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RESUMO 

Este trabalho constitui-se num estudo de caso sobre o Programa de Voluntariado Empresarial 
- PVE - do Banco ABN AMRO Real, vivenciado no Instituto Escola Brasil - 1EB. Objetivou 
analisar como se dá o processo de formação de um programa dessa natureza, partindo do 
pressuposto de que o que motiva tal atividade é a busca de legitimidade social. Tal análise é 
feita levando-se em conta a maneira pela qual o PVE vivenciado no IEB se integra no 
conjunto das ações resultantes do processo de assunção de Responsabilidade Social 
Empresarial - RSE - pelo Banco. Também teve como objetivo investigar e analisar as causas 
da adoção do PVE pelo Banco. bem como o grau de institucionalização e legitimidade do IEB 
e do PVE do Banco. O referencial teórico é composto de duas partes, uma que aborda as 
contribuições de diversos autores para o estudo da RSE e do voluntariado empresarial, e outra 
que trata da abordagem institucionalista, procurando aplicá-la ao tema em questão. A pesquisa 
valeu-se de entrevistas semi-estruturadas, que permitiram análise em profundidade. As 
conclusões mostram que tal prática ainda é incipiente. encontrando-se em processo de 
institucionalização na organização estudada. 

Palavras-chave: Programa de Voluntariado Empresarial, Responsabilidade Social 
Empresarial, institucionalização. legitimidade. 



ABSTRACT 

This work is established by a study about the Corporate Volunteerism Program - CVP - of 
the Bank ABN AMRO Real, experienced in the Instituto Escola Brasil - IEB. lt aimed to 
analyse how occurs the fonnation process of a program like this, starting from the 
presupposed that what motivates this activity is the search of the social legitimacy. This 
analysis is done by taking into account the way that the CVP experienced in IEB fonns the 
conjunct of resultant actions of the assumption process of Corporate Social Responsibility -
CSR - by the Bank. AIso, had another objective that was to investigate and analyse the causes 
of CVP adoption by the Bank, as well as the institutionalization and legitimacy grade of the 
IEB and CVP of the Bank. The theoretical framework comprises two parts: one looks at the 
contributions by various authors in the study of CSR and corporate volunteerism, and the 
other looks at the institutionalist approach, while attempting to apply it to the theme at issue. 
The research draws on semi-structured interviews, which have allowed an in-depth analysis. 
The conc1usions show this practice is still incipient, being on a process of institutionalization, 
on the analysed organization. 

Key-words: Corporate Volunteerism Program, Corporate Social Responsibility, 
institutionalization, legitimacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, as empresas vêm investindo em ações de responsabilidade social, 

preocupando-se com a ampla gama de temas que dizem respeito à sua prática cotidiana. Com 

efeito, a Responsabilidade Social Empresarial, doravante referenciada como RSE, traz a lume 

uma série de questões relacionadas com todas as dimensões da empresa. São exemplos dessas 

questões: políticas de contratação, processo demissionário, diversidade no trabalho, 

elaboração e adoção de códigos de ética, elaboração e divulgação de balanços sociais, gestão 

ambiental, condições de trabalho, programas de voluntariado empresarial. 

Dessa complexidade, origina-se a dificuldade em definir qual seria o escopo das ações 

empreendidas na RSE. Assim, suas características fundamentais, sua operacionalização e suas 

conseqüências no mundo real ainda são objetos de disputa (CHEIBUB e LOCKE, 2000). O 

tema é complexo e dinâmico, fazendo-se necessário maior número de estudos e debates nessa 

área (BORGER, 2001; KLONOSKl, 1991). 

O próprio conceito de RSE ainda está em formação, e, além disso, há posicionamentos 

teóricos que colocam em questionamento o exercício de tal prática pelas empresas. Na visão 

de Friedman (1977), um dos principais representantes da abordagem clássica do tema, o papel 

da empresa resume-se tão-somente em gerar lucro para os seus acionistas. Na ótica desse 

autor, caso a empresa queira dedicar-se à responsabilidade social, como poderá ela identificar 

o interesse social? Nas próprias palavras de Friedman: 

Ultimamente, um ponto de vista específico tem obtido cada vez maior aceitação - o 
de que os altos funcionários das grandes empresas e os líderes trabalhistas têm "uma 
responsabilidade social" para além dos serviços que devem prestar aos interesses de 
seus acionistas ou de seus membros. Estc ponto de vista mostra uma concepção 
fundamentalmente errada do caráter e da natureza de uma economia livre. Em tal 
economia. há uma e só uma responsabilidade social do capital - usar seus recursos e 
dedicar-se a atividades destinadas a aumentar seus lucros até onde permaneça dentro 
das regras do jogo, o que significa participar de uma competição livre e aberta. sem 
enganos ou fraudes (FRIEDMAN, 1977, p. 115-116). 
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Essa afinnação de Friedman revela uma visão centrada na hierarquia. Por isso é que 

fala de "altos funcionários" e de "líderes trabalhistas". Ora, a empresa não se circunscreve 

apenas no seu alto nível gerencial - apesar de se reconhecer sua importância -, mas apresenta 

uma pluralidade de atores internos, que sofrem influências do ambiente externo. Também é 

significativa a referência a "grandes empresas", o que historicamente se entende, já que as 

grandes corporações americanas foram pioneiras nas práticas da RSE. Contudo, hoje em dia, 

já não há mais sentido em se falar só em grandes empresas quando se trata do tema. 

Procurando fundamentar sua posição, prossegue o Autor: 

Há poucas coisas capazes de minar tão profundamente livre do que a aceitação por 
parte dos dirigentes das empresas de uma responsabilidade social que não a de fazer 
tanto dinheiro quanto possível para seus acionistas. Trata-se de uma doutrina 
fundamentalmente subversiva. Se homens de negócios têm outra responsabilidade 
social que não a de obter o máximo de lucro para seus acionistas, como poderão eles 
saber qual seria ela? Podem os indivíduos decidir o que constitui o interesse social? 
Podem eles decidir que carga impor a si próprios e a seus acionistas para servir ao 
interesse social? (FRIEDMAN, 1977, p. 116). 

Em que pesem as afirmações de Friedman (1977), tem-se do outro lado de um 

contínuo que poderia ser traçado, uma enonnidade de autores que apontam como essencial a 

prática de alguma forma de responsabilidade social por parte das empresas, colocando-se, 

assim, em posição diametralmente oposta à friedmaniana. No espaço que vai de uma visão a 

outra, diferentes conceitos tomam forma, com ênfase em uma ou mais variáveis que integram 

o escopo das abordagens existentes. 

Representativa desse grupo de autores que se opõem à visão liberal, tem-se a visão 

propugnada por Drucker (1994) que, antagônica à de Friedman (1977), procura mostrar aquilo 

que seria o papel da empresa na nova sociedade pós-capitalista quando afinna: 

Íé inútil alegar, como faz o economista e laureado com o prêmio Nobel Milton 
Friedman (n. 1912), que a empresa tem somente uma responsabilidade: o 
desempenho econômico. O desempenho econômico é a primeira responsabilidade 
de uma empresa. Uma empresa que não apresente um lucro no mínimo igual ao seu 
custo de capital é socialmente irresponsável. Ela desperdiça recursos da sociedade. 
O desempenho econômico é a base; sem ele, a empresa não pode cumprir nenhuma 
outra responsabilidade, nem ser uma boa empregadora, uma boa cidadã, uma boa 
vizinha. 



Mas o desempenho econômico não é a única responsabilidade de uma empresa. 
( ... ) 
A exigência de responsabilidade social das organizações não irá desaparecer. 
( ... ) 
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Sabemos, embora em linhas gerais, qual deve ser a resposta para o problema da 
responsabilidade social. Uma organização tem plena responsabilidade pelo seu 
impacto sobre a comunidade e a sociedade, por exemplo pelos afluentes que lança 
em um rio local, ou pelo congestionamento de tráfego que seus horários de trabalho 
provocam nas ruas da cidade. Entretanto, é irresponsabilidade uma organização 
aceitar responsabilidades que podem comprometer seriamente sua capacidade para 
desempenhar sua tarefa e sua missão principais. E onde ela não tem competência, 
também não tem responsabilidade. 
Mas - e este é um grande "mas" - as organizações têm a responsabilidade de achar 
uma abordagem a problemas sociais básicos que podem estar dentro da sua 
competência e até mesmo serem transformados em oportunidades para elas 
(DRUCKER, 1994, p. 70-71). 

No contexto de crescimento da RSE, começam a surgir críticas sobre a questão, em 

todas as suas dimensões. Todavia, bastante acirrado é o debate sobre a ação social das 

empresas. dimensão que tem sido uma das mais propugnadas no meio empresarial. 

o processo de transferência de espaços que antes eram campo de atuação exclusiva do 

poder público para o setor privado, pode fazer com que haja mais poder deslocando-se para o 

setor empresarial. Será que é desejável que as empresas tenham mais poder do que já têm? 

Usando esse argumento, Cheibub e Locke (2000) enfatizam a variável política nas discussões, 

mostrando que ela tem sido relegada a segundo plano, quando não é totalmente ignorada. 

Um outro questionamento, que é feito com relação aos investimentos corporativos na 

área social, argumenta se eles seriam mantidos em épocas de crise econômica. Qual seria o 

real grau de comprometimento que o setor privado manteria nas suas relações com o Terceiro 

Setor? Essa é a pergunta apresentada por Tenório (2002), apontando para a necessidade de o 

Estado arcar com a solução dos problemas sociais, principalmente nos países 

subdesenvolvidos. 

o setor bancário, origem da instituição aqui estudada, tem-se destacado no que tange 

às ações de RSE. desenvolvendo projetos ligados à área de Educação, Saúde e Cultura, 
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alcançando públicos diversos, desde crianças até a terceira idade. A FEBRABAN 1, por 

exemplo, é pioneira na publicação de balanço social, tendo publicado o seu primeiro balanço 

Nessa dimensão da responsabilidade social, que é a ação social, tem lugar o 

voluntariado. Assim, os programas de voluntariado empresarial, doravante denominados de 

PVE, objeto de estudo deste trabalho, são uma prática da ação dita socialmente responsável 

das empresas. É importante observar que possuir tais programas não é condição sine qua 11011 

para que a empresa seja considerada como socialmente responsável. É, tão-somente, uma 

forma de ação da empresa na comunidade onde está inserida e, de uma forma mais ampla, na 

sociedade. 

o voluntariado tem-se desenvolvido no Brasil (DOMENEGUETTI, 2001) e os 

programas de voluntariado empresarial parecem acompanhar essa tendência. Contudo, ainda 

há um caráter de novidade e incipiência. Faz-se necessário conhecer melhor essa atividade 

quando atrelada às estratégias e às ações ditas socialmente responsáveis das empresas 

(GARA Y, 2001). As empresas brasileiras, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, têm' 

estimulado cada vez mais o trabalho voluntário, considerando-o como item positivo nos 

currículos dos profissionais que se candidatam aos seus quadros (TEODÓSIO, 2001). 

Além de outras questões, como a dimensão pública/política da questão, que trataremos 

mais adiante, há que se considerar o perigo de os programas de voluntariado empresarial, bem 

como a questão da responsabilidade social, serem tratados como um simples modismo. 

I Federação Brasileira das Associações de Bancos. 
2 O próprio Banco Central do Brasil passou por um processo dc fortalecimento da sua identidade e imagem. 
buscando melhorar e intensificar seu relacionamento com a sociedade. Alguns dos fatores que determinaram essa 
mudança foram: o aumento do interesse do cidadão brasileiro por assuntos econômicos a partir do Plano Real, a 
maior nitidez no que concerne aos beneficios ou prejuízos que a condução de uma política pode trazer para a 
vida da população, a conscientização dos consumidores com relação aos bancos e a maior cobrança social, 
principalmente por meio da imprensa (VENTURA. 1999). 
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Teodósio (2001, p. 23) aponta para os efeitos nocIvos do descompromisso da empresa 

adotante de um programa de voluntariado para com a questão: 

o primeiro fator que deve ser considerado por uma organização privada ao 
desenvolver um programa de voluntariado entre os seus empregados é que 
despreparo e falta de compromisso com a implantação dessa estratégia de gestão 
podem ser fatais, gerando maiores danos e problemas do que ganhos para a empresa. 
É preocupante perceber que muitas empresas privadas têm adotado projetos de 
estímulo de seus empregados ao voluntariado na onda dos modismos gerenciais, sem 
refletir mais seriamente sobre seus desdobramentos futuros. 

Mas que motivações uma empresa ou, especificamente, uma instituição bancária, teria 

para desenvolver um PVE? Seria uma questão de filantropia tão-somente, ou também uma 

questão de imagem? O presente trabalho parte do pressuposto de que as organizações em 

questão implementam tais programas como forma de obter legitimidade social. 

Para a teoria institucional, fundamentação teórica deste estudo, a legitimidade é um 

elemento fundamental, aparecendo na literatura fortemente ligada ao grau de apoio cultural 

que a organização obtém (SCOTI, 1995). Carvalho e Vieira (2003, p. 28) mostram que: 

A perspectiva institucional abandona a concepção de um ambiente formado 
exclusivamente por recursos humanos, materiais e econômicos para destacar a 
presença de elementos culturais - valores, símbolos, mitos, sistema de crenças e 
programas profissionais. A conseqüência deste novo marco na interpretação 
organizacional revela-se quando a concorrência por recursos e clientes entre as 
organizações deixa lugar. na perspectiva institucional, à concorrência para alcançar 
legitimidade institucional e aceitação do ambiente. 

É notório o fato de que o movimento pela RSE tem-se fortalecido na sociedade 

brasileira, em geral. e também no campo financeiro especificamente, passando, cada vez mais, 

a fazer parte do cotidiano das empresas. Exemplificando esse processo, tem-se a criação de 

entidades3 que se dedicam exclusivamente à divulgação de práticas socialmente responsáveis 

por parte das empresas. Isso tem colaborado para a discussão sobre a adoção de tais práticas 

3 Por exemplo, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Soeial, eriado em 1998 a partir do similar 
americano Business for Social Responsibility - BSR, tem alcançado grande repercussão no meio empresarial, 
tendo eomo associadas e contribuintes grandes empresas brasileiras, representativas da eeonomia nacional. 
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pelas empresas, e suas possíveis conseqüências sociais, para maior espaço na mídia e para a 

proliferação de textos acadêmicos sobre o assunto. Assim, o movimento pela RSE parece 

estar transformando-se de um processo marginal, isolado, para uma ação estruturada 

organizacionalmente, com a criação de departamentos, fundações e institutos políticos para 

tratar a questão (VENTURA, 2004). 

o Banco ABN AMRO Real, entidade que abriga o PVE aqui estudado, tem-se 

destacado no movimento pela responsabilidade social, atuando em diversas frentes como, por 

exemplo, a Educação e a Terceira Idade, ocupando lugar de destaque quando se fala em ações 

socialmente responsáveis no setor. É intenção expressa4 da sua liderança que o Banco 

absorva os novos valores que julgue estarem surgindo na sociedade, e não só isso, mas que 

seja um protagonista no processo. Na visão da Instituição (ABN AMRO REAL, 2003), isso se 

daria por meio do resgate do papel dos bancos como agentes do desenvolvimento social, 

ambiental e econômico. 

o Instituto Escola Brasil foi criado pelos funcionários do Banco Real, e é uma das 

instâncias na qual o programa de voluntariado do Banco é vivenciado. O Instituto exerce suas 

atividades por meio dos voluntários do Banco no âmbito das escolas públicas. A proposta do 

Instituto é manter as crianças o maior tempo possível dentro da escola, por meio de atividades 

esportivas, culturais e artísticas, com vistas a aumentar o interesse dos alunos no aprendizado 

e a diminuir a evasão escolar. 

Diante do exposto, apresenta-se o problema de pesquisa que se buscará responder 

neste trabalho: 

4 Em documento do Banco, intitulado "valores humanos e economlCOS, juntos". encontra-se esse 
direcionamento: "Essa transformação ocorre em sintonia com os desejos das pessoas em busca de uma nova 
ética de negócios, que leve em conta valores com a necessidade de preservação do planeta e o desenvolvimento 
de toda a sociedade. Não só desejamos essa mudança como queremos ser um dos protagonistas desse processo" 
(ABN AMRO REAL. 2003. p. 17). 
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Como se dá o processo de formação de um programa de voluntariado empresarial? 

A seguir, os objetivos geral e específicos do estudo que, espera-se, permitirá conhecer 

um pouco mais dessa atividade ainda em formação nas empresas brasileiras, sobretudo 

naquela escolhida como unidade de análise representativa do campo financeiro. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Investigar e analisar o processo de formação de um programa de voluntariado 

empresarial. 

1.1.2 Objetivos específicos 

- Analisar o processo de assunção de Responsabilidade Social Empresarial no Banco ABN 

AMRO Real, e de que forma o Programa de Voluntariado Empresarial, vivenciado por meio 

do Instituto Escola Brasil, integra o conjunto de ações nesse sentido; 

- Investigar e analisar as causas da adoção do Programa de Voluntariado Empresarial do 

Banco ABN AMRO Real; 

- Investigar c analisar o grau de institucionalização do Programa de Voluntariado Empresarial 

do Banco e do Instituto Escola Brasil; 

- Investigar e analisar o grau de legitimidade organizacional do Instituto Escola Brasil e do 

Programa de Voluntariado Empresarial do Banco, praticado com o apoio dele. 

1.2 JUSTIFICATIVAS TEÓRICA E PRÁTICA 

Segundo Castro (1977), um tema é importante quando está de alguma forma ligado a 

uma questão social que afeta um segmento substancial da sociedade. O tema em tela cumpre 

essa exigência, pois afeta direta ou indiretamente significativa parcela da população do País, 

que se vê alvo da ação voluntária. 
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Na sua chamada a uma ciência com consciência, Morin (1996) alerta para a 

responsabilidade que o pesquisador deve ter perante a sociedade e o homem. Vergara (2000), 

discorrendo sobre a relevância do estudo, aponta na mesma direção quando diz que o autor 

deve levar em conta a sua importância para a sociedade em geral. 

Este estudo aplica a abordagem institucional à questão do voluntariado empresarial, 

tema que se insere na discussão da RSE. A análise da criação do Instituto Escola Brasil 

poderá elucidar os fatores que levam à formação de tais programas de voluntariado, como 

forma de a organização buscar a legitimidade social. 

A legitimidade é um elemento fundamental do modelo institucional. Portanto, será 

utilizado esse conceito, tendo em vista o pressuposto da pesquisa. 

Para as empresas, de forma geral, e para os bancos, a contribuição do estudo virá na 

medida em que apontar direções de como se dá o processo de formação de um programa de 

voluntariado e de como essa atividade se encaixa na busca de legitimação social. 

Sendo esta investigação exploratória, como veremos adiante, também contribuirá na 

medida em que consiga colaborar para a construção de conhecimento sobre o tema, tendo em 

vista que há pouco conhecimento acumulado e sistematizado sobre programas de voluntariado 

empresarial. 

dlBLlOTECA MARIO HENRIOUE SIMONSEN 
. fUNDAÇÃO GETUUO VARGAS-
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

2.1.1 Origens e contextualização 

Em que pesem as evidências da preocupação dos negócios com a sociedade ao longo 

dos séculos, sendo possível recuperá-las historicamente, o registro formal sobre 

responsabilidade social é em grande parte um produto do século 20, mormente da sua segunda 

metade (CARROLL, 1999). 

Jones (1996) identifica a gênese moderna do conceito de responsabilidade social no 

trabalho de Berle e Means (1932 apud JONES, 1996), que foram, segundo o Autor, os 

primeiros a tratar rigorosamente a questão da separação entre propriedade e controle, e a 

considerar suas implicações para o funcionamento e caráter do capitalismo americano. 

