários para se 

alcançar o envolvimento da comunidade. 

Uma característica da Fundação CSN, diferente da Cosipa, é que ela não atua 

diretamente em nenhuma comunidade. Os projetos sociais são viabilizados via parcerias 

com outras instituições como por exemplo: Casa do Bom Samaritano, Casa Paz e Bem, 

Casa da Criança e do Adolescente. Percebeu-se, durante as entrevistas, que não há uma 

relação muito próxima da Fundação com os parceiros. Em muitas parceiras nunca houve 

visita de alguns dos diretores ou coordenadores dos projetos da fundação. Assim, essa 

"terceirização" que leva o nome de atuação socialmente responsável, leva à sugerirmos 

aqui que a CSN está mais comprometida com a racionalidade instrumental corporativa 

do que necessariamente aderir ao discurso por refletir uma racionalidade substantiva. 

Simplesmente, o discurso pela responsabilidade social, na abordagem da CSN, serve 

aos propósitos exclusivamente capitalistas. 

Verificou-se, ainda, neste estudo, que o regulado esta institucionalizado, 

enquanto que responsabilidade substantiva está vinculada a uma dimensão subjetiva e 

política. Isto fez com que a responsabilidade denominada social presente nos discursos 

acadêmicos ganhe contornos muito mais amplos do que o efetivamente observado na 

prática empresarial. Este último se caracteriza por ser essencialmente regulamentado, 

seja por leis ou pela prática discursiva empresarial, o que requer uma transformação 

substancial nas corporações. Tal mudança não deve estar mais baseada na imposição, na 

fiscalização, na regulamentação, mas sim na dialogicidade, na motivação e no 
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compromisso de um desenvolvimento social, econômico, político e cultural dos 

diversos atores da sociedade. 

o entendimento de que as corporaçoes estão inseridas em um ambiente 

complexo, interagindo com várias culturas e com vários agentes de natureza social, 

econômico e ambiental no desempenho de suas atividades, e de que suas ações 

influenciam de forma decisiva esse ambiente, é fundamental para compreendermos a 

necessidade de uma atuação responsável das empresas junto aos seus mercados e 

agentes sociais num processo constante de contrução de espaços de fortalecimento da 

democracia e cidadania a través dos processo produtivos. 

Em suma, sustentando a soberania popular, está a Constituição Federal 

Brasileira, em que todo "poder emana do povo", e também estão as normas que 

disciplinam o nascimento e a vida da empresa, as relações entre o poder público e o 

poder econômico e também outros dispositivos que oferecem os principais fundamentos 

a esta visão de empresa socialmente responsável. Os resultados da investigação 

empírica mostraram também que o processo ético está impregnado das relações 

capitalistas modernas, dando ao movimento de responsabilidade social uma tônica 

bastante diferente da racionalidade substantiva. Observou-se também que os princípios 

que devem orientar a atividade empresarial e definir os mecanismos jurídicos para 

compor situações de descumprimento aos preceitos por elas veiculados aparecem como 

essencialmente normativos, como reações naturais e desejáveis para atender a uma 

demanda instrumental. Em que pese essa constatação, parece haver diferenças nessas 

formas de reagir ao discurso. Algumas empresas se imbuem do Espírito capitalista de 

tal forma que até mesmo suas ações sociais estão estruturadas dentro da estrutura 

organizacional, como o caso da CSN. Outras, um pouco menos estruturadas, em função 

das contradições que surgiram no discurso, apresentam-se ainda em uma etapa de 

construção do discurso. Nelas, ainda é possível observar elementos de um processo 

ético, ou seja, o resultado atrelado também aos meios, às intenções, aos princípios e 

valores que nortearam a estratégia da ação social. 