Segundo Jones (1996), Berle e Means teorizaram o desenvolvimento de uma classe de 

dirigentes profissionais orientados para servir a uma função de administração com vistas ao 

desenvolvimento dos amplos recursos controlados pelas imensas e verticalmente integradas 

firmas da época. Mais do que simplesmente atuar para a maximização de lucros, os 

administradores profissionais procederiam de forma útil às demandas de uma sociedade de 

complexidade crescente (JONES, 1996). 

Na visão de Jones (1996), o esperançoso prognóstico de Berle e Means de que os 

administradores profissionais se desenvolveriam em uma classe de estadistas econômicos, 

administrando recursos da sociedade é, no nível institucional, o antepassado próximo do 

conceito contemporâneo de responsabilidade social. 

Ashley e Cardoso (2002) apresentam dois casos, ocorridos nos Estados Unidos, que 

ilustram os primórdios das discussões sobre RSE. Um deles, o julgamento do caso Dodge 

versus Ford, envolvia a questão da ética, da responsabilidade e da discricionariedade dos 
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dirigentes empresariais. De um lado. Henry Ford. com a decisão de não distribuir parte dos 

dividendos esperados, alegando motivos sociais para proceder dessa forma. Do outro lado, os 

Dodge, de quem os interesses como acionistas eram contrariados. O caso terminou com a 

Suprema Corte de Michigan sendo favorável aos Dodge, usando como justificativas a 

finalidade da corporação. que seria beneficiar os acionistas, e a limitação da 

discricionariedade dos dirigentes, que seria somente quanto aos meios para alcançar o 

beneficio dos acionistas. 

A noção então dominante de que a corporação deve responder apenas a seus acionistas 

passou a ser questionada após os efeitos da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial, 

mormente pelo trabalho de Berle e Means. No contexto de crescimento das corporações e, 

conseqüentemente, do seu poder sobre a sociedade, as Cortes Americanas, em diversas 

decisões, foram favoráveis às ações filantrópicas por parte das corporações (ASHLEY e 

CARDOSO, 2002). 

O outro exemplo, ocorrido em 1953, foi o caso A. P. Smith Manufacturing Company 

versus Barlow. no qual a Suprema Corte de Nova Jersey foi favorável a ação da corporação na 

sociedade, contrariando os interesses de um grupo de acionistas. A ação envolvia a doação de 

recursos para a Universidade de Princeton (ASHLEY e CARDOSO, 2002; SHARFMAN, 

1994). 

Para Maximiano (2002), a idéia de responsabilidade social, embora não seja nova, 

fortaleceu-se quando a deterioração dos ecossistemas colocou na agenda de discussões os 

beneficios e malefícios da sociedade industrial. Na visão desse autor, 

As conseqUências indesejáveis da industrialização aguçaram a consciência ecológica 
de certos segmentos sociais e motivaram o surgimento de grupos de ativistas que se 
propuseram combater o comportamento socialmente irresponsável de certas 
empresas ou ramos de negócios, como os madeireiros, os caçadores de baleias e a 
indústria das peles de animais (MAXIMIANO. 2002, p. 429). 
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o tema tem gerado debates na sociedade, que vão desde as posições refratárias às que 

vêem na RSE verdadeira panacéia para os males da era hodierna. Para os proponentes destas, 

a RSE seria, fazendo aqui uso de um jargão do "management", um novo paradigma de ação 

das empresas, que estaria se estabelecendo de forma irreversível. Já para os defensores 

daquelas, a RSE seria mais uma invenção de uma área tão dada a modismos, um rearranjo da 

estrutura econômica e social das organizações visando à sua sobrevivência (MAGALHÃES, 

1984). 

Discutindo as mudanças quanto à natureza, quantidade e qualidade que as 

responsabilidades c atribuições do gerente da nova organização vêm sofrendo, Rodrigues 

(2002) aponta para alguns papéis de ordem social levantados por Levinson (1968). Assim: 

Três importantes questões sociais derivadas de uma tecnologia cada vez mais 
complexa se combinam para fazer pressão sobre o executivo: o desemprego residual 
e a elevada porcentagem de pobreza; o impacto individual e social da automação; e a 
influência da automação sobre a classe média e sobre a administração de nível 
intermediário da organização (LEVINSON, 1968, p. 123 apud RODRIGUES, 2002, 
p.60). 

Na visão de Rodrigues (2002), esses aspectos acentuam-se mais nos países do terceiro 

mundo, pois políticas sociais não apropriadas e os problemas econômicos constantes atuam na 

manutenção de um contexto de pobreza e desemprego. Nesses países, devido ao hiato 

existente entre as classes sociais, as organizações sofrem, por meio de seus gerentes, pressões 

de toda uma estrutura social (RODRIGUES, 2002). 

Além dessas considerações de ordem econômica e social, constitui-se numa base para 

a aceitação da doutrina da responsabilidade social a proposição de que as organizações 

provocam efeitos nem sempre benéficos para as partes interessadas (stakeholders). Os 

benefícios seriam contrabalançados pelos prejuízos que as empresas muitas vezes causam, 

involuntariamente (MAXIMIANO, 2002). O Quadro 1 apresenta de forma ilustrativa alguns 

desses benefícios e prejuízos. 



24 

Assim, é nesse contexto de problemas sociais e econômicos, e de possíveis prejuízos 

que as empresas podem causar às comunidades onde está inserida e, de uma forma mais geral, 

à sociedade, que as discussões sobre a responsabilidade social tomam lugar e forma. 

Quadro 1 
Beneficios e prejuízos das organizações para a coletividade 

2.1.2 Um conceito em formação 

• Criação de empregos. 
• Pagamento de impostos e salários. 
• Promoção da distribuição da renda. 
• Desenvolvimento de fornecedores. 
• Treinamento da mão-de-obra. 

• Danos ao ambiente. 
• Utilização e manipulação dos empregados. 
• Demissões, desemprego. 
• Relações suspeitas com o poder, corrupção de 

funcionários públicos. 

Desde o fim do século XIX o tema responsabilidade social dos negócios vem 

recebendo contribuições. As definições dos autores que se têm dedicado ao tema demonstram 

certa pluralidade de concepções. deixando patente o caráter ainda incipiente das proposições. 

o princípio da responsabilidade social tem como premissa sustentadora a idéia de que 

as organizações são instituições sociais, existindo com autorização da sociedade, utilizando 

seus recursos e afetando sua qualidade de vida (MAXIMIANO, 2002). 

Um dos principais expoentes dessa corrente é Andrew Carnegie, fundador da U. S. 

Steel. autor do livro .. o evangelho da riqueza", 1899, no qual estabelece os dois princípios da 

responsabilidade social corporativa: caridade e zelo. O primeiro explicita o dever dos 

indivíduos mais afortunados da sociedade em cuidar dos menos afortunados, dentre os quais 

se incluem desempregados, doentes, pobres e pessoas com deficiências físicas. O auxílio pode 

ser feito diretamente, ou via instituições religiosas ou filantrópicas. A obrigação recai sobre o 
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indivíduo, não sobre sua empresa, sendo o valor da caridade estipulado por ele. Com a grande 

depressão nos Estados Unidos. na década de 20, as necessidades comunitárias aumentaram 

expressivamente, estimulando o envolvimento das empresas com o princípio da caridade 

(MAXIMIANO, 2002). 

o segundo princípio, derivado da Bíblia, ressalta a visão da mordomia com relação 

aos bens, ou seja, as empresas e os indivíduos ricos deveriam enxergar-se como depositários 

de sua propriedade. O indivíduo rico tem seu dinheiro com a confiança do restante da 

sociedade, podendo usá-lo para qualquer fim que a sociedade julgar legítimo. A empresa teria 

como papel aumentar a riqueza da sociedade. Para tanto, valer-se-ia da prudência nos 

investimentos e da cautela com o uso dos recursos sob sua responsabilidade (MAXIMIANO, 

2002). 

Para Bowen (1957 apud VENTURA, 1999, p. 32), a responsabilidade social é "a 

obrigação do homem de negócios de adotar orientações, tomar decisões e seguir linhas de 

ação que sejam compatíveis com os fins e valores da sociedade." 

Essa visão, que revela aspectos da gênese do conceito, demonstra uma limitação da 

ação socialmente responsáveL que se subordinaria ao arbítrio do homem de negócios, figura 

importante numa cultura empreendedora como a americana. Atualmente, embora se 

reconheça a importância dos executivos e dos empresários, a literatura que aborda a questão 

mostra que há um forte apelo social no sentido da assunção por parte da empresa da sua 

responsabilidade social, devendo esta se estender a todos os seus integrantes, ou seja, tal visão 

deve permear toda a organização. 

Tomei (1984) critica a definição de Bowen, procurando mostrar que ela não é 

operacional. Para tanto. questiona quais seriam exatamente as "linhas de ação desejáveis" em 

termos de objetivos para a nossa sociedade, e argumenta que pela definição de Bowen estaria 
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implícito que os empresários saberiam quais as políticas e decisões a serem tomadas. Seria 

válida essa suposição? (TOMEI, 1984). 

Ashleye Cardoso (2002), depois de recuperarem as últimas décadas de estudos sobre 

ética e responsabilidade social corporativa, chegam à conclusão de que "A empresa 

socialmente responsável é aquela que está atenta para lidar com as expectativas de seus 

stakeholders atuais e futuros, na visão mais radical de sociedade sustentável" (ASHLEY e 

CARDOSO, 2002, p. 20). 

Nessa identificação da empresa socialmente responsável feita por Ashley e Cardoso, 

como sendo aquela que atenta para as partes interessadas, segue-se uma tendência atual de se 

abordar o tema de forma sistêmica, considerando todos os agentes que possam impactar ou 

sofrer o impacto da atividade empresarial. Tal abordagem é derivada da Teoria Geral dos 

Sistemas, que teve sua origem nas ciências biológicas com os estudos de Ludwig Von 

Bertallanfy . 

Nessa linha, o Instituto Ethos (2003) apresenta a sua definição: 

Responsabilidade social é uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal 
maneira que a torna parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. A 
empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os 
interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores de serviço, 
fornecedores, consumidores, governo e meio ambiente) e conseguir incorporá-los no 
planejamento de suas atividades, buscando atender às demandas de todos e não 
apenas dos acionistas ou proprietários. 

Essa definição também está em consonância com a abordagem sistêmica, que procura 

considerar tanto o ambiente interno como o externo à organização. As partes interessadas 

(stakellOlders) seriam colocadas em pauta quando do estabelecimento das estratégias e 

políticas organizacionais. 

Para Cheibub e Locke (2000), na discussão de RSE há que se tomar como dado que as 

empresas assumem as suas obrigações legais, sejam elas de quaisquer naturezas: tributária, 
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fiscal, trabalhista, ambiental. dentre outras. Portanto, o cumprimento da lei não pode, na visão 

desses autores, ser considerado como responsabilidade social. 

As ações, os programas e os benefícios adotados pelas empresas, resultantes de 

negociação trabalhista, também devem ficar fora daquilo que se denomina responsabilidade 

social, já que esta é uma questão de poder, de barganha política (CHEIBUB e LOCKE, 2000). 

Assim, os autores propõem a seguinte definição: 

Responsabilidade social, portanto, implica ações que vão além da "letra da lei" e que 
não resultam de um embate político com sindicatos ou organizações de 
trabalhadores. t na verdade, apenas c necessariamente um conjunto de ações que 
vão além do que é requerido por lei, por obrigação ou por necessidade (CHEIBUB e 
LOCKE. 2000, p. 2). 

Carroll (1999) faz importante revisão da literatura americana sobre RSE, ou CSR -

Corporate Social Responsibility -, denominação utilizada naquele país. O autor se limita à 

segunda metade do século 20, categorizando os conceitos década por década. O Quadro 2 

apresenta algumas da principais definições apresentadas por Carroll (1999). 

Wood (1991, p. 695) resume o conceito, mostrando que "A idéia básica da 

responsabilidade social é que os negócios e a sociedade são entrelaçados mais do que 

entidades distintas: portanto, a sociedade tem certas expectativas com relação ao 

comportamento e conseqüência dos negócios". 

Com esse conceito apresentado por Wood (1991), tem-se uma visão de uma 

abordagem mais sociológica, que procura identificar na sociedade certas expectativas e 

valores. 

2.1.3 Abordagens da Responsabilidade Social Empresarial 

Existem várias abordagens do tema RSE, variando de acordo com a linha teórica 

adotada pelo autor. Apresentam-se aqui algumas das principais formulações teóricas dessa 

área de estudo e pesquisa, com vistas a estabelecer um arcabouço teórico no qual a prática do 



Quadro 2 
Evolução do conceito de Responsabilidade Social Empresarial- EUA 

Década Autores Definições Fonte Outros autores 

Howard R. Bowen A obrigação do homem de negócios de adotar orientações, tomar decisões e Social Responsibilities ofthe B. Selekman 
50 1953 seguir linhas de ação que sejam compatíveis com os fins e valores da businessmen. M. Heald 

sociedade. R. Eell 
Keith Davis Decisões e ações dos homens de negócios tomadas por razões que Can business afford to ignore Clarence Walton 
1960 parcialmente vão além dos interesses econômicos ou técnicos diretos da social responsibilities? 

Robert firma. 
60 Joseph McGuire A idéia de responsabilidades sociais supõe que a empresa não tem somente Business and society. Blomstrom 

1963 obrigações econômicas e legais, mas também certas responsabilidades para 
com a sociedade que se estendem além dessas obrigações. William Frederick 

Committee for A empresa está sendo solicitada como nunca antes no sentido de assumir Social responsibilities of George Steiner 
Economic Development responsabilidades mais amplas para a sociedade e de servir a uma gama business corporations. Harold Johnson 
(CED) mais ampla de valores humanos. Empreendimentos de negócios, com efeito, Henry C. Wallich 

70 1971 estão sendo solicitados a contribuir mais para a qualidade de vida americana Henry Eilbert 
do que suprir quantidades de bens e serviços. Considerando que os negócios Henry G. Manne 
existem para servir à sociedade, seu futuro dependerá da qualidade da Milton Friedman 
resposta de sua administração às mudanças de expectativas do público. Morrell Heald 

Paul Samuelson 
Archie B. Carroll RSE envolve a conduta de um negócio que é economicamente lucrativo, Corporate social Marc T. Jones 

80 1983 observador da lei, sustentado ética e socialmente ... RSE é composta de responsibility: will industry Peter Drucker 
quatro partes: econômica, legal, ética e voluntária ou filantrópica. respond to cutbacks in social Rich Strand 

program funding? Robert Wood 
Archie B. Carroll Uma empresa socialmente responsável deve-se empenhar para fazer lucro, The pyramid of corporate Donna J. W ood 

90 1991 obedecer à lei. ser ética e ser uma boa empresa-cidadã. social responsibility: toward P. L. Cochran 
the moral management of S. L. Wartick 
organizational stakeholders. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em CARROLL, 1999. 



voluntariado empresarial possa se encaixar e ser analisada. Dessa forma, serão vistos quatro 

COllstructos que permitirão uma análise mais acurada da prática do voluntariado no meio 

empresarial. 

o primeiro representa uma vertente de análise que se coloca refratária à corrente 

majoritária, que vê na RSE contribuição significativa para a solução dos graves problemas 

sociais brasileiros. Classificando a RSE em quatro modelos básicos, os autores Cheibub e 

Locke (2000) defendem que a RSE deve ser praticada se for do interesse das empresas. Não 

há, na visão desses autores, base para se exigir a assunção de responsabilidades sociais por 

parte das empresas, assim como não há fundamento para se exigir o mesmo de atores 

específicos dentro da sociedade. Essa abordagem está inserida neste trabalho justamente 

devido ao seu caráter crítico, mormente por trazer à tona a questão política, tão ignorada nos 

debates da área. 

As abordagens estratégicas, identificadas e analisadas por Ashley (2002), figuram 

neste estudo devido à sua grande utilização no tratamento da questão da RSE. O fato de esse 

tipo de tratamento ser tão utilizado deve-se ao emprego que faz da abordagem sistêmica, 

levando em conta, portanto, as diversas partes que se relacionam direta ou indiretamente com 

a empresa. 

A abordagem de Brummer (1991) classifica as teorias sobre responsabilidade social, 

encaixando-as nas seguintes categorias: teoria clássica, teoria das partes interessadas 

(stakeholder tlleor)'), teoria da demanda social e teorias do ativismo social. 

Por último, apresenta-se a definição de Desempenho Social Empresarial, que engloba 

princípios de Responsabilidade Social Empresarial, processos de responsividade social 

empresarial e efeitos do comportamento empresarial (Wood, 1991). Justifica-se a inclusão 

dessa definição no referencial teórico ora apresentado pelo fato de se constituir num provável 

caminho de evolução das teorias sobre RSE (CARROLL, 1999). 
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2.1.3.1 RSE como auto-interesse 

Cheibub e Locke (2000) identificam na literatura quatro modelos básicos das 

diferentes formas pelas quais a empresa pode se inserir de forma socialmente responsável em 

seu meio social. Na visão desses autores, tais modelos têm por base duas dimensões, quais 

sejam, os grupos ou atores beneficiários da gestão da empresa, e os motivos das ações sociais 

empresanals. 

A primeira dimensão pode ser entendida com um contínuo que vai do modelo dos 

acionistas ou donos (stocklwlders) ao modelo das partes interessadas (stakeholders) 

(CHEIBUB e LOCKE, 2000). 

Stockholders 

Acionistas 
Donos 

Figura 1 

Contínuo dos modelos de RSE 
Dimensão: grupos beneficiários 

Stakeholders 

Acionistas 
Comunidade 
Funcionários 
Fornecedores 
Governo 
Consumidores 
Outros 

Na segunda dimensão, figuram os motivos das ações empresariais. De um lado, têm-se 

as motivações de ordem moral. valorativa, ações com objetivo mais amplo que os ligados aos 

interesses da empresa. Do outro lado, tomam lugar as ações instrumentais, que têm por 

finalidade atender aos interesses imediatos das empresas (CHEIBUB e LOCKE, 2000). O 

Quadro 3 apresenta os modelos de RSE que emergem da consideração conjunta das 

dimensões identificadas por esses autores na literatura. 
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Segundo Cheibub e Locke (2000), há na literatura sobre a questão, especialmente na 

brasileira, uma tendência de se privilegiar a filantropia e o idealismo ético. Assim, o discurso 

do movimento pela responsabilidade social das empresas assume um caráter eminentemente 

normativo. 

Quadro 3 
Modelos de Responsabilidade Social Empresarial 

Motivação da ação 
I nstru mental Moral 

Alvo da ação 

Acionistas/donos Produtivismo Filantropia 

Stakeholders Progressista Idealismo Ético 

Fonte: CHEIBUB e LOCKE, 2000, p. 3. 

A posição identificada como progressista baseia-se no interesse da própria empresa, 

definindo os potenciais beneficiários da ação empresarial (CHEIBUB e LOCKE, 2000). É o 

modelo também chamado de estratégico, que procura alinhar as ações empresariais na área de 

RSE com os interesses da empresa, combinando benefícios sociais e econômicos (ASHLEY, 

2002; BORGER, 2001; DRUCKER, 1984; GREENING e TURBAN, 2000; MARTIN, 2002; 

PORTER e KRAMER, 2002; TEODÓSIO, 2000). 

Srour (1998, p. 294) sinaliza para um possível deslocamento da ação estratégica das 

empresas, mostrando que 

as empresas não mais desempenham apenas uma função econômica, mas também 
uma função ética. Os empresários competitivos o admitem não por altruísmo, nem 
por um repentino illsight democrático, mas porque se curvam ao bom-senso e às 
n:lações de força tiéis a uma estratégia de sobrevivência empresarial. Deixam de 
beneficiar apenas os shareholders e levam em conta os interesses dos stakellOlders. 

Os três modelos, filantropia, idealismo ético e progressista, são considerados como 

formas de RSE. A discussão que resta com relação a esses três modelos é quanto a 

desejabilidade, a viabilidade e a eficácia (CHEIBUB e LOCKE, 2000). 
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Já o quarto modelo denota, na análise que Cheibub e Locke (2000) fazem da literatura 

sobre o assunto, ausência de RSE. Ressaltam esses autores que, para alguns produtivistas 

(FRIEDMAN, 1977; HAYEK, 1967 apud ALVES, 2001; LEVITT, 1958), esse modelo seria 

a essência da responsabilidade social das empresas, ou seja, a maximização dos objetivos 

produtivos. 

Contrariando a corrente majoritária expressa na literatura sobre o tema, que imputa às 

empresas obrigações morais e éticas na assunção de RSE, Cheibub e Locke (2000) rejeitam a 

reivindicação de ações de RSE por parte das empresas com base em argumentos morais e 

políticos. Assim: 

Consideramos que não há. em princípio, base moral e política para que as empresas 
assumam responsabilidades sociais - como definidas aqui, i. e., ações que excedam 
suas responsabilidades legais e que não interesse, imediata e diretamente, aos 
negócios desenvolvidos por elas. Assim, não se pode ter expectativas legítimas de 
que as empresas assumam essas responsabilidades. Ninguém tem o direito de exigir 
que elas pratiquem alguma forma de RSE, logo não há a obrigação por parte delas 
de fazer. Não temos fundamentos para exigir essas ações de empresas e empresários, 
de mesma forma que não os temos para exigir que professores, advogados, médicos, 
engenheiros, ou quaisquer outros grupos sociais excedam os ditames legais. 
Podemos louvar atos de filantropia e de responsabilidade empresarial, podemos até 
mesmo incentivá-los, mas o fundamental é que não temos o direito de esperar que 
empresários e as empresas sejam obrigados a praticar esses atos. Pelo menos não 
temos esse direito em relação às empresas enquanto não tivermos também o direito 
de esperar o mesmo para qualquer outro ator social (CHEIBUB e LOCKE, 2000, p. 
6). 

A visão de Cheibub e Locke (2000) é a da RSE como auto-interesse, já que não há 

bons argumentos morais que justifiquem a assunção de maiores responsabilidades sociais por 

parte das empresas, dos empresários e dos executivos do que de qualquer outro ator social. 

Nas suas palavras: 

Responsabilidade social empresarial, portanto. não é uma questão moral, mas sim de 
interesse econômico das empresas. Se lhes interessar, devem assumir mais funções 
sociais. É analiticamente supérfluo e. talvez. até mesmo prejudicial inquirir sobre os 
motivos que levam empresas a assumirem determinadas responsabilidades sociais. 
Interesses ou valores, qual o determinante da RSE? Em nossa opinião, essa questão é 
política e moralmente irrelevante, além de mal formulada. As empresas podem e/ou 
devem ter responsabilidades sociais apenas se for de seu interesse; do interesse de 
seu negócio, e trouxer beneficios para sua atividade, sua posição no mercado etc. 
Apesar de ainda polêmico. há na literatura evidências mostrando que esse pode ser o 
caso, i. e., que empresas que adotam uma postura socialmente responsável auferem 
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maiores beneficios que as que não o fazem. E estas são razões suficientes para que 
elas tenham políticas que expressem responsabilidades que vão além das exigências 
legais (CHEIBUB e LOCKE, 2000, p. 7). 

2.1.3.2 Orientações estratégicas da RSE 

Ashley (2002) elenca orientações possíveis das empresas com relação à sua RSE, 

levando em conta a orientação da empresa, seu objetivo e sua visão. O Quadro 4 mostra essas 

orientações estratégicas que não são mutuamente excludentes, podendo ser combinadas no 

posicionamento adotado pela empresa. 

Na orientação para os acionistas, a RSE é vista tão-somente como maximização dos 

lucros. O aspecto social compete ao Estado. além do aparato legal e fiscal. É a visão 

econômica, que tem como pressuposto só fazer o que aumenta os lucros, em benefício dos 

acionistas. Não há espaço para a contribuição voluntária, o que deve ficar por conta do 

indivíduo (ASHLEY. 2002). 

No que respeita à orientação para o Estado ou governo, a RSE reside no cumprimento 

rigoroso das obrigações definidas e regulamentadas em lei. Com essa visão jurídico-legal, só 

se faz o que a lei obriga (ASHLEY, 2002). 

A orientação para a comunidade abriga iniciativas empresariais que vão ao encontro 

da sociedade procurando atender às suas demandas. Pode se dar numa base contínua ou 

esporádica e tem um caráter assistencialista. Alimenta as ações do terceiro setor e traz retomo 

positivo de imagem à empresa por parte do governo, dos trabalhadores, dos concorrentes, dos 

parceiros c dos fornecedores (ASHLEY, 2002). 

Com a orientação para os empregados, tem-se como objetivo basicamente o seu 

desenvolvimento e retenção na empresa, além do cumprimento de padrões e acordos 

internacionais que servem para o estabelecimento de parâmetros para auditorias e 



Quadro 4 
Orientações estratégicas das empresas quanto à RSE 

Acionistas 

Estado/governo 

Empregados 

Comunidade 

Fornecedores c compradores 

Publicações de relatórios e 
promoção da marca 

Ambiente natural 

Fonte: ASHLEY, 2002, p. 37. 

Maximização do lucro 

Cumprimento das obrigações legais 

Reter e atrair funcionários 
qualificados 

Relacionamento socialmente 
responsável com a comunidade na 
qual se insere 

Relações comerciais éticas 

Balanço social 

Desenvolvimento sustentável 

Econômica 

Jurídica 

Da área de Recursos 
Humanos 

Assistencialista 

Cadeia de produção e 
consumo 

Marketing social 

Ambiental 

certificações, participação nos lucros e códigos de conduta (ASHLEY, 2002). 
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Já na orientação para os fornecedores e compradores, a preocupação se faz sentir na 

cadeia de consumo, tendo como base o comércio ético. Tal orientação envolve também a 

escolha de critérios para a seleção de fornecedores, bem como a educação do consumidor 

(ASHLEY,2002). 

A orientação para a publicação de relatórios e promoção da marca tem como ação 

principal a publicação do balanço social utilizando algum dos modelos existentes. A 

publicação do balanço social não é obrigatória, mas poderá vir a sê-lo, de acordo com a 

legislação em curso (ASHLEY, 2002). 

Por fim, na orientação para o ambiente natural, o destaque é dado à questão da 

sustentabilidade, com enfoque amplo que engloba fatores como tecnologia, recursos, 

processos, produtos, pessoas e sistemas de gestão (ASHLEY, 2002). 
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2.1.3.3 Classificação de Brummer 

Brummer (1991) classifica as teorias sobre responsabilidade social em quatro grandes 

grupos: teoria clássica, teoria das partes interessadas (stakeholder theory), teoria da demanda 

social e teorias do ativismo social. 

De acordo com a teoria clássica, os executivos das empresas têm, em relação aos 

acionistas, uma responsabilidade positiva e primária de assegurar os objetivos financeiros 

finais ou responder aos seus desejos relativos à empresa (BRUMMER, 1991). As 

responsabilidades negativas que os executivos têm para com os acionistas, segundo essa 

teoria, dizem respeito a evitar interferências indevidas nas suas vontades relativas à empresa, 

ou que de outra forma possam prejudicá-los por meio da violação da lei, cometendo fraude ou 

dano (BRUMMER, 1991). 

Os executivos têm também um conjunto de responsabilidades negativas para com as 

partes interessadas e o público em geral, que tem como base as suas responsabilidades 

econômicas. Qualquer responsabilidade moral ou social positiva que eles possam ter para com 

as partes interessadas são secundárias ou derivadas (BRUMMER, 1991). 

Para a teoria das partes interessadas (stakelzolder tlzeory), existem outros grupos 

perante os quais a empresa é diretamente responsável (BOCK, 1979 apud BRUMMER, 1991; 

SETHI, 1977). Esses grupos são aqueles diretamente afetados pelas decisões da empresa ou 

que têm relação contratual explícita com ela. 

Para os teóricos, seriam incluídos como partes interessadas os seguintes grupos: 

acionistas, trabalhadores, consumidores, fornecedores, credores, e concorrentes; membros das 

agências do governo que exercem vigilância sobre a empresa; grupos profissionais que 

representam indivíduos na empresa: e os residentes nas comunidades locais nas quais as suas 

instalações ou fábricas estão localizadas (BRUMMER, 1991). 
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A teoria da demanda social tem como idéia básica a responsabilidade que as empresas 

têm para com a sociedade de executar aquelas atividades que são esperadas ou demandadas 

por ela (BRUMMER, 1991). Na visão de Brummer (1991), essa teoria difere da abordagem 

que leva em conta as partes interessadas por considerar que a administração é de alguma 

forma diretamente responsável perante a sociedade ou público geral, ou seja, até mesmo 

aqueles são afetados indiretamente por suas decisões. 

Na análise da teoria do ativismo social, Brummer (1991) apresenta dois pontos 

importantes nas considerações dessa abordagem. O primeiro trata da existência de um padrão 

universal para determinação da conduta empresarial responsável, que é independente dos 

interesses dos acionistas e das reivindicações das partes interessadas. O segundo ponto diz 

respeito ao alto nível de ativismo moral ou social da liderança das empresas demandado pelo 

padrão imposto. Esse ativismo é maior do que o que vem sendo apresentado por grande parte 

dos executivos, ou demandado pelas outras teorias de responsabilidade empresarial 

(BRUMMER, 1991). 

2.1.3.4 Desempenho Social Empresarial 

Há um conceito que transcende a definição de RSE, o Desempenho Social Empresarial 

(DSE) - Corporate Social Performance (CSP). É interessante notar como esse COllstructo 

, 

maior engloba o conceito de RSE para se vislumbrar a direção teórica na qual o tratamento da 

RSE e sua classificação podem avançar. 

O conceito de DSE tem avançado na medida em que vem recebendo colaborações de 

diversos autores. Na visão de Wood (1991). Wartick e Cochran avançaram na definição de 

desempenho social empresarial, afirmando que este é "uma configuração da empresa que 

envolve princípios de responsabilidade social, processos de responsividade social, e políticas, 

programas. e os efeitos observáveis que dizem respeito ao relacionamento da empresa com a 
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sociedade" (W ARTICK e COCHRAN, 1985 apud WOOD, 1991). O Quadro 5 apresenta os 

componentes do modelo de Desempenho Social Empresarial. 

O princípio da legitimidade, também conhecido como lei de ferro da responsabilidade, 

foi proposto por Davis (1973 apud WOOD, 1991), e pode ser traduzido da seguinte forma: "A 

sociedade concede legitimidade e poder às empresas. No longo prazo, aquelas que não usam 

esse poder de uma forma que a sociedade considere responsável tenderão a perdê-lo" 

(DA VIS, 1973, p. 314). 

Esse princípio descreve a responsabilidade da empresa tomando-a como uma 

instituição social, portanto deve evitar abusar do seu poder. Contudo, observa Wood (1991) 

que esse princípio expressa mais uma proibição do que uma obrigação 

Quadro 5 
O modelo do Desempenho Social Empresarial 

Princípios de Responsabilidade Social Empresarial 

Princípio institucional: legitimidade 
Princípio organizacional: responsabilidade pública 
Princípio individual: arbítrio gerencial 

Processos de responsividade social empresarial 

Análise do ambiente externo 
Administração das partes interessadas 
Administração das questões 

Efeitos do comportamento empresarial 

Impactos sociais 
Programas sociais 
Políticas sociais 

Fonte: WOOD, 1991, p. 694. 

afirmativa, e é aplicado a todas as empresas, sem levar em conta suas circunstâncias 

particulares. 

Wood (1991) mostra que esse princípio é sustentado por três desenvolvimentos 

teóricos, quais sejam, a adaptação da teoria funcional às relações empresa-sociedade. de 
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Preston e Post (1975 apud WOOD, 1991): a consideração de Freeman (1984 apud WOOD, 

1991) da perspectiva das partes interessadas, que se revela na resposta à questão "para quem 

as empresas devem ser responsáveis?": e alguns trabalhos recentes, que tratam da questão da 

perspectiva do laissez-faire, bem como sua inadequação aos desafios atuais. 

o trabalho de Preston e Post (1975 apud WOOD, 1991), fixando a idéia de sistemas 

interpenetrantes, enfatizou a interdependência das instituições sociais, dando base à idéia de 

que as empresas devem ser socialmente responsáveis porque existem e operam em um 

ambiente compartilhado (WOOD, 1991). 

Com a questão formulada por Freeman (1984 apud WOOD, 1991), foram delineados 

os impactos mútuos das relações da empresa com uma ampla variedade de partes interessadas, 

na qual se incluem governos, concorrentes, consumidores, imprensa, e outros, além dos 

grupos tradicionais: proprietários, clientes, fornecedores, empregados (WOOD, 1991). 

Essa análise, que leva em conta as partes interessadas, fornece um ponto de partida 

para aqueles envolvidos no processo de se pensar em como a sociedade concede e retira a 

legitimidade empresarial. Assim, 

se as principais partes interessadas perdem a confiança no desempenho da empresa, 
a legitimidade pode ser removida na medida em que as partes interessadas se 
recusem a provê-Ia da sua cota de beneficios recíprocos. Consumidores cessam de 
comprar produtos, acionistas vedem suas ações, empregados negam lealdade e 
melhores esforços. o governo corta subsídios ou impõe multas ou regulamentos, 
defensores do ambiente entram com processos. Se a empresa não puder compensar a 
perda de benel1eios das partes interessadas, ela se torna "i legitimada" e morre 
(WOOD, 1991, p. 697). 

o terceiro pilar no qual se baseia o princípio da legitimidade está relacionado aos 

trabalhos que têm colocado ênfase nas raízes da teoria capitalista econômica do laissez-jàire 

na filosofia utilitarista (a busca do interesse próprio conduz a uma alocação mais eficiente dos 

recursos da sociedade e ao máximo bem-estar social), e a inadequação moral e prática dessa 

perspectiva como base para a vida moderna e como defesa da autonomia total das empresas 
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(WOOD, 1991). Restam ignoradas, para os proponentes do utilitarismo, questões básicas 

como direitos e justiça. Constatações ulteriores demonstraram que os recursos do planeta são 

finitos e que as populações dependem umas das outras (WOOD, 1991). 

Já o segundo princípio de RSE, no modelo proposto por Wood (1991), o princípio da 

responsabilidade pública, assevera que "as empresas são responsáveis pelas conseqüências 

relacionadas com as suas áreas primárias e secundárias de envolvimento com a sociedade" 

(WOOD, 1991, p. 697). . 

Para esse princípio, as empresas não são responsáveis pela solução de todos os 

problemas sociais, mas por aqueles que causaram, bem como são responsáveis em ajudar a 

resolver problemas e questões sociais relacionadas às suas operações e interesses (WOOD, 

1991). Esse princípio coloca a responsabilidade social em uma base que não permite sua 

definição em termos de caprichos, preferências ou conexões sociais dos executivos de topo. 

As responsabilidades sociais devem ter como critério de relevância os interesses, operações e 

ações das empresas. Entretanto, esse princípio deixa espaço para a discricionariedade 

gerencial na determinação de quais problemas sociais e questões são relevantes e deverão ser 

tratadas (WOOD, 1991). 

Para o princípio do arbítrio gerencial, terceiro princípio do modelo apresentado por 

Wood (1991), "Os gerentes são atores morais. Dentro de todo domínio da responsabilidade 

social, são obrigados a exercer tal discrição da forma que for útil para eles, tendo em vista 

resultados socialmente responsáveis" (WOOD, 1991, p. 698). 

Pela classificação de Carroll (1979 apud WOOD, 1991), as responsabilidades 

discricionárias de uma empresa estão relacionadas às áreas de envolvimento social voluntário 

que não são proibidos ou demandados das empresas por conta de suas responsabilidades 

econômicas, legais ou éticas. Outros enfatizam que tais responsabilidades são as que têm 
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menor peso dentro do elenco de responsabilidades da empresa (AUPPERLE, CARROLL e 

HA TFIELD, 1985 apud WOOD, 1991). 

o Quadro 6 apresenta os princípios de responsabilidade social empresarial, definindo-

os e especificando seus níveis de aplicação, seus valores e origem. 

Quadro 6 
Princípios de Responsabilidade Socíal Empresarial 

Princípio da legitimidade: A sociedade concede legitimidade e poder às empresas. No longo prazo, 
aquelas que não usam esse poder de uma forma que a sociedade considere responsável tenderão a 
perdê-lo. 

Nível de aplicação: Institucional, baseado nas obrigações gerais da empresa como uma organização de 
negócios. 

Foco: 

Valor: 

Origem: 

Obrigações e sanções. 

Define a relação institucional entre as empresas e a sociedade, e especifica o que é 
esperado de uma empresa. 

Davis (1973) 

Princípio da responsabilidade pública: As empresas são responsáveis pelas conseqüências relaciona
das com as suas áreas primárias e secundárias de envolvimento com a sociedade. 

Nível de aplicação: Organizacional, baseado nas circunstâncias específicas das empresas e relações 
com o ambiente. 

Foco: 

Valor: 

Origem: 

Parâmetros comportamentais para as organizações. 

Restringe a responsabilidade dos negócios aos problemas relacionados com as 
atividades e interesses da empresa, sem especificar um domínio de ações possíveis 
muito limitado. 

Preston & Post (1975) 

Princípio do arbitrio gerencial: Os gerentes são atores morais. Dentro de todo domínio da responsabi
lidade social. são obrigados a exercer tal discrição da forma que for útil para eles, tendo em vista 
resultados socialmente responsáveis. 

Nível de aplicação: Individual. baseado nas pessoas como atores dentro das organizações. 

Foco: 

Valor: 

Origem: 

Escolha, oportunidade, responsabilidade pessoal. 

Restringe a responsabilidade dos gerentes à condição de atores morais que 
discernem e exercitam a escolha em serviço da responsabilidade social. 

Carroll (1979). Wood (1990) 

Fonte: WOOD. 1991. p. 696. 

o segundo item do modelo do Desempenho Social Empresarial, a responsividade 

social empresarial, pode ser definida como "a capacidade de urna empresa responder a 

pressões sociais" (FREDERICK. 1978, p. 6 apud WOOD, 1991. p. 703). Ackerrnan (1975 
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apud WOOD, 1991) sugere três comportamentos característicos de uma empresa responsiva: 

(I) monitora e avalia as condições ambientais; (2) atende às várias demandas que as partes 

interessadas colocam sobre ela; (3) propõe planos e políticas para responder às condições de 

mudança. 

A responsividade social empresarial compreende três processos: a análise do ambiente 

externo, a administração das partes interessadas e a administração das questões. A 

responsividade é um conceito ecológico, que destaca a sobrevivência organizacional por meio 

da adaptação às condições ambientais (WOOD, 1991). 

Os efeitos do comportamento empresarial, terceiro item do modelo DSE, são divididos 

em três tipos: os impactos sociais do comportamento empresarial, independente da motivação 

desse comportamento ou do processo pelo qual ele ocorre; os programas que as empresas 

usam para implementar a responsabilidade e/ou responsividade; e as políticas desenvolvidas 

pelas empresas para tratamento das questões sociais e dos interesses das partes interessadas 

(WOOD,1991). 

2.1.4 Críticas à Responsabilidade Social das Empresas 

O repertório de críticas às proposições de responsabilidade social é vário. Com efeito, 

ele vai desde as mais amenas até aquelas que se colocam em posição radicalmente contrária às 

ações das empresas nessa área. 

Em artigo intitulado "Os perigos da responsabilidade social", Levitt (1958) faz 

ardorosa defesa daquilo que considera ser a função primordial dos negócios: produzir um alto 

nível sustentado de lucros. 

Como maior expoente da corrente conservadora, refratário à idéia de qualquer forma 

de responsabilidade social por parte da empresa que não seja a de maximizar lucro para os 

acionistas, tem-se o economista Milton Friedman (1977). Para ele, caso a empresa se dedique 
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a algum tipo de responsabilidade, estará incorrendo em autotributação e, ao invés de ser 

elogiada, deveria ser processada. 