Regulada ou não, a responsabilidade social se apresenta como um movimento 

instituído, normatizado e benéfico para a sociedade. Deveria, no entanto, apresentar 

traços da responsabilidade substantiva, tentando desenvolver mais a conscientização 
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quanto à dialogicidade inerente às relações sociais e a busca de construção de real 

cidadania. Talvez a maior contribuição desta tese tenha sido, em verdade, identificar as 

diferentes racionalidades presentes e subjacentes ao discurso e prática de 

responsabilidade corporativa. Predominantemente regulada e instrumental, é possível se 

abrir e incluir elementos substantivos, desde que para tal haja vontade, consciência e, 

acima de tudo, comunicação. 
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ANEXOS 



Responsabilidade Regulada 
Interna e Externa 

• CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
• CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
• MUNICÍPIO DE VOLT A REDONDA 
• CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
• MUNICÍPIO DE CUBATÃO 
• INDICADORES SELO - EMPRESA CIDADÃ SÃO PAULO 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Regulada Interna Regulada Externa 

Art. 7.° SIo dãeitos dos úabalhadaes Regulação do Estado sobre as efl'l)resas que operam 
lIbanos e ruas. além de outros que com recursos ninerais 
visem. melhoria de sua oondiçIo sodaI: 

I .. reIaçAo de err~ púegIda CXX1tra M. 176. (*) As jazidas, em lavra ou não, e demais 
despedida atiIráIia ou semjusta caJSa, recursos ninerais e os potenciais de energia hidráulica 
nosferal)Sde lei <XX,''''' •. que constituem propriedade distinta da do solo, para efeito 
preverái1delàaçio ~ de exploração ou aproveitamento, e pertencem à 
dentna ouIrosdinitos; União, garantida ao concessionário a propriedade do 

produto da lavra. 

II-~. em caso de § 10 A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o 
deselllJ. irM:intIio; aproveitamento dos potenciais a que se refere o 

"caput" deste artigo somente poderão ser efetuados 
rrediante autorização ou concessão da União, no 
interesse nacional, por brasileiros ou efl'l)resa 
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede 
e adninistração no País, na forrra da lei, que 

. estabelecerá as condições específicas quando essas 
atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou 
terras indígenas. 



Responsabilidade Regulada 
Interna e Externa 

• CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
• CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
• MUNICÍPIO DE VOLT A REDONDA 
• CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
• MUNICÍPIO DE CUBA TÃO 
• INDICADORES SELO - EMPRESA CIDADÃ SÃO PAULO 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Regulação do Estado sobre as efl'l)resas que operam 

Art. 176. (*) k3 jazidas, em lavra ou não, e deITEis 
reaJrsos rrinerais e os potendais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito 
de exploração ou aproveitamento, e pertencem à 
União, garantida ao concessionário a propriedade do 
produto da lavra. 

§ 10 A pesquisa e a lavra de reaJrsos minerais e o 
aproveitamento dos potendais a que se refere o 
"capuf' deste artigo somente poderão ser efetuados 
rrediante autorização ou concessão da União, no 
interesse nadonal, por brasileiros ou efl'l)resa 
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede 
e adrrinistração no País, na forrm da lei, que 
estabelecerá as oondições específicas quando essas 
atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou 
terras indígenas. 





Regulada Interna 

Responsabilidade Regulada 
Interna e Externa 

Município de Cubatão 

Regulada Externa 

Artigo 142 - Lei específica estabelecerá, em 
conformidade com as diretrizes do Plano Diretor, normas 
sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e 
ocupação do solo, índice urbanístico, proteção ambiental 
e outras limitações administrativas necessárias à garantia 
da função social da propriedade. 

Parágrafo Único - As zonas industriais serão 
estabelecidas, respeitando as diretrizes de 
desenvolvimento urbano, do meio ambiente urbano e a 
natureza. 

Artigo 153 - O desenvolvimento do parque industrial far
se-á em obediência às normas e às diretrizes da política 
urbana, da política econômica e da política do meio 
ambiente. 

Artigo 188 - A execução de obras, atividades, processos 
produtivos, instalação ou expansão de indústrias, 
empreendimentos, exploração de recursos naturais e de 
qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo 
privado, só serão admitidos, se houver resguardo do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Artigo 190 - Aquele que explorar recursos naturais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com a melhor tecnologia prática disponível, 
exigida e aprovada na forma da lei, pelo órgão público 
competente. 



Responsabilidade Regulada 
Interna e Externa 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Regulada Interna Regulada Externa 

Do Meio Ambiente 

ARTIGO 194 - Aquele que explorar recursos naturais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 
acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público 
competente, na forma da lei. 