Magalhães (1984), analisando a questão da responsabilidade social das empresas no 

contexto da história do capitalismo, mostra que esta não pode ser contada sem se levar em 

conta a interação social, como por exemplo a luta dos trabalhadores e as manifestações sociais 

contra abusos ecológicos. Dever-se-ia. na visão da autora, considerar sobretudo as pessoas, os 

grupos, as comunidades. Não deveria a responsabilidade social ser vista como resultado de 

aperfeiçoamentos empresariais somente, mas como resultado de conquistas dos trabalhadores 

e da sociedade. 

Enfatizando a questão do embate entre a empresa e as forças existentes na sociedade, 

Srour (1998) afirma: 

Em suma, a empresa capitalista, embora se mova num contexto onde imperam 
códigos morais. só passa a comportar-se de modo socialmente responsável quando 
sua continuidade está em risco, quando enfrenta a intervenção organizada das 
contrapartes com as quais lida, ou quando mergulha no cabo-de-guerra das relações 
de poder. Sem contrapartes ativas, a maximização do lucro leva a melhor (SROUR, 
1998, p. 295)5. 

As abordagens que levam em consideração o choque de interesses e a participação das 

várias esferas da sociedade devem-se fazer mais presentes no debate sobre a RSE, pois a 

produção acadêmica majoritária tem sido centrada na suposta 

pró-atividade da empresa em sua ação dita socialmente responsável. 

5 Registra-se aqui. a título de ilustração, nota apresentada pelo autor (SROUR, 1998, p. 321) sobre as afirmações 
que faz na passagem ora aduzida. "O caso da Exxon, em 1989, é clássico. Seu navio Valdez vazou 41,6 milhões 
de litros de petróleo no Alasca. Num primeiro momento, a diretoria executiva recusou-se a tomar quaisquer 
providências, que não as perfunctórias. Mas a interferência da mídia investigativa provocou manchetes e reações 
imediatas: foi descoberto que o comandante do navio estava alcoolizado na hora do acidente e que a diretoria da 
Exxon sabia que se tratava de um bêbado contumaz. A Exxon não só mandou limpar a área e, diante da 
constatação de que a natureza levaria anos para restaurar a flora e a fauna, eliminando o ganha-pão das 
comunidades pesqueiras, reassentou os pescadores em outros lugares às suas próprias expensas. A retirada do 
óleo derramado no litoral já lhe custou uns 2 bilhões de dólares e mais U$$ 286,8 milhões em indenizações aos 
10.000 pescadores da região. Mas estes e outros moradores ainda reivindicaram U$$ 1,5 bilhão, e a Justiça norte
americana já condenou a Exxon a desembolsar U$$ 5 bilhões! Ou seja, de imediato, a reação da Exxon não 
obedeceu aos parâmetros socialmente considerados morais, mas a denúncia da mídia e o confronto dos interesses 
a obrigou a rever de pronto sua postura". 
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Oavis (1973) mostra que a questão do poder que as empresas detêm é um ponto de 

resistência à assunção de responsabilidade social por parte delas. A influência das empresas é 

sentida por toda a sociedade. É sentida na educação, no governo, na família e no mercado. O 

processo de se combinarem atividades sociais com as atividades econômicas estabelecidas das 

empresas pode conferi-Ias uma excessiva concentração de poder. Esse risco seria muito 

grande na medida em que há outras instituições disponíveis que poderiam resolver os 

problemas sociais. Para os que abraçam tal 

argumento, as empresas já têm todo o poder que a sociedade prudentemente permite que elas 

tenham (DAVIS, 1973). 

Prates (1981, p. 124), na sua análise do papel da grande empresa industrial no contexto 

da ordem política e social da sociedade contemporânea, afirma: 

A grande empresa moderna - altamente descentralizada no nível executivo, 
utilizando instrumentos sofisticados de controle - pretende expandir para além de 
suas fronteiras sua influência agora de natureza mais social do que técnica. De forma 
semelhante às tradicionais company-Iowns do início do século, a grande empresa 
industrial de hoje, manipulando maior volume de recursos e mais aparelhada pela 
tecnologia do controle, expande seus limites de influência na sociedade, 
introduzindo pressões nas esferas institucionais, como no caso do sistema 
educacional c da política social, no sentido da conformação destes às suass 
demandas organizacionais. 

Cheibub e Locke (2000) ressaltam a ausência da dimensão política na discussão sobre 

as relações entre empresas e sociedade. Para esses autores, as ações de responsabilidade social 

têm conseqüências não apenas para a empresa ou para os grupos diretamente beneficiados por 

elas, mas para a sociedade como um todo. 

Assim, é mister rediscutir o escopo dessas práticas empresariais. Cheibub e Locke 

(2000) se ai inham, nesse ponto, com a preocupação de Prates (1981), corroborando a idéia de 

que as empresas poderiam ter um aumento acentuado do seu poder que, além de econômico, 

passaria a ser também social. Isso se daria com a passagem da empresa a fonte de bem-estar 



44 

social, além de unidade primária de bem-estar econômico dos trabalhadores e da comunidade 

onde se insere. 

Por fim, Cheibub e Locke (2000) chamam a atenção para o fato de que a crescente 

assunção de RSE não é totalmente isenta de riscos sociais e políticos, principalmente quando 

se traduz em ações filantrópicas e/ou financiamentos a programas sociais. Tal processo 

poderia levar a uma redução da esfera pública e fragilização da própria noção de cidadania 

como direitos públicos, garantidos pelo estado. 

Alves (2001) estabelece um elenco de possíveis implicações sociais e políticas da 

prática de RSE. Para esse autor, 

o processo de aprofundamento indefinido do conceito de governança em geral e de 
responsabilidade social das empresas em particular teria implicações potencialmente 
negativas para as empresas, sobretudo se viesse a introduzir certa rigidez no 
planejamento e gestão de suas atividades (ALVES, 2001, p. 85). 

A conseqüência prática da universalização dos princípios de govemança e do 

comportamento empresarial responsável seria o virtual desaparecimento de políticas 

econômicas e sociais realmente autônomas. Uma constelação de stakellOlders - setor público, 

setor privado, sindicatos, organizações não-governamentais e organismos internacionais de 

vocação normativa ou reguladora - se encarregariam de definir essas políticas (ALVES, 

2001 ). 

Ressalta, ainda, Alves (200 I) que a proliferação de entidades responsáveis pela 

elaboração de padrões de comportamento responsável poderia culminar na transformação do 

cenário internacional, que tem como base estados soberanos e economicamente 

independentes, num sistema fluido de vários níveis de autoridade e lealdade (BULL, 1977 

apud ALVES, 2001). 
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o debate segue na sociedade brasileira e em diversos centros do mundo, enquanto os 

formuladores teóricos procuram estabelecer bases mais sólidas para os seus argumentos, 

baseando-os em pesquisas empíricas. 

2.2 PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL 

Os Programas de Voluntariado Empresarial - PVE - têm crescido de forma 

significativa no âmbito empresarial. Muitas empresas tem adotado tais programas como 

componente integrante de uma visão de responsabilidade social. As ações apoiadas pelos 

programas são bastante diversificadas e atendem a projetos próprios ou de terceiros. 

2.2.1 Localização da temática 

A temática da Responsabilidade Social Empresarial abarca uma série de vertentes. 

questões e problemas que devem ser tratados na prática da empresa (SROUR, 1998). O 

Quadro 7 apresenta uma ilustração dessa pluralidade. 

Quadro 7 
Temário da Responsabilidade Social Empresarial 

Temas. questões e prublemas tratadus na RSE 

Elaboração de códigos de ética 
Publicaçào de balanços sociais 

Gestào ambiental 
Filantropia empresarial 

Projetos sociais 
Apoio aos programas governamentais 

Programas de voluntariado empresarial 

Diversidade no trabalho 
Condições de trabalho 

Trabalho infantil 
Certificações sociais 

Governança e transparência 
Missão e valores 
Ética empresarial 

Como se vê no Quadro 7, os PVE são uma das formas da ação dita socialmente 

responsável das empresas, inserindo-se num repertório bastante vasto de assuntos abrigados 

dentro dessa temática maior, que é a RSE. 
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2.2.2 Origens 

o voluntariado, ao contrário do que se possa imaginar, remonta à época do Brasil 

colonial, tendo seus primeiros indícios nos trabalhos das Santas Casas de Misericórdia, 

abrigadas no seio da Igreja Católica (GOLDBERG, 2001). 

Reportando-se aos aspectos históricos do trabalho voluntário, Fischer e Falconer 

(200 I) mostram que tal atividade não é uma novidade no Brasil. Ao longo de várias gerações, 

muitos têm dedicado seu tempo a alguma prática que conta com o serviço voluntário. Esses 

autores procuram desmistificar uma afirmação que consideram equivocada, qual seja, aquela 

que admite não ser freqüente no Brasil, como na sociedade norte-americana, o trabalho 

voluntário. O que acontece de fato é que, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, 

o voluntariado aqui não encontra organizações e canais de acesso bem estruturados, nem é 

estimulado pelo reconhecimento social e pelo apoio constante que logrem reforçar a auto-

estima e o sentimento de gratificação de quem presta o serviço voluntário (FISCHER e 

FALCONER,2001). 

Goldberg (200 I, p. 23) aponta para a contribuição dos movimentos religiosos na 

prática voluntária, mostrando que 

os movimentos religiosos exercem até hoje forte influência no hábito do brasileiro 
de exercer o voluntariado, e isso não se restringe ao sentimento de compaixilo 
intrínseco ao catolicismo. Para ficar em poucos exemplos, os judeus sempre 
articularam ações de voluntariado, para acolher os membros das novas correntes de 
imigração e por questões de justiça social ("tsedaká"), enquanto os evangélicos 
entendem o auxílio à comunidade como um serviço a Deus, uma missão especial. 

Em que pese o fato de a prática do voluntariado ser antiga, os PVEs são recentes no 

Brasil (GARA Y e MAZZILLI, 2003) e ganharam notoriedade na segunda metade dos anos 

90, quando a ascensão do tema voluntariado, juntamente com a atuação dita socialmente 

responsável das empresas, fez-se perceber (GOLDBERG, 2001). O quadro 8 traz um breve 

histórico do voluntariado no Brasil. 
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Quadro 8 
Histórico do voluntariado no Brasil 

Marco Histórico 

Implantação da primeira Santa Casa de Misericórdia no Brasil, com sua atividade 

1543 
conduzida por padres e freiras. Talvez dai venha a noção da ligação do voluntariado à 
área espiritual. Até os dias atuais, muitas entidades ligadas à área da saúde e da 
educação são assistidas c dirigidas por religiosos. 

1910 Chegada do escotismo ao Brasil e introdução dos seus conceitos na sociedade. 

Atuação forte do governo com políticas assistencialistas, mormente na era Vargas. 
Em 1935 foi sancionada por Getulio Vargas a lei da Declaração de Utilidade Pública, 

1930 que regulamenta a colaboração do Estado com as instituições filantrópicas. Em 1942, 
é criada pelo presidente Vargas a L.B.A. - Legião Brasileira de Assistência-
presidida pelas primeiras damas e encerrada no governo Collor. 

Décadas de 50 
Chamada era "damista" do voluntariado nacional, fruto do assistencia-lismo estatal, 
da atuação da Igreja e da segregação que as elites impingiam às classes mais 

c 60 necessitadas, já que não havia preocupações emancipat6rias nas suas ações. 

Início da atuação das ONGs internacionais no Brasil, que buscavam parceiros em 

1970 
outros países. Com o decorrer do tempo sofreram uma transformação importante no 
seu conceito original, sendo hoje definidas como um conjunto de organizações da 
sociedade civil distinguindo-se do Estado e do mercado. 

Formas mais modernas de atuação social começam a surgir, mormente no período 
1990 pós-Collor, com a incorporação de conceitos, filosofias e procedimentos advindos do 

setor privado por parte das entidades do Terceiro Setor. 

Atuação da Fundação Abrinq, criada em 1990 por representantes do empresariado, na 

1996 
promoção da atividade voluntária por meio do oferecimento de canais organizados 
para o voluntariado. 

Promulgada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso a lei 9.608 de 18 de 

1998 
fevereiro, que estabelece as cláusulas para o exercício do voluntariado nas entidades 
sociais. Tal ação visa minimizar a probabilidade de ocorrência de problemas nas 
relações trabalhistas. 

2001 
O ano de 2001 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional do Voluntário, 
fomentando a prática voluntária. sua discussão e estudo ao redor do mundo. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em DOMENEGUETTl, 2001, p. 106-9. 

2.2.3 Definições 

As definições de voluntário e voluntariado empresarial são importantes para a 

compreensão dessa atividade. O Programa Voluntários6 define voluntário da seguinte forma: 

"Voluntário é o cidadão que, motivado pelos valores de participação e solidariedade, doa seu 

6 Programa do Conselho da Comunidade Solidária que assim o define: "Programa nacional de articulação e 
promoção do voluntariado. Desde o seu lançamento, em 1997, vem desenvolvendo condições para a 
disseminação de uma cultura moderna do voluntariado. preocupada principalmente com a eficiência dos serviços 
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tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não remunerada, para causas de 

interesse social e comunitário." Para voluntariado empresarial, esse Programa do 

Governo mostra que "É um conjunto de ações realizadas por empresas para incentivar e 

apoiar o envolvimento dos seus funcionários em atividades voluntárias na comunidade". 

Para as Nações Unidas7
, 

o voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu 
espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas 
formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. 

Para a lAVES (lnternational Association for Volunteer Effort), o serviço voluntário é o 

"Serviço comprometido com a sociedade, baseado na liberdade de escolha, o voluntariado 

promove um mundo melhor e um valor para toda a sociedade". 

o Instituto Ethos9 mostra que o voluntariado empresarial "É um conjunto de ações 

realizadas por empresas para incentivar e apoiar o envolvimento dos seus funcionários em 

atividades voluntárias na comunidade". O mesmo Instituto define programa de voluntariado 

da seguinte forma: "É o aglomerado de ações orquestradas e sistemáticas que uma empresa 

realiza com a finalidade de dar suporte ao voluntariado empresarial". 

Outra definição interessante de voluntário, porquanto abrangente, é da Fundação 

Abrinq 10, que caracteriza a ação do voluntário e elenca suas possíveis motivações. Assim, de 

acordo com a visão dessa entidade, 

Voluntário é o ator social e agente de transformação, que presta serviços não 
remunerados em beneficio da comunidade. Doando seu tempo e conhecimentos, 
realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso solidário, e atende não só às 
necessidades do próximo, como também aos imperativos de uma causa. O voluntário 
atende também suas próprias motivações pessoais, sejam elas de caráter religioso, 

e a qualificação dos voluntários e instituições". Fonte: <www.programavoluntarios.org.br>. Acesso em: 19 jan. 
2004. 
7 Disponível em: <www.programavoluntarios.org.br>. Acesso em: 19 jan. 2004. 
8 Idem. Ver Declaração Mundial do Voluntariado no Anexo I. 
9 Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, criado em 1998, tem por missão a divulgação das 
práticas de responsabilidade social nas empresas brasileiras. 
10 A Fundação Abrinq pela Defesa dos Direitos da Criança tem por finalidade zelar pelos direitos das crianças. 
Para tanto, faz um trabalho de conscientização no meio empresarial, de onde é originária. 
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cultural. filosófico ou emocional (FUNDAÇÃO ABRINQ apud DOMENEGHETTI, 
20(l!, p. 79). 

2.2.4 Lei do voluntariado 

A Lei 9.608/98 11 dispõe sobre o serviço voluntário, regulamentando-o. Nela, é 

possível identificar alguns atributos considerados importantes pelo legislador, e que 

caracterizariam a atividade. Em primeiro lugar, figura a obrigatoriedade de o serviço não ser 

remunerado. Em seguida, tem-se que o prestador dos serviços deve ser pessoa fisica servindo 

à entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos. Elenca a 

Lei, a título de ilustração, objetivos que poderiam ter o serviço voluntário, quaIs sejam, 

cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. Esse 

dispositivo legal estabelece que o serviço de natureza voluntária não gera vínculo 

empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária. 

Para o exercício do voluntariado, dispõe a Lei que deverá haver celebração de termo 

de adesão l2 entre as partes, do qual conste o objeto e as condições em que será exercido. 

Finalmente, aponta para a possibilidade de ressarcimento ao voluntário das despesas que 

comprovadamente realizar no desempenho das atividades, atentando para o fato de que tais 

despesas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade beneficiária dos serviços. 

Tal regulamentação trouxe uma tranqüilidade maior às organizações que usufruem 

essa força de trabalho, pois minimizou as chances de problemas legais de cunho trabalhista, e 

nesse sentido representou um avanço para o setor. 

2.2.5 Escopo do voluntariado 

Os serviços que podem ser prestados pelos voluntários compõem uma gama bastante 

ampla, pois as instituições que se valem desse tipo de trabalho abrangem uma quantidade 

11 Texto integral no Anexo 2. 
12 Exemplo de termo de adesão no Anexo 3. 
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enonne de setores da atividade humana. Garay (2001, p. 8) mostra algumas possibilidades de 

ação do trabalho voluntário: 

o atendimento direto aos clientes-fim, a elaboração de trabalhos especializados, os 
treinamentos, a divulgação de ações, a busca de recursos para a implementação de 
projetos, o desenvolvimento de trabalhos auto-sustentáveis, assim como a 
participação em campanhas pontuais que visem ao atendimento de situações 
especificas como, por exemplo, catástrofes ambientais. 

Chamando a atenção para o fato de que o trabalho voluntário não desonera o Estado de 

suas obrigações, Goldberg (200 I) lista fonnas concretas de ação voluntária: ministração de 

palestras educativas (sobre meio ambiente, educação no trânsito, combate às drogas etc.), 

trabalho na reforma das instalações de entidades sociais, realização de atividades com vistas à 

arrecadação de recursos, organização de campanhas, participação em conselho de entidades 

sociais, dentre outras. 

Fischer e Falconer (2001) destacam a diversidade de fonnas que o voluntariado pode 

apresentar, pois não é uma atividade específica e sim um meio de se realizarem diversas 

atividades. Tal diversidade facilitaria a decisão empresarial, bem como o processo de 

implementação do programa. 

A não-sujeição prévia a regras e normas torna o voluntariado uma proposta flexível, 

que pode se adaptar às características dos projetos e ações empresariais, não conflitando com 

parâmetros, critérios e políticas organizacionais (FISCHER e F ALCONER, 200 I). 

o Quadro 9 sintetiza as fonnas de voluntariado considerando o setor que abriga as 

iniciativas que o desencadeiam. 

Como se pode notar, a prática do voluntariado no segundo setor se dá de duas fonnas: 

com a liberação do funcionário no horário de trabalho ou por meio do incentivo à sua 

colaboração em horários diferentes daquele do expediente. Normalmente o trabalho é 

realizado em projetos próprios da empresa ou em organizações da sociedade civil sem fins 

lucrativos. 



Setor responsável 

Governo ~ 1° Setor 

Empresas privadas ~ 2" Setor 

ONGs, fundações, 
Entidades, institutos, ~ 3° Setor 
Agremiações diversas 

Quadro 9 
Formas de voluntariado 

Formas de atuação/características 

- Programas/campanhas governamentais 

• Atuação dentro ou fora do país; 

• Voluntários apoiando as ações do governo. 

- Programas de voluntariado empresarial 

• O funcionário é liberado para o voluntariado por determinado 
número de horas durante o horário de trabalho; 

• O funcionário é incentivado a prestar o voluntariado fora do 
horário de trabalho. 

- Abriga desde pequenas entidades até organizações não-
governamentais com orçamentos maiores que muitos órgãos 
do governo. 

• Boa parte dos quadros é composta de voluntários; 

• Um dos maiores desafios é o recrutamento e a manutenção 
dos voluntários na organização. 
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Apresentam-se também, a título de ilustração, algumas experiências de empresas em 

voluntariado, sintetizadas no Quadro 10. 

Quadro 10 
Experiências de empresas em voluntariado 

Empresa Início Iniciativa Participação Ações 

Avon - Campanhas de arrecadação de alimentos e 

Cosméticos 
1999 Empresa 30 voluntários brinquedos; 

- Realização de mutirões. 

Banco do 2,1 mil 
- Bbeducar, programa de alfabetização de jovens e 

1991 Empresa adultos; 
Brasil voluntários 

- Alfabetização de 54 mil pessoas, até 2000. 

- Implementação de programa de apoio técnico à 

Banco na 
gestão financeira da escola brasileira; 

2000 Empresa 40 voluntários - Capacitação de representantes de escolas públicas 
Escola- para utilização do ferramental de gestão financeira 

desenvolvido. 

20% do Quadro - Educação para crianças e adolescentes; 
C&A Modas 1991 Empresa 1400 - Fortalecimento de organizações da sociedade civil. 

voluntários 

- Ações no município alagoano de Batalha, assolado 

Editora Abril 1998 Funcionários 900 fortemente pelos efeitos da seca; 
- Alfabetização e apoio a atividades nesse município. 

contmua 
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continuação 

- Educação de crianças e jovens; 
Grupo Belgo- 1999 Empresa -- - Disponibilização às organizações sem fins 
Mineira lucrativos da sua competência em gestão da 

qualidade. 

Grupo 
2001 Empresa - Ações dos voluntários em projetos próprios da 

Coimex -- organização. 

- Voluntariado "virtual", feito por meio dos recursos 
da Internet. Consiste no apoio a instituições parceiras 

IBM Brasil 2001 Empresa -- no que diz respeito a informações sobre profissões, e 
para comple-mentação escolar, dentre outros. 

lochpe-
Empresa - Ações na área de cultura, educação e 

Maxion -- --
bem-estar social. 

McKinsey -- 20";" do Quadro 
- Elaboração de projetos para instituições sem fins 

-- lucrativos. 

- Apresentações de histórias em entidades sociais; 
Natura - Doações de livros e recursos financeiros; 
Cosméticos 2000 Funcionários --

- Contribuições para o Nordeste brasileiro. 

- Combate à desnutrição em crianças e adolescentes 

Nestlé Brasil 
710 voluntários de 5 a 14 anos; 

-- -- de 9 fábricas - Doações de recursos pelos funcionários e pela 
empresa. 

- Campanhas temáticas; 

NET 1999 -- -- - Doações de alimentos, roupas, calçados e 
brinquedos. 

- Projeto "Amigos da Escola", que incentiva a 
comunidade a participar na melhoria da escola 
pública; 
- Criação do Portal do Voluntário, espaço dedicado a 

Organizações Empresa 
promover e disseminar a cultura de trabalho 

-- -- voluntário no Brasil; 
Globo - Campanha "Criança Esperança", que conta com a 

mobilização voluntária de artistas, técnicos e 
jornalistas na arrecadação de recursos para 
investimento em projetos ligados ao amparo da 
criança. 

- Atuação nos projetos da empresa, ligados às áreas 

Samarco 1999 Empresa 
de cultura e educação; 

-- - Atuação em outras ações não-vinculadas aos 
projetos da empresa. 

Schering-
- Projeto "Criança é Vida", frente de educação em 

1996 Empresa 84 voluntários saúde. leva noções básicas de higiene e saúde para 
Plough família de baixa renda. 

- Projeto "Serasa Social", reúne atividades e 

600 voluntários programas de apoio a associações comunitárias, 

Serasa -- Empresa mais de 1/3 do parcerias com universidades e eventos culturais; 

quadro - Alcança 52 instituições em 41 cidades brasileiras 
com o projeto. 

• Aliança entre nove bancos internacionais - ABN AMRO, Bandeirantes, BankBoston, BBV, Chase Manhatan, 
Citibank, JP Morgan. L10yds TSB e Merrill Lynch -. o Ministério da Educação. o Unicef e o Instituto Ayrton 
Senna. 
Fonte: Elaborado pelo autor. com base em GOLDBERG. 200 I, p. 87-11 \. 
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Destaca-se da análise do quadro: (I) é ampla a participação das empresas no que diz 

respeito à sua origem, fazendo-se representar em diferentes setores da economia; (2) é recente 

a criação dos PVE pelas empresas, não possuindo a maior parte deles mais do que cinco 

anos; (3) na maior parte das vezes é a empresa que toma a iniciativa de adotar um PVE, 

limitando-se a poucos os casos em que a iniciativa parte dos funcionários; (4) muitas 

empresas não divulgam o número de participantes dos PVE, e a participação varia bastante de 

empresa para empresa; (5) as ações caracterizam-se pela sua diversidade, havendo predomínio 

das ações na área de educação e bem-estar social. 

2.2.6 Beneficios do voluntariado empresarial 

A literatura sobre o assunto procura mostrar possíveis benefícios que tal prática pode 

trazer aos atores nela envolvidos: a empresa, que se envolve no processo incentivando o seu 

corpo funcional - e às vezes liberando funcionários no horário de trabalho -; a instituição 

beneficiária, que recebe recursos e utiliza a mão-de-obra que se lhe apresenta para a 

consecução da sua missão; e as pessoas físicas, que executam serviços de natureza diversa no 

seio das entidades públicas e das instituições privadas sem fins lucrativos. 

o Instituto Ethos, que tem trabalhado amplamente na divulgação do voluntariado 

empresarial no Brasil, apresenta em seu manual 13, elaborado por Ruth Goldberg, possíveis 

benefícios dessa atividade: 

o voluntariado empresarial é uma rota estratégica que traz ganhos para a empresa, a 
comunidade e os funcionários. Do lado social, permite reduzir problemas que 
aflijam verdadeiramente a comunidade, resultando em melhorias na qualidade de 
vida. ajudando a construir uma sociedade mais saudável e trabalhando, em última 
instância. em favor da perpetuação das atividades da empresa. No âmbito do~ 
negócios. programas de voluntariado empresarial auxiliam no desenvolvimento de 
habilidades pessoais e profissionais, promovem a lealdade e a satisfação com o 
trabalho, ajudam a atrair e a reter funcionários qualificados. Também podem 
contribuir para que a empresa promova a sua marca ou melhore a reputação dos seus 
produtos (GOLDBERG, 200 I, p. 25). 

13 Como as empresas podem implementar programas de voluntariado empresarial, publicado em 200 I pelo 
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. 
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Pesquisa desenvolvida pelo CEATS 14, coordenada por Fischer e Falconer (2001), 

chegou a conclusões que revelam bons resultados para as empresas que assumem iniciativas 

de voluntariado, bem como para as Organizações da Sociedade Civil com as quais são 

estabelecidas parcerias nesse sentido 15. Como alguns dos beneficios identi ficados, tem-se: 

melhora a imagem institucional da empresa; melhora as condições de vida na comunidade; 

melhora a relação da empresa com a comunidade; contribui para o desenvolvimento de 

conhecimentos, técnicas e habilidades; melhora o envolvimento do funcionário com a 

empresa. 

Segundo Teodósio (200 I), projetos de voluntariado envolvendo empregados podem 

trazer benefícios em termos de mudança organizacional nas empresas privadas, treinamento e 

desenvolvimento profissional dos funcionários e aumento da produtividade e competitividade. 

Um outro fator relatado por Teodósio (200 I), confirmado por pesquisas no Brasil e no 

exterior (TEODÓSIO, 2000), é que tais estratégias de gestão de recursos humanos têm como 

resultado maior motivação e engajamento no trabalho. 

Cabe reconhecer, conforme advertem Fischer e Falconer (200 I), que as características 

predominantes das relações de trabalho e do clima organizacional no 

Brasil não criam um ambiente propício à manifestação dos funcionários no sentido de 

expressarem suas expectativas com relação à participação em programas de voluntariado 

empresarial. Também os gestores não atentariam para esses aspectos buscando identificar 

possíveis comportamentos que pudessem levar à estruturação de tal atividade (FISCHER e 

F ALCONER, 200 I). Tal situação se agravaria nos anos mais recentes, nos quais as empresas 

têm passado por mudanças radicais, tendo como um dos resultados as alterações sofridas no 

14 Centro de Estudos em Administração do Terceiro Setor. Programa de ensino, pesquisa e extensão apoiado pela 
Fundação Instituto de Administração (FIA). entidade sem fins lucrativos, conveniada com a Faculdade de 
Economia. Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP). 
15 Segundo os autores. essa pesquisa do CEATS, que teve seu relatório publicado em 1999, constitui-se no 
primeiro estudo realizado no Brasil sobre esse tema. 
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quadro de funcionários, perpetradas pelas demissões em massa, diminuindo, aSSIm, as 

perspectivas de crescimento profissional. Na visão desses autores, diante desse quadro, 

pode-se esperar que recrudesçam tanto a inibição de propor como a falta de 
percepção para identificar que a aspiração por realizar atividades de apoio social é 
um componente bastante presente no comportamento organizacional (FISCHER e 
FALCONER, 2001, p. 17). 

2.2.7 Voluntariado e Terceiro Setor 

Os projetos sociais de empresas fazem parte do Terceiro Setor (CARRION, 2000 apud 

TEODÓSIO, 2001, p. I), e a atuação voluntária, bem como os PVEs, também se inserem 

nele, ou seja a maior parte das empresas faz parcerias com ONGs, que notadamente têm uma 

lógica de atuação diferente da que é verificada nas empresas. Conhecer suas características 

toma-se importante para o sucesso e para a análise aqui proposta. 

2.2.7.1 Definições de Terceiro Setor 

O conceito de Terceiro Setor ainda é, de certa forma, sujeito a controvérsias devido às 

divergências no estabelecimento de fronteiras que o delimitam. Hudson (1999 apud 

CAETANO, 2000), apresenta atributos que melhor o definiriam, quais sejam: 

- O objetivo deve ser social. sem visar a lucro; 

- Deve ser independente do Estado, porque o grupo de pessoas que fará parte da 

administração não tem vínculos com órgãos ou unidades de qualquer esfera governamental; 

- Deve reinvestir todo o resultado obtido nos serviços que oferece ou na própria organização. 

O primeiro item apontado por Hudson (1999 apud CAETANO, 2000, p. 21) é a 

condição basilar para a formação e operação do terceiro setor. A realidade brasileira não se 

conforma ao segundo tópico, pois pela nossa legislação é possível a administração pública 

ceder seus funcionários para trabalho em organizações do terceiro setor por meio do chamado 

contrato de [{estão (ALEXANDRINO e PAULO, 2002). O terceiro atributo apresentado por 
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Hudson (1999 apud CAETANO, 2000, p. 21) é uma extensão do primeiro, pois se o setor não 

visa a lucro, está claro que aplicará seus recursos nos seus serviços ou na manutenção da 

própria estrutura. 

Para Fernandes (1994, p. 27), o Terceiro Setor se constitui de 

Organizações sem fins lucrativos, criadas e gerenciadas com ênfase na contribuição 
voluntária, num âmbito não-governamental, dando prosseguimento às práticas da 
caridade, da filantropia e do mecenato, e expandindo o seu sentido para outros 
domínios, em decorrência do fortalecimento da sociedade civil e conseqüentemente 
da cidadania. 

Essa definição quer mostrar que a expansão do Terceiro Setor para outros domínios é 

decorrente do fortalecimento da sociedade civil e da cidadania. Mais adiante se verá outra 

ótica que é completamente oposta a essa. 

Na análise de Orucker (1994, p. XIV), numa tentativa de evidenciar o cerne do 

trabalho e missão do Terceiro Setor, 

A instituição sem fins lucrativos não fornece bens ou serviços, nem controla. Seu 
produto não é um par de sapatos, nem um regulamento eficaz. Seu produto é um ser 
humallo mudado. As instituições sem fins lucrativos são agentes de mudança 
humana. Seu "produto" é um paciente curado, uma criança que aprende, um jovem 
que se transforma em um adulto com respeito próprio; isto é, toda uma vida 
transformada. 

Essa visão de Orucker resgata o sentido inicial do setor: a solidariedade. No debate 

hodierno, tal expressão parece ter sido estigmatizada, significando amadorismo e ineficiência, 

aquela imagem de um grupo de senhoras reunidas em chás beneficentes. 

Para Carrion (2000 apud TEOOÓSIO, 200 I, p. I), 

entende-se por terceiro setor uma gama variada de organizações que vão desde 
entidades sem fins lucrativos, instituições filantrópicas, fundações, projetos sociais 
ligados a empresas, dentre outras, e tendo como destaque as chamadas Organizações 
Não-Governamentais. 
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Ao mesmo tempo em que tal definição mostra a pluralidade do setor, deixa espaço 

para questionamentos sobre os elementos que podem fazer diferença entre um componente e 

outro. 

Segundo Martins (1998, p. 111), 

o terceiro setor é um universo institucional em expansão e consolidação. Por um 
lado. representa a consagração da evolução institucional da sociedade capitalista 
democrátiea. que tende a conferir ao associativismo um papel cada vez mais 
relevante na delinição de novos padrões de representação de interesses nas relações 
Estado-Sociedade em geral e na formulação e implementação de políticas sociais, 
em particular. 

Essa definição apresentada por Martins (1998, p. 111) coloca o Terceiro Setor numa 

zona fronteiriça entre o Estado e a Sociedade. na qual se daria a representação de interesses de 

grupos diversos. O autor não abordou a relação das empresas com o Terceiro Setor, algo que 

se está verificando cada vez mais, seja por meio de projetos sociais próprios das empresas ou 

pela participação em outras entidades sobre as quais não têm ingerência. 

Nessa mesma linha de raciocínio, tem-se a visão de Manas e Cardoso (2000) quando 

afirmam que 

Nosso modo de ver a atual situação é que o reconhecimento de instituições 
intermediárias entre os indivíduos. o mercado e o Estado mostra que essas 
organizações cumprem seu papel de mediadoras, com princípios éticos que não 
podem ser produzidos nem pela ação estratégica do mercado, nem pelo exercício do 
poder do Estado (MANAS e CARDOSO. 2000. p. 44). 

Para Rifkin (1995, p. 263), 

o Terceiro Setor, também conhecido como setor independente ou voluntário. é o 
domínio no qual padrões de referência dão lugar a relações comunitárias. em que 
dO;Jr do próprio tempo a outros toma o lugar de relações de mercado impostas 
artifiCIalmente. baseadas em vender-se a si mesmo ou seus serviços a outros. 

Esse autor mostra claramente a lógica da doação, do voluntariado, da não-

padronização, que faz contraponto à lógica do setor privado, que é a lógica do lucro, das 

relações de troca baseadas no utilitarismo. 

Segundo Peccht e Rodrigues (2000, p. 65), 
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o terceiro setor abrange as atividades que não se submetem à lógica privada. do 
lucro, nem ao controle direto do governo. estando constituído por entidades sem fins 
lucrativos. mas com recursos, orçamentos e necessidade de gestão profissional e 
com a "missão" de prestar algum tipo de trabalho social à comunidade. 

A visão dessa dupla de autores deixa transparecer a idéia da necessidade de 

profissionalização da gestão do TS, algo que vem sendo aventado na literatura 

(DOMENEGUETTI, 2001; DRUCKER, 1994; PECCHT e RODRIGUES, 2000) e também 

por importantes representantes do setor. 

Domeneguetti (2001) mostra diferenças entre o segundo e o terceiro setor, numa 

tentativa de aclarar e delimitar as fronteiras entre os mesmos. O quadro 11 apresenta uma 

comparação que leva em conta tais dessemelhanças. 

Quadro 11 
Comparação entre o setor privado (r setor) e o Terceiro Setor 

Empresas com fins lucrativos Empresas sem fins lucrativos 

Visa a lucro Sem fins lucrativos 
Têm dono Sem dono (pode ter instituidores) 
Dirigentes do Conselho remunerados Não remunera dirigentes do Conselho 
Têm empregados Têm empregados e voluntários 
Finalidade comercial Finalidade social 
Não são Iilantrópicas Podem ser ou não filantrópicas· 
Vendem bens c serviços no mercado Angariam recursos a fundo perdido 
Se extintas, o patrimônio é di\idido Se extintas o patrimônio é repassado 
Sigilo nos negócios Estratégia de transparência 

.. • Alguns movImentos de caráter pohtlco-socJaI não são filantroplcos. O MovImento dos Sem-Terra (MST), 
por exemplo. faz parte do Terceiro Setor. mas não tem caráter filantrópico. 
Fonte: DOMENEGUETTI, 2001. 

Deve-se buscar, também no campo jurídico, entendimento do que seja o Terceiro 

Setor. Para Di Pietro (2000, p. 399), 

Usando a terminologia tradicional do direito administrativo brasileiro, incluímos 
essas entidades entre as chamadas entidades paraestatais, no sentido em que a 
expressão é empregada por Celso Antonio Bandeira de Mello, ou seja, para abranger 
pessoas privadas que colaboram eom o Estado desempenhando atividade não 
lucrativa e às quais o Poder Público dispensa especial proteção, colocando a serviço 
delas manifestações de seu poder de império, como o tributário, por exemplo; não 
abrangem as entidades da Administração Indireta; trata-se de pessoas privadas que 
exercem função típica (embora não exclusiva do Estado), como as de amparo aos 
hipossuficientes. de assistência social, de formação profissional. Exatamente por 
atuarem ao lado do Estado, recebem a denominação de entidades paraestatais: nessa 
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expressão podem ser incluídas todas as entidades integrantes do chamado terceiro 
setor. o que abrange as declaradas de utilidade pública, as que recebem certiticado 
de fins tilantrópicos, os serviços sociais autônomos (SESI, SESC, SENAI), as 
organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público. 

Essa abrangente definição de Di Pietro (2000), deixa bastante claro que as 

organizações do Terceiro Setor têm um vínculo especial com o Estado, pois têm nele fonte de 

fomento às suas ações. 

2.2.7.2 A crise do Estado e o Terceiro Setor 

o quadro no qual as organizações do Terceiro Setor se desenvolvem é retratado por 

lnojosa (2000, p. 183), mostrando as conseqüências do modelo de Estado mínimo aplicado no 

Brasil: 

o desmonte do Estado no Brasil, parametrizado pelo modelo do Estado mínimo e 
empreendido, desde o início do anos 90, não alcançou bons resultados na promoção 
de desenvolvimento integrado e sustentável, segundo a matriz da equidade. Mas 
gerou um movimento de aproximação de tarefas, antes reservadas ao Estado, pela 
sociedade civil, gerando o chamado Terceiro Setor - organizações não
governamentais que assumem a produção de serviços públicos. 

Apesar de sua participação, a maior responsabilidade social no tratamento da questão 

da exclusão e a expansão do conceito de cidadania, advindos do movimento do Terceiro 

Setor, continuam sendo sustentados pelo Estado. O setor privado, que teria papel expressivo 

na provisão das ONGs, não cumpre satisfatoriamente tal expectativa (lNOJOSA, 2000). 

O próprio Estado, reconhecendo sua incapacidade de fazer frente às demandas sociais, 

aproxima-se do Terceiro Setor buscando parcerias, que muitas vezes se traduzem na 

transferência de recursos em beneficio das entidades não-governamentais (CAETANO, 2000). 

Nesse contexto de crise, as organizações sem fins lucrativos, compondo o Terceiro 

Setor, surgem com duplo sentido: alternativa de mudança e possibilidade de dar maior 

eficácia à gestão pública (JUNQUEIRA, 2000). Entretanto, ressalva esse autor que 

Isso. contudo, nao significa a substituição das organizações públicas. mas a 
transferência, para organizações privadas autônomas que privilegiam os interesses 
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coktivos, de competenclas do Estado no atendimento das demandas sociais da 
população (JUNQUEIRA, 2000, p. 102). 