Parágrafo único - É obrigatória, na forma da lei , a 
recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada 
nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 



Regulada Interna 

Responsabilidade Regulada 
Interna e Externa 

Município de Volta Redonda 

Regulada Externa 

Artigo 300 - As indústrias instaladas, ou as que vierem a 
se instalar no Município são obrigadas a prevenir e a 
corrigir os prejuizos da poluição e da contaminação do 
meio ambiente. 

Artigo 306 - O Municipio estabelecerá convênio com a 
Companhia Siderúrgica Nacional e órgão federal, visando 
à implantação do banco genético, com espécies nativas 
oriundas da "Floresta da Cicuta", declarada área de 
relevante interesse ecológico pelo Decreto Federal no 
90.792, de 09 de janeiro de 1985, para preservação e 
reprodução de espécies nativas, destinadas a programas 
de reflorestamento da região 

Parágrafo Único - Para garantia da efetividade do 
previsto, quando do estabelecimento do convênio, 
deverão ser consideradas como área piloto, para 
reprodução das espécies nativa da Cicuta, as áreas 
tombadas - Zonas para Preservação Ambiental - ZPA, 
pertencentes à Cia. Siderúrgica Nacional, atualmente 
ocupadas pela monocultura alienigena da espécie 
"Eucalytus Globulus Labill", que deverá ser substituída 
gradativamente. 

Artigo 332 - Na execução da politica industrial do 
Município, o mesmo garantirá a efetiva participação dos 
diversos setores produtivos, especialmente às 
representações sindicais, empresariais e de 
trabalhadores, de forma prioritária e deliberativa. 



Responsabilidade Regulada 
Interna e Externa 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Regulada Interna 

DOS DIREITOS E DEVERES 
INDIVIDUAISE COLETIVOS (arts. 8° a 38) 

§ 3° - Serão proibidas as diferenças 
salariais para trabalho igual, assim como 
critérios de admissão e estabilidade 
profissional discriminatórios por quaisquer 
dos motivos previstos no § 1 ° e atendidas 
as qualificações das profissões 
estabelecidas em lei. 

DOS DIREITOS SOCIAIS 

Art. 40 - A liberdade de associação 
profissional ou sindical será assegurada 
pelos agentes estaduais e municipais, 
respeitados os princípios estabelecidos na 
Constituição da República. 

Art. 41 - É assegurado o direito de 
greve, consagrado pela Constituição 
da República, competindo aos 
trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os 
interesses que devem por meio dele 
defender. 

Regulada Externa 

DO MEIO AMBIENTE 

Art. 262 - A utilização dos recursos 
naturais com fins econômicos será 
objeto de taxas correspondentes aos 
custos necessários à fiscalização, à 
recuperação e à manutenção dos 
padrôes de qualidade ambiental. 

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Art. 333 - As políticas científica e 
tecnológíca tomarão como princípios o 
respeito à vida e à saúde humana. o 
aproveitamento racional e não predatório 
dos recursos naturais, a preservação e a 
recuperação do meio ambiente, bem como 
o respeito aos valores culturais do povo. 

§ 4" - A 1I11pl ,lfltélçao Oll expansao de 
sisteméls tecnoloÇJlcos de ÇJrande 
impacto social. econômico Oll 

ambiental devem ser objeto de 
consulta à sociedade. na forma da lei . 



Responsabilidade Regulada 
Interna e Externa 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

,a'Q1nnar~IHQ~Cfoaeo~ __ regoret;4l~ uma ~ 
JW\iiI;I,U!II' trabalho superar 

lei. 