Mustafa, tratando da expansão das ONGs, afirma: 

Atualmente, o aumento das ONGs, em tennos quantitativos e qualitativos (no 
tocante à missão), advém da ininterrupta abdicação da força pública do Estado, ou 
melhor, de suas funções públicas. O Estado abdicando de suas funções trouxe como 
conseqüência um espaço entre ele e a sociedade, no qual os sujeitos individuais e 
coletivos se articulam para exercer tarefas tipicamente públicas (MUST AFA, 2000, 
p.229). 

Na visão de Mustafa (2000, p. 230), "Pode-se dizer que presenciamos o surgimento de 

uma nova esfera de poder que atua sobre o Estado, contra o Estado e com o Estado. Este novo 

setor tem recebido a denominação de Terceiro Setor." 

No que diz respeito à questão dos empregos, o Estado se vê frente a um enorme 

desafio, que é criar condições favoráveis à geração de postos de trabalho para atender aqueles 

que a cada ano atingem a idade para ingressar no mercado. RitKin (1996), em obra que trata 

do problema do emprego, mostra a nova dinâmica dos setores na sociedade, O Quadro 12 

ilustra a nova realidade. 

Tenório (2002, p. 150) destaca o processo no qual o Terceiro Setor cresceu: 

Os dois primeiros setores - público c privado - cresceram, em sociedades 
subdesenvolvidas, em desannonia com os anseios de uma sociedade desenvolvida. 
Mais recentemente, com o enfraquecimento do setor público, sob a proposta em 
curso do "Estado mínimo", a solução encontrada foi "delegar" e/ou "descentralizar" 
para o setor público não-estatal, a minimização das mazelas sociais corroídas sob um 
pensamento único: o mercado superando a política. 

Martins (1998) aponta para a relação entre a consolidação do Terceiro Setor e as 

transformações institucionais ocorridas no Estado. Estabelece o autor que tal relação se 

manifesta como causa e conseqüência do processo de mudança que vem sofrendo o Estado. 

Mostra, ainda, os elementos do que se convencionou chamar de crise do Estado. O Quadro 13 

ilustra aspectos da crise do Estado. 
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Quadro 12 
Nova dinâmica dos setores da sociedade 

:\0\ a tlin:llnica tios papcis nUIlI sistl'lIIa sol"im'conülllil'o 

Setor Papéis desempenhados 

1° Setor O governo cria capitais e empregos de governo. mas isso não é suficiente. 

2° Setor O mercado cria capitais e empregos de mercado, mas isso também não é suficiente. 

3° Setor A sociedade civil cria capital social e empregos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. a partIr de RIFKIN (1996). 

A campanha que o Governo brasileiro tem feito nos últimos anos, incentivando o 

empresariado a investir no social, por meio do TS, é mostra da consciência que tem das suas 

limitações, que parecem se agravar na medida em que se retira de áreas que antes ocupava, 

Dessa forma, o contexto de crescimento das organizações não-governamentais está 

ligado à crise do Estado, É importante entendê-la para que se possa ter uma visão mais 

completa do processo, 

Quadro 13 
A crise do Estado 

"pretos tia CI iw tio ~.,tatlo 

Endógenos 

Atributos do aparelho e das instituições do 
Estado associados à ineficit:ncia. 

Crise do we(tàre Slale Keynesiano. 

Disfunções burocráticas ou nise do modo de 
implementação estatal de seniços públicos. 

Ingovernabilidade: sobrecarga fiscal, excesso de 
demandas e crise de legitimidade. 

Exógenos 

Fim do desenvolvimentismo pós-guerra. 

Crises do petróleo. 

Crises de Iiquidez e instabilidade do mercado 
financeiro internacional. 

Novos requisitos de integração competitiva da 
globalização. 

Fonte: Elaborado pelo autor. com base em MARTINS, 1998. 
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2.2.7.3 Abordagem crítica 

Na contramão da visão homogênea que permeia a maior parte da literatura sobre o 

assunto, Montano (2002) apresenta sua visão, que, segundo ele próprio, é abordagem de quem 

vê o setor de fora e o coloca dentro de um processo social mais amplo. O autor tece sua crítica 

mostrando que, 

Numa perspectiva crítica e de totalidade, o que é chamado de 'terceiro setor' refere
se na verdade a um fenômeno real inserido na e produto da reestruturação do capital, 
pautado nos (ou funcional aos) princípios neoliberais: um novo padrão (nova 
modalidade. fundamento e responsabilidades) para a função social de resposta às 
seqüelas da 'questão social', seguindo os valores da solidariedade voluntária e local, 
de auto-ajuda e da ajuda-mútua (MONTANO, 2002, p. 22). 

Levando em conta o que chama de processo social mais amplo, continua o autor: 

Nesta passagem, a função social da resposta às refrações da 'questão social' deixa de 
ser, no projeto neoliberal, responsabilidade privilegiada do Estado, e por meio deste 
no conjunto da sociedade, e passa a ser agora de auto-responsabilidade dos próprios 
sujeitos portadores de necessidades, e da ação filantrópica, 'solidária-voluntária', de 
organizações e indivíduos. A resposta às necessidades sociais deixa de ser uma 
responsabilidade de todos (na contribuição compulsória do financiamento estatal, 
instrumento de tal resposta) e um direito do cidadão, e passa agora, sob a égide 
neoliberal, a ser uma opção do voluntário que ajuda o próximo, e um não-direito do 
portador de necessidades, o 'cidadão pobre' (MONTANO, 2002, p. 22). 

Contrariando a tendência predominante na literatura, Montano (2002) mostra que o 

objetivo de retirar o Estado da responsabilidade de intervenção na "questão social", com a 

transferência de tal responsabilidade para o TS, tem uma motivação fundamentalmente 

político-ideológica, qual seja, retirar e esvaziar a dimensão de direito universal do cidadão 

quanto a políticas sociais de qualidade, criar uma cultura de autoculpa pelas mazelas que 

afetam a população e desonerar o capital de tais responsabilidades. 

É, sem dúvida, uma forte crítica, que deve levar à reflexão todos aqueles que se 

debruçam sobre o assunto para estudá-lo. 

Como se pode notar, o TS açambarca ampla variedade de entidades, sendo também 

vasto seu campo de atuação. Outro ponto que fica claro é a forte ligação com o Estado, seja na 
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atividade de fomento que este realiza. incentivando a formação e desenvolvimento das 

organizações do setor. seja sofrendo regulação do mesmo. 

Pelas definições alistadas neste trabalho, e que são representativas do pensamento 

contido na literatura de uma forma geral, nota-se que há convergências, mas também pontos 

de nebulosidade no conceito, mormente quando se fala na sua composição. 

2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL E VOLUNTARIADO COMO PRÁTICA 

INSTITUCIONAL 

2.3.1 A perspectiva institucional nos estudos organizacionais 

A teoria institucional - TI - tem em Philip Selznick o seu precursor (CARVALHO e 

VIEIRA, 2003; FACHIN e MENDONÇA, 2003; FONSECA, 2003; SCOTT, 1987), sendo 

sua obra TVA alld lhe grass rools considerada um clássico na teoria organizacional. Na visão 

de Selznick, a estrutura organizacional atuava como um organismo adaptativo, que se 

moldava à medida em que reagia a aspectos intrínsecos e extrínsecos (F ACHIN e 

MENDONÇA, 2003). Para Selznick (1971, p. 14), 

lnstitucionalização é um processo. [~ algo que acontece a uma organização com o 
passar do tempo, refletindo sua história particular, o pessoal que nela trabalha, os 
grupos que engloba com os diversos interesses que criaram, a maneira como se 
adaptou ao seu ambiente. 

Segundo Carvalho c Vieira (2003). o processo de institucionalização pode ser 

sintetizado num aspecto: os valores substituem os fatores técnicos na determinação das tarefas 

organizativas. Selznick (1971. p. 34) descreve como se dá esse processo: 

Organizações transformam-se em instituições ao serem infundidas de valor, isto é, 
avaliadas não como simples instrumentos, mas como fontes de gratificação pessoal 
direta e veículos de integridade de um grupo. Esta infusão produz uma identidade 
distinta para a organização. 

Na visão de Scott (1995), quando elabora sua definição que engloba vários aspectos, 
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Instituições consistem de estruturas cognitivas. normativas e regulativas e atividades 
que provêem estabilidade e sentido ao comportamento social. Instituições são 
transportadas por vários condutores - culturas, estruturas, e rotinas - e operam em 
múltiplos níveis de jurisdição (SCOTT, 1995, p. 33). 

Esse conceito mostra as instituições como sistemas multifacetados incorporando 

sistemas simbólicos - construções cognitivas e regras normativas - e processos reguladores 

levados a cabo pelo comportamento social, e dando forma aos mesmos (SCOTT, 1995). 

Salienta Scott (1995) que os sistemas reguladores, os sistemas normativos, e os 

sistemas cognitivos têm sido identificados por teóricos como componentes vitais das 

instituições. Esses três sistemas são pilares das instituições e têm recebido diferentes ênfases 

conforme a linha teórica dos autores que teorizam sobre o assunto. O Quadro 14 sintetiza 

essas variações de abordagem segundo Scott (1995). 

Base da submissão 

Mecanismos 

Lógica 

Indicadores 

Base da 
legitimidade 

Quadro 14 
Variação de ênfases: três pilares das instituições 

Regulador 

Utilidade 

Coercitivo 

Instrumentalidade 

Regras. leis, sanções 

Legalmente sancionada 

Normativo 

Obrigação social 

Normativo 

Adequação 

Certificação, Acreditação 

Moralmente governada 

Cognitivo 

Pressuposição 

Mimético 

Ortodoxia 

Predomínio, 
Isomorfismo 

Culturalmente 
sustentada, 

Conceitualmente correta 

Fonte: SCOTT, 1995, p. 35. 

O pilar regulador tem como concepção que 

Os processos reguladores envolvem a capacidade de estabelecer regras, inspecionar 
ou revistar a conformidade de outros a elas, e, quando necessário, manipular sanções 
- recompensas ou punições - com vistas a influenciar comportamento futuro. Esses 
processos podem operar por meio de mecanismos difusos e informais, envolvendo 
práticas como envergonhar ou isolar, ou podem ser altamente formalizados e 
designados a atores específicos. como a polícia ou os tribunais (SCOTT, 1995, p. 
35) 

Essa versão das instituições é considerada de muitas formas a mais convencional e 

moderada, consistente com uma perspectiva social realista que presume que os atores têm 



65 

interesses "naturais" perseguidos racionalmente (SeOTI, 1995). Essa visão da racionalidade 

enfatiza a motivação instrumental dos indivíduos para suas escolhas segundo uma lógica 

utilitarista de custo-beneficio. Assim, os atores se comportam convenientemente, calculando 

recompensas e penalidades, sejam elas advindas de outros indivíduos, de organizações ou do 

estado (SeOTT, 1995, p. 37). 

A ênfase do pilar normativo é colocada sobre regras normativas que têm o papel de 

introduzir uma dimensão prescritiva, avaliativa e obrigatória à vida social (SeOTI, 1995, p. 

37). Os sistemas normativos incluem valores e normas. Os valores são concepções do que é 

preferido ou desejável unidos à construção de padrões pelos quais as estruturas ou o 

comportamento podem ser comparados e avaliados (SeOTT, 1995, p. 37). 

O terceiro pilar da teoria institucional tem como destaque a central idade dos 

elementos cognitivos das instituições, ou seja, as normas que constituem a natureza da 

realidade e as estruturas por meio das quais o significado é construído (SeOTI, 1995, p. 40). 

Com efeito, "O pilar cognitivo da teoria institucional propõe que, ademais das condições 

objetivas, sejam valorizadas também as interpretações subjetivas das ações e que se somem às 

representações que os indivíduos fazem dos ambientes configuradores de suas ações" 

(CARVALHO e VIEIRA, 2003, p. 32). 

Os primeiros teóricos da administração viam as organizações como "sistemas 

racionais" - máquinas sociais modeladas para a transformação eficiente de entradas materiais 

em saídas materiais (SeOTI, 1987 apud SUeHMAN, 1995). Somava-se a isso a 

representação que tais teóricos faziam das organizações, considerando-as como entidades 

hermeticamente fechadas e claramente demarcadas do ambiente à sua volta (SUeHMAN, 

1995). 

O paradigma estrutural-funcionalista teve sua crise na década de 1970, e 

conseqüentemente suscitou uma pluralidade de abordagens nos estudos organizacionais. As 
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críticas feitas diziam respeito ao caráter fechado das proposições, à ausência de visão 

histórica, e à natureza marginal dos aspectos políticos (CARVALHO e VIEIRA, 2003). 

Carvalho e Vieira (2003) apontam para algumas contribuições ao campo da Teoria das 

Organizações trazidas pela teoria institucional, dentre elas a conformidade das estruturas 

organizacionais aos valores vigentes no ambiente, propugnada pelos estudos de Meyer e 

Rowan (1992). Outra importante contribuição da perspectiva institucional para a análise das 

organizações refere-se à ampliação do conceito de ambiente organizacional (PERROW, 

1986). 

Para Carvalho e Vieira (2003, p. 39), as proposições contidas na perspectiva 

institucional "engendraram uma ruptura com uma tradição racionalista que, apesar de todos os 

equívocos, continua sendo o sustentáculo para a maior parte dos estudos organizacionais". 

Considerando as possibilidades para a prática gerencial, Carvalho e Vieira (2003, p. 

40) salientam que 

A abordagem institucional amplia consideravelmente as possibilidades de ação 
gerencial no que se refere. por exemplo. à compreensão e à intervenção em 
processos de mudança organizacional ao introduzir a noção de movimento e de 
dinâmica de conjunto de organizações por meio do conceito de isomorfismo. 

Como exemplo de aplicação à esfera da estratégia organizacional, percebe-se o novo 

patamar que pode ser alcançado com a aplicação da TI: 

A possibilidade de introdução de elementos simbólicos na definição e 
implementação das estratégias alarga a margem de ações realizáveis das 
organizações, o que lhes amplia a possibilidade de sobrevivência, ao serem capazes 
de realizar um ajuste mais adequado às demandas ambientais (CARVALIIO e 
VIEIRA. 2003, p. 40). 

Por fim, com o deslocamento do nível de análise se dando da organização para o 

campo, por meio do ferramental teórico propiciado pela perspectiva institucional, tem-se a 

incorporação de valor à cultura simbólica como dimensão explicativa da realidade de um 
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detenninado grupo de organizações, pennitindo, aSSIm, um delineamento mais preciso da 

configuração de uma área específica de atividade (CARVALHO e VIEIRA, 2003, p. 40). 

2.3.2 Legitimidade: a "ordem" das coisas 

Uma definição geral de legitimidade organizacional é aquela que se refere a esse 

conceito como sendo o grau de apoio cultural de uma organização (SCOTT e MEYER, 1992). 

Essa aceitação por parte da sociedade ocorre na medida em que as organizações procuram 

confonnar suas ações e estruturas aos valores ambientais e aos conceitos considerados 

socialmente corretos (MACHADO-DA-SILVA ef ai., 2003). 

Uma organização é dita legítima na medida em que os seus meios e os seus fins 

figuram em confonnidade com nonnas, valores e expectativas sociais (DOWLING e 

PFEFFER, 1975 apud ASHFORT e GIBBS, 1990). Assim, uma organização legítima é 

aquela que é percebida como perseguindo metas socialmente aceitáveis de uma maneira 

também aceitável. Dentro dessa perspectiva normativa, não são suficientes eficiência e 

desempenho somente (EPSTEIN e VOTAW, 1978 apud ASHFORT e GIBBS, 1990). 

A transformação sofrida no fim da década de 1960, quando as teorias que 

consideravam as organizações como sistemas abertos começaram a ganhar destaque, trouxe 

para a arena das discussões acadêmicas as normas, os símbolos, as crenças e os rituais como 

elementos de explicação da dinâmica organizacional no ambiente, em detrimento dos 

imperativos tecnológicos ou materiais (SUCHMAN, 1995). Na visão de Suchman (1995), o 

conceito de legitimidade organizacional está no centro dessa transformação conceitual. 

Ressaltando a importância do conceito dentro de um arcabouço teórico maior, esse autor 

mostra que 

... baseados nos trabalhos fundacionais de Weber (1978) e Parsons (1960), os 
pesquisadores transformaram a legitimidade num ponto-âncora de um vasto aparato 
teórico que trata das forças normativas e cognitivas que limitam, constroem, e dão 
poder aos atores organizacionais (SUCHMAN, 1995, p. 571). 
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Suchman (1995) apresenta sua definição de legitimidade, que incorpora ambas as 

dimensões, avaliativa e cognitiva, e que explicitamente reconhece o papel da observação 

social na dinâmica de legitimação. 

Legitimidade é uma percepção ou suposição generalizada de que as ações de uma 
entidade são desejáveis, próprias. ou adequadas dentro de algum sistema social 
construído de normas, valores, crenças, e delinições (SUCHMAN, 1995, p. 574). 

A legitimidade é generalizada no sentido em que representa um guarda-chuva com o 

qual a sociedade avalia a organização, transcendendo atos e ocorrências adversos específicos. 

Embora resista a eventos particulares, a legitimidade é dependente de um histórico de eventos 

(SUCHMAN, 1995, p. 574). 

A legitimidade é uma percepção ou aceitação por representar uma reação dos 

observadores à organização da forma como a vêem. Assim, a legitimidade é possuída 

objetivamente, ainda que criada subjetivamente. Uma organização pode divergir 

dramaticamente das normas sociais e ainda assim possuir legitimidade, porque a divergência 

segue despercebida (SUCHMAN, 1995, p. 574). 

A legitimidade é socialmente construída já que reflete a congruência entre os 

comportamentos da entidade legitimada e as crenças compartilhadas (ou assumidamente 

compartilhadas) de algum grupo social. Dessa forma, a legitimidade é dependente da 

observação coletiva, ainda que independente de observadores particulares. É possível uma 

organização se desviar dos valores de certos indivíduos e ainda assim manter sua 

legitimidade, porque esse desvio não causa a reprovação coletiva (SUCHMAN, 1995, p. 574). 

No processo de legitimação, uma organização tornar-se-ia completamente legítima 

quando nenhum questionamento pudesse ser levantado sobre ela. Cada objetivo é 

especificado, inquestionavelmente, e com relevância. Cada meio técnico é adequado, e não há 

alternativas a ele. Cada recurso humano e externo usado é necessário e adequado. Cada 
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aspecto do sistema de controle é completo e sem alternativa, incluindo a ligação com a sua 

soberania e seu campo de atuação. A legitimação perfeita é teoria perfeita, completa e sem 

alternativas de confronto. Também poder-se-ia imaginar o outro extremo, a completa 

ilegitimidade, uma organização em que cada elemento é inadequado ou errado sob todos os 

pontos de vista (MEYER e SCOTT, 1992, p. 201). 

As empresas, espécie de organização, não ficam de fora do processo social de 

legitimação. A sociedade tem o poder de legitimá-Ias ou torná-Ias ilegítimas. Assim, 

!\ sociedade concede legitimidade e poder às empresas. No longo prazo. aquelas que 
não usam esse poder de uma forma que a sociedade considere responsável tenderão 
a perdê-lo (DA VIS, 1973, p. 314). 

Portanto, da conformidade ou não às expectativas da sociedade, uma empresa pode 

sobreviver ou ter a sua sobrevivência ameaçada. 

Brummer (1991) apresenta uma categorização das organizações segundo o seu nível 

de legitimidade. O Quadro 15 expõe essas categorias e as características das organizações 

nelas encaixadas. 

Importante observar que fora dessas categorias estão as organizações que são vistas 

como ilegítimas. Elas têm, obviamente, algum apoio de seus membros, caso contrário não 

poderiam ser referidas como grupo ou entidade social. mas virtualmente não têm nenhum 

apoio do público externo (BRUMMER, 1991, p. 75). 

Para cada um dos pilares das organizações, Scou (1995) mostra como se dão as bases 

que suportam a legitimidade. Assim, para o pilar regulativo, a ênfase é colocada na 

conformidade às regras, ou seja, organizações legítimas são aquelas que se estabelecem e 

operam de acordo com os requisitos legais ou quase legais (SCOTT, 1995, p. 47). 