Responsabilidade Regulada 
Interna e Externa 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

b) até dois anos após a extInc;Io do contrato. para o trabalhador rurat; 

xxx -proIbiçIo de diferença de salários. de exercido de funç6es e de critério 
de admisslo por de sexo, idade. cor ou estado civil; 

XXXI - qualquer dis<:rimlnaçIo no tocante a salário e çritérios de 

XXXIII .. proIbiçIo de trabalho noturno. perigoso ou insalubre aos menores de 
dezoito eda~ trabalho a menores de qUàtOrze anos, salvo na 

o 1raba1hádor com vínculo empregat(do 

I .. a ler nIo poderá exigir autortzaçio do Estado para a fundaçAo de sindicato. 
ressalvado o registro no órgIo competente. vedadas ao poder público a 
interfer6ncia e a fntervençlo na sindk:at: 
II .. é vedada a criaçIo de mais de uma organizaçlo sindical, em qualquer 
grau, r~ de categoria profissional ou econOmica. na mesma base 
tenitoriaI. que será definida peJos trabalhadores ou empregadores 
interessados. nIO podendo ser inferior à ârea de um Municipio; 

111-'80 sIndlc:ato cabe a defesa dos direitos e interesses ou 
Individuais da em questl)es jUdiciais ou admirtlstratlvss; 

IV - a assembléia geral fixará a c:ontribuiçlo que; em se tratando de categoria 
profissional. será descontada em folha. para custeio do sistema confederatiVo 
da representaçlo sindical respeet1va, Independentemente da contribuIçêo 
prevista em lei; 

VI .. , obrigatória a particlpaçIo dos sindicatos nas negociaçi5eS coletivas de 
trabalho; 



Responsabilidade Regulada 
Interna e Externa 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Regulada Interna Regulada Externa 

xv - repouso semanal remun , m erado prefereodal ente § 3 o A s con utas e atlvl a es d d d 
aos domingo$; consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados. 

XVI- remuneraçIQ dO seMço ~ superiOr, 
no mfi'llRlo. em~ por .Çento ,. do normal; 

XVlI-1)OZO de férias anuais remunet'8das com, pelo 
inen~ um terço a mais do que o salário normal; 

XVIII - Uçença. g8ditante. sem. Pl'Jt,tfzo do emprego e 
do salário. com a dtnçio de cento e vinte dias: 

XIX· Ilcertça-patemidade. nos termos 'fixados em lei; 

XX· proteçIoido mercado de trabalho da mulher, 
medfantelncentivos espedftcos, nos termos da lei; 

Regulada Interna Regulada Externa 

-8V ao po eserv ,se XXI Isó prévio propordonaJ tem d iço ndo no 
minlmo de trinta dias. nos termos da lei; 

XXII - reduçIo dos riscos Inerentes ao trabalho. por meio de 
normaa de ~, .higiene e s.egurança: 

XXIII - adk:ional de remunEtt8ÇIo para as atividades penosas, 
insaIubreaou perigosas, na forma da lei; 

XXlV-a ...L. :; 

XXV assistêncla gratuita aos filhos e dependentes desde o 
nascimento ate seis anos de idade em creches e pré-escolas; 

XXVI • rec;onhecImento das converu;6es e acordos coletivos 
de traba1ho: 
XXVII -~em face da aulomaçlo. na forma da lei; 

XXVlII- seguro contra acidentes de trabatho. a cargo do 
empregador. sem excluir a indenizaçlo a que este está 
o ... 'W_ quando Jncorrer em dolo ou culpa: 

XXIX - açlo. quanto a créditos f88ultantes das relações de 
trabalho. com prazo prescricional de: 



Responsabilidade Regulada 
Interna e Externa 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

em convençlo ou acordo COle$o; 

VII - garantia de salário. nunca inferior ao 
m'nlmo. para 0$ que percebenrremuneraçio 
variável; 

VtIt • décfmo terceiro S$lário coin base na 
remun&raçlo trjtegral OU no valor da 

IX - rAnlllniAI'IIII~ fJo trabalho notumo superior 
àdodiumo; 

x -prot~ do salário na forma da fei. 
constituindo crime sua retençlo dolosa: 

XI - participaçIo nos lucros, ou resultados. 
desvincu1ada da remuneração, 8. 
excepcionalmente, participaçlo na gestIo da 
empresa, conforme definido em lei; 

XIII· duraçIo do trabalho normaf não superior 
a oito horas cIIâriàs e quarenta e quatro 
semanais, facultada a aompensaçAo de 
horérios e a reduçao da jornada, mediante 
acordo ou convençAo coletiva de trabalho; 

XIV - jornada de seis horas para O trabalho 
realizado em turnos Ininterruptos de 
revezamento. salvo negocIaçIo coletiva; 

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o 
desenvolvimento científico, a pesquisa e a 
capacitação tecnológicas. 

§ 1.0 A pesquisa científica básica receberá 
tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o 
bem público e o progresso das ciências. 

§ 2.0 A pesquisa tecnológica voltar-se-á 
preponderantemente para a solução dos 
problemas brasileiros e para o desenvolvimento 
do sistema produtivo nacional e regional. 

§ 3. 0 O Estado apoiará a formação de recursos 
humanos nas áreas de ciência, pesquisa e 
tecnologia , e concederá aos que delas se 
ocupem meios e condições especiais de 
trabalho. 

§ 4.0 A lei apoiará e estimulará as empresas que 
invistam em pesquisa, criação de tecnologia 
adequada ao País, formação e aperfeiçoamento 
de seus recursos humanos e que pratiquem 
sistemas de remuneração que assegurem ao 
empregado, desvinculada do salário, 
participação nos ganhos econômicos resultantes 
da produtividade de seu trabalho. 

Meio Ambiente 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-Io e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

§ 2.0 Aquele que explorar recursos minerais fica 
obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica 
exigida pelo órgão público competente, na forma 
da lei. 



F UNOAÇlo 

GETULIO VARGAS 

I'V 

FUNDAÇAO GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBILICA E DE 

EMPRESAS 
PROGRAMA DE ESTUDOS EM GESTÃO SOCIAL 

PESQUISA - RESPONSABILIDADE REGULADA E RESPONSABILIDADE SOCIAL: 
ESTUDO DE CASO EM EMPRESAS SIDERÚRGICAS 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA COORDENADOR DA 
EMPRESA 

Identificação 

Entrevistador: Data da entrevista: ---------------------------- -----------

Siderúrgica: __________________________________ _ 

Nome do Entrevistado: -----------------------------------------------
Sexo: ----------------
Pr~eto: ________________________________________________________ ___ 

Tempo de participação na instituição/projeto: ____________________ _ 

1. Quais são as ações de Responsabilidade Social desenvolvidas pela empresa? Poderia 
quantificar? 

2. Considera mais importantes as ações de Responsabilidade Social interna ou externa? Por 
quê? 

3. Como foram escolhidas as ações de Responsabilidade Social da empresa (externas e 
internas)? Que critérios foram utilizados? 

4. Quais os recursos humanos de que a empresa dispõe para o desenvolvimento de ações de 
Responsabilidade Social? 

5. Qual é a percentagem do orçamento anual da empresa destinado a ações de 
Responsabilidade Social? Nesse ano foi quanto? 

6. Quando as ações de Responsabilidade Social são formuladas é vislumbrada a possibilidade 
da empresa obter alguma forma de retorno financeiro ou econômico? Por que? 

7. Os projetos de Responsabilidade Social implementados agregaram valor econômico pelo 
qual a empresa foi beneficiada? De que forma? 

8. Como foram escolhidas as áreas dos projetos vinculados à Responsabilidade Social? 

9. Dentre as comunidades beneficiadas há funcionários que trabalham na empresa? Em 

caso positivo, pode informar alguns dados? 



8. O que destacaria como ponto negativo dessas ações? 

9. A comunidade costuma participar do processo de discussão e avaliação das ações sociais 
desenvolvidas pela empresa? Como isso se dá? 

10. Que outros projetos gostaria que fossem implantados na comunidade? Por quê? 



10. Como se dá o envolvimento de profissionais da empresa nas ações de Responsabilidade 
Social? 

11. Existe algum mecanismo de consulta a respeito das demandas das comunidades 
beneficiadas? 

12. Como se dá a participação comunitária nas ações desenvolvidas? Cite exemplos. 

13. Que resultados foram obtidos na melhoria das condições de vida das comunidades 
beneficiadas? 

14. As comunidades participam do processo de avaliação dos resultados obtidos? 

15. Há previsão de expansão das ações? Em que áreas e comunidades? 

16. Essas áreas e comunidades foram pensadas a partir de algum diagnóstico? 