Para o pilar normativo, o destaque é colocado numa base moral, mais profunda de 

legitimação. Os controles normativos são muito mais prováveis de serem internalizados do 
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que os controles regulativos. e os incentivos para a confonnidade são mais suscetíveis de 

incluírem recompensas intrínsecas e extrínsecas (SeOTI, 1995, p. 47). 

Na visão de Scott (1995, p. 47), a abordagem cognitiva mostra a legitimidade como 

advinda da adoção de uma estrutura comum de referência ou definição da situação. 

Quadro 15 
Categorias de organizações segundo o seu grau de legitimidade 

Categorias Características 

- Aceita internamente. às vezes com grande vigor e sinceridade; 

- Aceita externamente em alguma extensão, às vezes também com zelo e 

1 seriedade; 

Grau mínimo - Freqüentemente rejeitada por grande número de indivíduos externos que a 
de legitimidade consideram ilegítima. 

- Exemplos: Organização para Liberação da Palestina, Estudantes por uma 
Sociedade Democrática, Movimento dos Sem-Terra. 

- Recebem, em geral, apoio interno e externo, mas são observadas e reguladas de 
perto por outras organizações ou seus membros; 

2 - Diferentemente das organizações elencadas na categoria I, sua existência 

Organizações continuada não corre risco; 

reguladas - Freqüentemente têm que justificar a natureza da sua conduta às organizações que 
as regulam; 

- Exemplo: organizações que detêm monopólio regulado. 

- A maior parte das organizações se encaixam nessa categoria, com ampla base de 
apoio interno e externo; 

- Raramente são questionadas pelos seus membros. mormente os subordinados; 

- Freqüentemente recebem questionamentos externos para explicar suas ações em 

3 circunstâncias específicas. Tal demanda pode variar de acordo com a sociedade e 

Grande grau de o período histórico: 

legitimidade - Reguladas por agências ou grupos externos. mas não tão fortemente quanto as 
organizações da categoria 2; 

- Exemplos: empresas privadas e as três esferas do poder, que se fiscalizam 
mutuamente salvaguardando o equilíbrio entre elas. Os principais partidos 
políticos, numa democracia, também são representativos dessa categoria. 

- Têm uma boa distribuição de latitude e autonomia; 
- Membros e não-membros têm grande confiança nessas organizações porque são 

caracteristicamente dedicadas ao bem comum; 

4 - Algumas dessas organizações têm sua autonomia também baseada no fato de que 

Organizações externamente não há conhecimento especializado ou perícia para regulá-las 

que visam ao eficientemente; 

bem comum - Seu status e autonomia não impede de serem questionadas às vezes. Contudo, 
tais questionamentos dizem respeito mais à conduta de membros individuais ou 
de administrações nas organizações do que a ela própria: 

- Exemplos: grupos profissionais, organizações religiosas. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em BRUMMER, 1991, p.75-6. 
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2.3.3 Isomorfismo: mecanismo institucionalizador 

Scott (1995) relaciona várias questões provocativas, levantadas quando da explosão da 

TI na cena das organizações, durante meados da década de setenta. Uma delas perguntava por 

que organizações do mesmo tipo, como escolas e hospitais, embora localizadas em regiões 

diferentes, refletem tão semelhantemente umas às outras. Trata-se da questão da 

homogeneidade, da similitude de estruturas e ações das organizações, que tem sido tema cujo 

interesse vem crescendo na literatura, na qual aparece ligado à busca de legitimidade por parte 

das organizações (CARVALHO e VIEIRA. 2003). Isomorfismo é, portanto, a palavra que 

tem sido empregada para descrever esse processo. 

As organizações sofrem pressões ambientais que atuam de forma continuada para se 

tornarem mais homogêneas. tanto em termos estruturais como processuais. Tais pressões 

desdobram-se em três vertentes, quais sejam, mecanismos coercitivos, miméticos e 

normativos (MACHADO-DA-SILVA el. ai., 2003). 

O isomorfismo coercitivo decorre de expectativas culturais da sociedade e de pressões 

formais ou informais sofridas por organizações que se encontram em situação de dependência 

em relação a outras (MACHADO-DA-SILVA el. ai., 2003). Exemplo disso pode acontecer na 

relação de uma subsidiária com sua matriz. situação na qual se vê obrigada à adoção de 

medidas emanadas da matriz. e que são adequadas às suas políticas (CARVALHO e VIEIRA, 

2003). Segundo Dimaggio e Powell (1991), essas pressões podem ser sentidas como força, 

persuasão. ou convites para se juntarem em conluio. Destacam ainda esses autores que, em 

alguns casos. a mudança organizacional pode-se dar com base em uma resposta direta a 

imposições do governo (DIMAGGIO e POWELL, 1991). 

O isomorfismo mimético tem como base a imitação de arranjOS estruturais e 

procedimentos que obtiveram sucesso por parte de outras organizações. Os problemas, 

incertezas e temores tecnológicos, os objetivos conflitantes e as exigências ambientais têm 
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papel preponderante nesse processo (MACHADO-DA-SILVA ef. ai., 2003). Scott (1992 

apud CARVALHO e VIEIRA, 2003) aponta para o fato de que tal processo é facilitado por 

consultorias, normalmente contratadas nos momentos de crise na vida organizacional. Para 

DiMaggio e Powell (1991, p. 70), 

As organizações tendem a modelarem-se consoante organizações similares em seu 
campo que sejam mais legitimadas ou bem sucedidas. A ubiqUidade de certos tipos 
de arranjos estruturais pode mais provavelmente ser creditada à universalidade dos 
processos miméticos do que a alguma evidência de que os modelos adotados 
aumentem a eficiência. 

O isomorfismo normativo está diretamente relacionado à profissionalização, ou seja, 

ao compartilhamento de normas e métodos de trabalho pelos integrantes de uma determinada 

classe profissional (MACHADO-DA-SILVA ef. aI., 2003). Na visão de Carvalho e Vieira 

(2003, p. 34), "O sistema de ensino e, em particular, as universidades, onde se forma grande 

parte dos profissionais, são veículos privilegiados dos conjuntos de normas, regulamentos e 

práticas comuns a uma profissão". Um importante mecanismo de encorajamento do 

isomorfismo normativo é a filtragem de pessoal, que acontece por meio de várias práticas 

como, por exemplo, a contratação dentro de uma mesma indústria e a seleção sistemática de 

executivos de topo dos departamentos financeiro ou jurídico (DIMAGGIO e POWELL, 

1991 ). 

Fonseca (2003) registra a importância do mecanismo isomórfico para as organizações: 

o isomorfismo é vantajoso para as organizações, pois a similaridade facilita as 
transações interorganizacionais e favorece o seu funcionamento interno pela 
incorporação de regras socialmente aceitas. Ao demonstrar que atua de acordo com 
normas coletivamente compartilhadas. a organização pode ganhar reconhecimento 
externo e assegurar o seu desenvolvimento, construindo melhores oportunidades de 
expansão por meio da maximização da sua capacidade de obtenção de recursos e de 
adoção dc possíveis inovações (DIMAGGIO e POWELL, 1983; MEYER c 
ROWAN, 1983; MACHADO-DA-SILVA e FONSECA, 1993b apud FONSECA, 
2003, p. 54). 

Como foi registrado anteriormente, o movimento pela Responsabilidade Social das 

Empresas tem-se institucionalizado e, nesse processo, o isomorfismo tem cumprido o seu 
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papel. Com a criação de entidades de cunho eminentemente normativo, o processo de 

isomorfismo com relação às práticas tidas como socialmente responsáveis tem crescido, 

principalmente com a divulgação para a sociedade das realizações das empresas que estão na 

vanguarda desse processo, às vezes consideradas como ícones do setor onde se enquadram. 

De posse de tais informações. a sociedade passa a corroborar tal processo, na medida em que 

exige o mesmo comportamento por parte de outras empresas que se encontram em estágios 

diferentes de conscientização das responsabilidades que ela espera que essas empresas 

assumam. 
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3 METODOLOGIA 

o capítulo anterior tratou de estabelecer o referencial teórico que dará suporte à 

pesquisa em questão. Neste capítulo, serão determinados os meios para se alcançarem os 

objetivos propostos para este trabalho. 

3.1 PERGUNTAS DE PESQUISA 

Apresentam-se aqui perguntas de pesquisa que se constituem em fontes subsidiárias à 

pergunta principal apresentada na introdução deste projeto. 

- Como se dá o processo de assunção de Responsabilidade Social Empresarial no Banco 

ABN AMRO Real, e de que forma o Programa de Voluntariado Empresarial, vivenciado por 

meio do Instituto Escola Brasil, integra o conjunto de ações nesse sentido? 

- Quais foram as causas da adoção do Programa de Voluntariado Empresarial do Banco ABN 

AMRO Real? 

- Qual é o grau de institucionalização do Programa de Voluntariado Empresarial do Banco e 

do Instituto Escola Brasil? 

- Qual é o grau de legitimidade organizacional do Instituto Escola Brasil e do Programa de 

Voluntariado Empresarial do Banco praticado com o apoio dele? 

3.2 DEFINiÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Nesta seção, são apresentadas a definição constitutiva e a operacional das variáveis 

utilizadas na presente pesquisa. 

1 Responsabilidade Social Empresarial 

- Definição constitutiva (De): apresenta-se como definição constitutiva aquela utilizada 

pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que ressalta a importância das 

partes interessadas (stakelzolders). Assim, 
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Responsabilidade social é uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal 
maneira que a toma parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. A 
empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os 
interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, prestadores de serviço, 
fornecedores. consumidores, governo e meio ambiente) e conseguir incorporá-los no 
planejamento de suas atividades, buscando atender às demandas de todos, e não 
apenas dos acionistas ou proprietários (ETHOS. 2003). 

- Definição operacional (DO): o termo é operacionalizado neste estudo por meio da análise 

do discurso e das ações da empresa (Banco ABN AMRO Real) de onde se originou a 

instituição ora tomada como caso de análise - Instituto Escola Brasil. 

2 Programa de Voluntariado Empresarial 

- Definição constitutiva (DC): na visão do Instituto Ethos (2003), um programa de 

voluntariado empresarial "É o aglomerado de ações orquestradas e sistemáticas que uma 

empresa realiza com a finalidade de dar suporte ao voluntariado empresarial". Tal definição 

toma-se interessante na medida em que deixa transparecer uma necessidade de se 

estruturarem as ações ligadas ao voluntariado e ao seu incentivo. 

- Definição operacional (DO): a operacionalização dessa definição é feita pela identificação 

das ações que compõem o programa e lhe dão suporte. 

3 Institucionalizacão 

- Definição constitutiva (DC): para Selznick (1971, p. 34), 

Organizações transformam-se em instituições ao serem infundidas de valor, isto é, 
avaliadas não como simples instrumentos, mas como fontes de gratificação pessoal 
direta e veículos de integridade de um grupo. Esta infusão produz uma identidade 
distinta para a organização. 

Essa definição indica importantes processos, tais como a infusão de valor e a produção 

de uma identidade distinta para a organização, centrais na temática da RSE. 

- Definição operacional (DO): é utilizada a seguinte definição: 

Embora percebido como termo sujeito a várias definições, entende-se por 
institucionalização o processo de transformar crenças e ações em regras de conduta 
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social. Ao longo do tempo, por influência de mecanismos de aceitação e reprodução, 
tais regras tomam-se padrões e passam a ser encaradas como rotinas naturais, ou 
concepções amplamente compartilhadas da realidade (BERGER e LUCKMANN, 
1967; MEYER c ROWAN, 1983; JEPPERSON, 1991 apud FONSECA, 2003, p. 
58). 

Foram identificados os valores que se procuram infundir nas organizações estudadas-

ABN AMRO Real e Instituto Escola Brasil -; identificar-se-á, também, como esses valores 

colaboram na produção de uma identidade distinta para a organização. 

4 Legitimidade organizacional 

- Definição constitutiva (De): é utilizada a seguinte definição de legitimidade: 

A legitimidade organizacional refere-se ao grau de apoio cultural que uma 
organização recebe - a extensão para a qual o arranjo dos valores culturais 
estabelecidos provê explicações para sua existência, funcionamento, e jurisdição, e 
alternativas de necessidade ou rejeição (MEYER e SCOTT, 1992, p. 201). 

- Definição operacional (DO): como definição operacional do conceito de legitimidade 

organizacional, toma-se a explanação de Davis (1973), que ressalta o processo de 

sobrevivência das organizações mediante a concessão ou retirada de poder das empresas por 

parte da sociedade. Assim, "A sociedade concede legitimidade e poder às empresas. No longo 

prazo, aquelas que não usam esse poder de uma forma que a sociedade considere responsável 

tenderão a perdê-lo" (DAVIS, 1973, p. 314). 

Essa definição mostra que há uma expectativa por parte da sociedade e que as 

empresas devem procurar se alinhar a ela como forma de sobrevivência. Dessa forma, foi 

analisada a maneira como a empresa tem-se colocado perante a sociedade, exemplificando, no 

tocante ao Instituto Escola Brasil, o que tem feito para buscar a legitimidade que é advinda 

dela, e como é reconhecida por instituições representativas da sociedade (agências 

reguladoras, organismos certificadores, associações de empresas etc.). 
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3.3 DELINEAMENTO 

A presente pesquisa classifica-se como qualitativa, e utiliza o método do estudo de 

caso. Segundo Godoy (1995a), 

a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem 
emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte de questões ou focos de 
interesses amplos, que se vão definindo à medida que o estudo se desenvolve. 
Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 
interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando 
compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos 
participantes da situação em estudo. 

O estudo de caso é uma das formas de se fazer pesquisa no campo das ciências sociais 

(YIN, 2001). Na visão de Yin (2001, p. 19), 

Em geral. os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam 
questões do tipo "como" e "por que'". quando o pesquisador tem pouco controle 
sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 
inseridos em algum contexto da vida real. 

Buscando uma explanação mais completa dos atributos de um estudo de caso, Yin 

(200 I, p. 32) apresenta a seguinte definição, dividindo-a em duas partes: 

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

A segunda parte da definição mostra que 

A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única, em que 
haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, c, como resultado, 
baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um 
formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento 
prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados (YIN, 
2001, p. 32-3). 

Os programas de voluntariado empresarial, tema do estudo proposto, encaIxam-se 

perfeitamente na definição elaborada por Yin (200 I), satisfazendo a cada um dos requisitos 

por ele elencados. 

Utilizando a taxionomia proposta por Vergara (2000), que classifica a pesquisa quanto 

aos fins e quanto aos meios, tem-se que a presente é: 

Quanto aos fins: 
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- Descritiva: pois busca expor as características dos programas de voluntariado empresarial e 

suas relações com a população-alvo, a entidade beneficiada e também internamente na 

empresa; 

Quanto aos meios, tem-se: 

- Pesquisa de campo: pois investiga o fenômeno, o programa de voluntariado empresarial, 

no local em que ele é desenvolvido e gerenciado, bem como em organização que dele é alvo e 

se beneficia; 

- Pesquisa documental: já que utilizou documentos conservados no interior da organização 

pesquisada e não-acessíveis ao público em geral. 

Na visão de Godoy (1995a), as características básicas da pesquisa qualitativa são: (I) 

tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental - preocupação primordial com o estudo e análise do mundo empírico em seu 

ambiente natural, e importância do pesquisador como instrumento mais confiável de 

observação, seleção. análise e interpretação dos dados coletados; (2) é descritiva - destaque 

especial para a palavra escrita no processo de obtenção dos dados e na sua disseminação; (3) 

tem preocupação essencial com o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida -

tentativa de compreensão dos fenômenos estudados a partir da perspectiva dos participantes; 

(4) possui enfoque indutivo na análise dos dados - não parte de hipóteses estabelecidas a 

priori, não se preocupam em buscar dados ou evidências que corroborem ou neguem tais 

suposições. 

Ainda para a mesma autora, 

Quando estamos lidando com problemas pouco conhecidos e a pesquisa é de cunho 
exploratório. este tipo de investigação parece ser o mais adequado. Quando o estudo 
é de caráter descritivo e o que se busca é o entendimento do fenômeno como um 
todo. na sua complexidade. é possível que uma análise qualitativa seja a mais 
indicada. Ainda quando a nossa preocupação for a compreensão da teia de relações 
sociaIS c culturais que se estabelecem no interior das organizações. o trabalho 
qualitatIVO pode oferecer interessantes e relevantes dados (GODOY. 1995a. p. 63). 
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A característica basilar do estudo de caso é a análise de uma unidade em profundidade, 

visando ao exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação em 

particular. Seu propósito fundamental é a análise intensiva de uma dada unidade social 

(GODOY, 1995b). 

3.4 COLETA DE DADOS 

3.4.1 Técnica utilizada 

A entrevista é considerada por muitos autores como técnica por excelência em 

pesquisa social. Tem trazido muito desenvolvimento para a área nas últimas décadas (GIL, 

1987). Segundo esse autor, as razões para seu intenso uso são: 

- Possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social; 

- É uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do 

comportamento humano; 

- Os dados obtidos são suscetíveis de classificação e de quantificação. 

Gil (1987) apresenta uma classificação das entrevistas quanto ao seu grau de 

estruturação que pode ser representada num continuum que vai das menos estruturadas até as 

mais formais. 

Figura 2 

Contínuo do grau de estruturação de entrevistas 

por pautas 
Informais Formais 

focalizadas + 

Dessa forma, foram utilizadas entrevistas por pautas mantendo-se certa diretividade, 

mas permitindo que os entrevistados falassem livremente. Questões preparadas a priori 
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puderam sofrer alterações ao longo da entrevista. algo que não ocorre quando ela é 

formalizada. 

Para a realização deste trabalho foram levadas em conta as entrevistas realizadas no 

Banco ABN AMRO Real e no Instituto Escola Brasil, fazendo o cotejamento das informações 

coletadas com o referencial teórico adotado neste estudo. Utilizou-se, também, entrevistas 

feitas com voluntários funcionários de agência do Banco e com a diretoria de uma escola 

pública alvo das ações voluntárias. Tal procedimento tem por finalidade checar as 

informações para possível detecção de incongruências ou divergências nos discursos. 

O estudo de caso tem como técnicas fundamentais de pesquisa a observação e a 

entrevista (GODOY, 1995b) que, freqüentemente, figuram de forma combinada. Para Yin 

(200 I), no estudo de caso duas técnicas se constituem em fonte de evidência: a observação 

direta e a série sistemática de entrevistas. Na presente pesquisa não foi utilizada a observação 

direta. 

3.4.2 Trabalho de campo 

As escolas públicas são os espaços nos quais os voluntários das agências locais do 

Banco exercem o voluntariado. O Instituto Escola Brasil apóia as atividades dos voluntários 

das agências por meio de orientação e treinamento. O Banco. reconhecendo a existência da 

atividade voluntária entre os seus funcionários, apóia tal atividade, sustentando com recursos 

as atividades do 1EB. 

Assim, a coleta dos dados deu-se por meio de entrevistas realizadas nas instituições e 

com os sujeitos identificados abaixo: 

- Banco ABN AMRO Real: foi entrevistada a titular da superintendência de 

responsabilidade social na sede do Banco, em São Paulo; 



81 

- Instituto Escola Brasil: foi entrevistado o diretor da Instituição e o coordenador do 

voluntariado na sede do Instituto, em São Paulo; 

- Agência local: foram entrevistados funcionários voluntários na agência de Niterói, Rio de 

Janeiro; 

- Escola atendida: foi entrevistada a diretora de uma escola pública atendida pelo grupo de 

voluntários da agência escolhida em Niterói, Rio de Janeiro. 

3.5 TRATAMENTO DE DADOS 

Buscou-se, na análise, o surgimento de categorias que permitiram melhor 

compreensão do fenômeno estudado e o estabelecimento de ligações dessas categorias com 

teorias discutidas no referencial teórico. 

Na visão de Morse (1994, p. 25), 

A análise de dados é um processo que requer fino exame, inexorável busca por 
respostas, observação ativa, e retratação acurada. É um processo de junção de dados, 
de tornar óbvio o invisível, de reconhecimento entre o que é significante e o que é 
insignificante, de ligar logicamente fatos aparentemente desconexos, de ajustar 
categorias umas às outras, e de atribuir conseqüências aos antecedentes. É um 
processo de conjectura e verificação, de correção e modificação, de sugestão e 
defesa. Í: um processo criativo de organizar dados de forma que os esquemas 
analíticos parecerão óbvios. 

Para Morse (1994). quatro processos figuram em todos os métodos qualitativos: 

compreensão, síntese. teorização, e recontextualização. Esses processos cognitivos se dão 

mais ou menos seqüencialmente no processo de investigação porque o pesquisador necessita 

alcançar um nível razoável de compreensão antes de estar apto a sintetizar, ou seja, elaborar 

sentenças gerais sobre os participantes. A teorização só se dá quando o pesquisador é capaz de 

sintetizar. Depois que os conceitos ou modelos são plenamente desenvolvidos, ocorrerá a 

recontextualização (MORSE. 1994, p. 26). 

O processo de compreensão diz respeito à busca e aprendizado sobre tudo o que há 

para se conhecer sobre o grupo, a cultura, e o estudo do tópico. Aqui se faz presente a leitura 
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tanto dos clássicos como dos autores mais recentes que trataram do tema (MORSE, 1994). 

Ressalta esse autor que é crucial manter a literatura "em suspenso" e separada dos dados para 

evitar que eles sejam contaminados pela informação advinda da literatura ou pela perspectiva 

do observador (MORSE, 1994). 

Para Morse (1994, p. 30) "o processo de síntese envolve a fusão de várias histórias, 

experiências, ou casos usados para descrever um padrão composto típico de comportamento 

ou resposta". 

O processo de teorização consiste na construção de explanações alternativas e de 

lançá-Ias sobre os dados até que a melhor forma que explique os dados mais simplesmente 

seja obtida (MORSE, 1994, p. 33). 

A recontextualização por sua vez é o desenvolvimento da teoria emergente, que a 

torna aplicável a outros grupos e a outras populações para as quais a pesquisa pode ser 

aplicada (MORSE, 1994, p. 34). Na visão de Morse, 

No processo de recontextualização, o trabalho de outros pesquisadores e a teoria 
estabelecida têm um papel crítico. A teoria estabelecida pode fornecer o contexto no 
qual um modelo de pesquisa faz ligações das novas descobertas ao conhecimento 
estabelecido. A teoria estabelecida recontextualiza as novas descobertas fornecendo 
um contexto no qual se possa fixá-Ias. e então a disciplina avança (MORSE, 1994, p. 
34). 

Assim, no tratamento dos dados obtidos na fase de coleta, foram observados os 

processos relacionados por Morse (1994) na sua descrição da investigação qualitativa. 

3.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Além da limitação tradicional de um estudo de caso, que é o fato de se restringir a uma 

única unidade de análise, portanto não permitindo generalizações, que não as analíticas e 

reflexivas, tem-se como limitações da presente pesquisa: 

(I) Dificuldade de acesso aos membros da sede da empresa (ABN AMRO Real), 

formuladores das políticas relacionadas ao tema aqui estudado. Com efeito, não foi 
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possível o contato direto e a realização de entrevistas. como preconiza o método utilizado, 

com mais de uma pessoa na sede da empresa. Tal fato se constitui numa limitação porque 

pode reproduzir prováveis vieses que porventura o entrevistado apresente nas suas 

opiniões. visões e forma de encarar a realidade organizacional. No processo de pesquisa, 

buscou-se superar essa limitação com o batimento das informações coletadas por meio de 

entrevista com publicações impressas da Organização, nas quais constasse opiniões e 

visões de outros membros da empresa; 

(2) A falta de elementos de comparação dos PVEs em empresas do mesmo campo 

organizacional também pode ser arrolada como uma limitação da pesquisa. Para suplantar 

essa limitação, buscou-se a comparação, ainda que de forma superficial, com empresas de 

outras áreas, já que se trata da mesma atividade. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

No presente capítulo serão apresentados o caso da unidade escolhida para estudo e a 

análise dos dados coletados no campo. 

Dentre as diversas instituições bancárias existentes, foi escolhido o Banco ABN 

AMRO Real, pela sua atuação em projetos sociais e pelo seu desejo expresso de se tornar um 

líder no processo de responsabilidade social. A existência de um programa de voluntariado foi 

condição essencial para a sua escolha. Como a maior parte das ações de voluntariado são 

realizadas no Instituto Escola Brasil. essa Instituição será aqui estudada e analisada 

juntamente com o Banco ABN AMRO Real. Espera-se que dessa forma se consiga um maior 

entendimento da ação voluntária abrigada pelo Banco e estimulada pelo Instituto. 

4.1 BANCO ABN AMRO REAL 

4.1.1 Histórico 16 

O ABN AMRO Bank é fruto da união ocorrida em 1991 de dois bancos: Algemene 

Bank NederIand (ABN) e Amsterdam-Rotterdam Bank (AMRO). O Algemene Bank 

Nederland por sua vez é resultado da fusão do De Twentsche Bank com o Banco 

Nederlandsche Hande1-Maatschappij. em 1964. Já o Amsterdam-Rotterdam Bank originou-se 

da fusão entre o Amsterdamsche Bank e o Rotterdamsche Bank, verificada também em 1964. 

Sua presença alcança mais de 70 países. sendo um dos maiores do mundo. 

O Banco ABN AMRO Real faz parte do ABN AMRO Brasil, grupo que engloba 

o seguinte conjunto de empresas: ABN AMRO Bank, Banco Real, ABN AMRO Asset 

Management, BANDEPE, Real Seguros e SUDAMERIS. O ABN AMRO está presente no 

Brasil há mais de 86 anos. tendo iniciado suas atividades em 1917. O quadro 16 registra os 

principais fatos no histórico do Banco. 



85 

Quadro 16 
Histórico do Banco ABN AMRO no Brasil 

Marco Histórico 

1917 Início da trajetória do Banco no Brasil. 

1945 Abertura da primeira agência do Banco em São Paulo. 

1963 Aquisição de 50% das ações da Aymoré Financiamentos. 

1993 
Surgimento do nome ABN AMRO Bank quando da mudança da sede do Banco do Rio de 
Janeiro para São Paulo. 

1998 Aquisição do Banco Real e do BANDEPE. 

2003 Aquisição do Banco SUDAMERIS. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Informações do sítIO do Banco. Disponível em: www.real.com.br. 
Acesso em: 20 jan. 2003. 

Na Figura 3, pode-se visualizar a evolução do ABN AMRO Bank, resultado de várias 

fusões e aquisições ao longo da história, tendo começado a sua trajetória em 1824. 

4.1.2 Produtos e serviços 

o Banco ABN AMRO Real possui os serviços tradicionais de um banco privado, e 

outros que o diferenciam dos demais bancos. Não será listada aqui a totalidade dos serviços 

existentes, pois foge do interesse do trabalho. Entretanto, é importante destacar três dos 

serviços existentes, quais sejam, os financiamentos socioambientais, o Fundo Ethical e o 

microcrédito. 

16 Elaborado com base no sítio do Banco: www.bancoreal.com.br. 



FIGURA 3 - Evolução do ABN AMRO Bank 
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Fonte: www. http://www.abnamro.comlcom/aboutJhistory.asp. Acesso em: 19/01/2004. 



4.1.2.1 Financiamentos socioambientais 

Os financiamentos socioambientais fazem parte de uma nova política do Banco, como é 

relatado em seu balanço social: 

A Organização está num processo de desenvolvimento de produtos na área 
socioambiental e de aprendizado com esse novo jeito de avaliar as operações de 
crédito. E tem descoberto que há boas oportunidades de negócios também, 
fortalecendo o posicionamento do ABN AMRO REAL no mercado e confirmando 
que é possível ter bons resultados respeitando o meio ambiente e contribuindo com o 
desenvolvimento social (ABN AMRO REAL, 2003, p. 37). 

Na linha do desenvolvimento sustentável, há ações voltadas para pessoas físicas, como o 

financiamento para a conversão de automóveis para o combustível gás natural e a compra de 

aquecedores de água que funcionam com energia solar. Para pessoas jurídicas, tem-se o 

financiamento para tratamento de efluentes, controle de emissões atmosféricas e para compra 

de outros equipamentos de redução de impacto ambiental. Na área social, verifica-se a 

existência de linhas de financiamento voltadas para a reestruturação financeira de hospitais, 

compra de microcomputadores para professores e compra de equipamentos para pessoas com 

dificuldade de locomoção. O pequeno produtor rural também é alvo de linha de financiamento 

específica (ABN AMRO REAL, 2003). 

É possível, então, verificar a orientação estratégica voltada para o ambiente natural, que 

tem como objetivo o desenvolvimento sustentável e faz parte da visão ambiental, uma das 

vertentes de orientação das empresas quanto à RSE (ASHLEY, 2002). Identifica-se também o 

modelo progressista apresentado por Cheibub e Locke (2000), que tem como alvo das ações 

os slakeho/ders e possui motivação instrumental da ação. Tal modelo alinha as ações da 

empresa na área de RSE aos seus interesses, numa combinação de benefícios sociais e 

econômicos (ASHLEY, 2002; BORGER, 2001; DRUCKER, 1984; GREENING e TURBAN, 

2000; MARTIN, 2002; PORTER c KRAMER, 2002; TEODÓSIO, 2000). 
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4.1.2.2 Fundo Ethical 

o Fundo Ethical é um "fundo de renda variável cuja carteira é composta por empresas 

que, além do potencial de retomo financeiro, têm compromisso com a Govemança 

Corporativa, Meio Ambiente e Responsabilidade Social" (ABN AMRO REAL, 2003, p. 39). 

Primeiro fundo de investimento brasileiro composto exclusivamente por empresas que 

investem na área socioambiental, tem por finalidade fomentar essa prática por parte das 

empresas. Assim, 

Mais do que uma iniciativa de mercado, ele [o fundo] expressa o nosso desejo em 
apoiar e acelerar a criação de uma cultura de mercado que reconheça valor na gestão 
feita a partir de uma relação mais equilibrada entre lucro, as pessoas e o planeta 
(ABN AMRO REAL, 2003, p. 39). 

Essa intenção expressa de apoiar e acelerar o processo de reconhecimento de valor na 

gestão pautada em princípios de RSE pode-se constituir num mecanismo de isomorfismo, a 

partir do momento em que as organizações se sintam pressionadas a adotar estruturas ou 

processos que lhes permitam figurar num fundo como o Ethical, por exemplo (MACHADO-

DA-SILVA el. ai., 2003). 

4.1.2.3 Microcrédito 

o programa Real Microcrédito, desenvolvido por um grupo multidisciplinar de 

funcionários do ABN AMRO Real, tem por finalidade a concessão de empréstimos a 

microempreendedores em regiões carentes de São Paulo (ABN AMRO REAL, 2003). 

4.1.3 Missão e valores 

A missão do Banco ABN AMRO Real é a seguinte: 

Satisfazer o cliente, gerando valor para os acionistas, funcionários e comunidade, 
através de uma postura ética nos negócios. diferenciando-nos pela qualidade dos 
produtl)S. serviços e. especialmente. pelo atendImento (AB!'i AMRO REAL, 2003, 
p. 19). 
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A missão do Banco é considerada como item relevante na sua gestão. A abordagem 

encontrada nessa missão está em conssonância com uma das linhas teóricas apresentadas por 

Brummer (1991), qual seja, a stakeholder theory, segundo a qual os grupos de interesse, ou 

partes interessadas, devem ser levados em conta nas decisões empresariais. Dentre os diversos 

atores que podem ser considerados nessa abordagem, a missão destaca os acionistas, 

funcionários e a comunidade, os dois primeiros tratados no âmbito interno, e a comunidade 

representando o ambiente externo. 

A análise que o próprio Banco faz da sua missão mostra a percepção que tem do 

processo de RSE como algo paulatino, que define e redefine a forma de interação com as 

partes interessadas. Portanto, "De acordo com sua missão, o Banco vai redefinindo o modo de 

interagir 17 com seus diversos públicos: acionistas, funcionários, clientes, fornecedores e a 

sociedade como um todo".18 Ainda dentro dessa perspectiva, a Instituição considera que: 

"Gerar valor para todos esses públicos é, além de uma causa, uma questão estratégica para 

nós, diretamente associada à própria sustentabilidade dos negóciosl9 e, por que não, do 

próprio planeta".2o Essa proposição se encaixa em algumas das abordagens estratégicas 

apresentadas por Ashley (2002), quais sejam, a dos acionistas, já que diz respeito à 

"sustentabilidade dos negócios", o que é alcançado por meio do lucro; a dos funcionários, 

que seria perpetrada pela atração e retenção de 

funcionários qualificados; a dos fornecedores, pautando-se em relações comerciais éticas; a da 

comunidade, pois preconiza o relacionamento socialmente responsável com a comunidade na 

qual se insere; e a do meio ambiente, quando fala do planeta, propugnando o desenvolvimento 

sustentável (ASHLEY, 2002). 

17 Grifo original. 
18 Disponível em: www.real.com.br. Aeesso em: 20/0112003. 
19 Grifo original. 
20 Disponível em: www.real.com.br. Acesso em: 20/01/2003. 
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Ainda com relação à visão do Banco, que é evolucionista, porquanto aceita a idéia de 

que é preciso melhorar, evoluir dentro do conceito de RSE, tem-se a seguinte proposta: 

Os bancos, enquanto agentes do sistema financeiro na sociedade, podem ajudar as 
pessoas a gerenciar seus recursos de uma forma mais consciente. Nesse sentido é 
que nos vemos como agentes do novo capitalismo. Queremos obter lucros e 
resultaddos com essa consciência e o propósito de construir de fato uma sociedade 
melhor. Nosso sucesso é, e será cada vez mais, decorrência dessa maneira de 
conduzir os negócios (ABN AMRO REAL, 2003, p. 17). 

É possível identificar nessa asseveração, representativa da visão do Banco, os modelos 

apresentados por Cheibub e Locke (2000), quais sejam, de idealismo ético e filantrópico, 

ambos baseados na moral. Contudo, o desejo de obter lucros e resultados denotam a presença 

do modelo progressista, que, sendo baseado na visão instrumental, tem como alvo das ações 

os grupos de interesse (CHEIBUB e LOCKE, 2000). 

Os valores corporativos do Banco são os balizadores na tomada de decisão no dia-a-

dia empresarial. Alista-se, a seguir, os valores com suas definições apresentadas pelo Banco?l 

- Integridade - acima de tudo temos um compromisso com a integridade em tudo o que 

fazemos, dentro e fora da Organização; 

- Respeito - respeitamos todas as pessoas independentemente de suas origens, hierarquia, 

sexo e idade. Valorizamos a diversidade de idéias e opiniões, tratando com dignidade as 

diferenças e divergências; 

- Trabalho em equipe - o trabalho em equipe é a essência de nosso sucesso como rede 

bancária internacional. Devemos compartilhar conhecimentos e recursos, visando ao benefício 

de nossos clientes. funcionários. sociedade e acionistas; 

- Profissionalismo - temos o compromisso de oferecer aos clientes o mais alto padrão de 

qualidade. Profissionalismo deve também orientar as relações internas da Organização. 

21 Fonte: www.bancoreal.com.br. Acesso em: 09 mar. 2004. 
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Importante observar que tais valores foram definidos mundialmente pelo Banco, em 

1997, e sua divulgação foi feita por meio de atividades com todos os funcionários da 

Organização, nas quais se procurava discutir a aplicação prática no dia-a-dia empresarial. 

4.2 INSTITUTO ESCOLA BRASIL 

4.2.1 Histórico 

O Instituto Escola Brasil22
, organização não-govenamental, foi criado em 1998 por 

iniciativa de um grupo de funcionários da Aymoré Financiamentos, financeira pertencente ao 

Banco ABN AMRO Real. A idéia era apoiar as escolas públicas, por meio da atividade 

voluntária dos funcionários do Banco, estimulando os alunos com atividades que 

despertassem neles maior interesse pela vivência na escola. 

O processo de criação do Instituto deu-se com o reconhecimento dessa necessidade 

por parte do Banco. O Diretor do Instituto Escola Brasil registra23 como ocorreu esse 

processo: 

o programa de voluntariado nessa direção da escola pública24 aconteceu 
inicialmente num núcleo, numa diretoria do Banco. Um núcleo de funcionários 
começou a fazer isso e a pedir apoio do Banco. O Banco começou a apoiar e 
percebeu que precisava de uma organização mais estruturada, mais profissional, e 
criou o Instituto para dar apoio a esse grupo de funcionários que já estava 
começando o processo, e mais quem quisesse. Então ele já nasceu dentro dessa 
concepção: o Instituto como uma organização. Havia um grupo de funcionários que 
já estava fazendo essa ação de voluntariado sozinho e tinha dificuldade para guardar 
o dinheiro, para fazer compras, para uma série de coisas e atividades que são típicas 
de uma empresa do Terceiro Setor, e precisava de um apoio. O Banco vendo aquela 
necessidade achou que devia apoiar. Como é que ele apoiou? Constituindo um 
Instituto, uma ONG que dá supone a essa ação. E ela cresceu. 

Assim, diferentemente da malOna dos programas de voluntariado das empresas, que 

nascem de decisões da sua liderança. a atividade voluntária no Banco começou como uma 

22 Fonte: www.institutoescolabrasil.org.br. Acesso em: 4 dez. 2003. 
23 Em entrevista para esta pesquisa. realizada na sede do Instituto Escola Brasil em São Paulo (9 de fevereiro de 
2004). 
24 O Diretor faz essa especificação porque o Banco possui outras ações de voluntariado em parceria com 
instituições públicas e privadas. 



92 

iniciativa dos próprios funcionários, tendo sido reconhecida e apoiada pela empresa logo em 

seguida. 

Com relação à sua estrutura, o IEB possui 12 funcionários que se dedicam integralmente, 

e de forma remunerada, ao apoio das atividades voluntárias desempenhadas pelos 

funcionários do Banco. 

Registra-se também o cumprimento por parte do IEB da Lei do voluntariado, bem como a 

utilização do termo de adesão para os funcionários. 

4.2.2 Produtos e serviços 

Os serviços que o Instituto Escola Brasil presta estão relacionados à sua missão: 

apoio à escola pública por meio do serviço voluntário, que hoje conta com 3.50025 

funcionários do Banco e atende a 102 escolas públicas. Dentro das atividades fomentadas pelo 

Instituto, destacam-se: formação de grupo de voluntários, cerimônia de adoção, evento paz e 

filhos, clínicas, palestra na escola, eventos, participação de consultores, sistema integrado de 

artes, poesia viva. A seguir, descrição de cada uma dessas atividades. 

4.2. I. I Formação de grupo de voluntários 

Os funcionários do Banco interessados em participar do voluntariado formam grupos 

que terão como primeira atividade a "adoção" de uma escola pública onde as ações se 

desencadearão. Tal processo se dá por meio da realização de uma série de reuniões com a 

diretoria e professores, com o objetivo de estabelecer quais são as necessidades de infra

estrutura para a prática esportiva e as características da comunidade escolar. Num segundo 

momento, inicia-se uma fase de captação conjunta de recursos, contando com a participação 

de consultores das áreas de esporte, educação e psicologia. 

25 O Banco possui um total de 23.007 funcionários (2002). 
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4.2.1.2 Cerimônia de adoção 

Momento especial, carregado de simbolismo, no qual se dá o plantio de uma árvore 

representando a presença dos voluntários apoiados pelo Instituto na escola. A árvore escolhida 

é o Ipê, que, florescendo uma vez por ano, às vezes em condições adversas, representa as 

dificuldades enfrentadas pelo grupo e pelos representantes da escolas no processo 

educacional. 

4.2.1.3 Paz e filhos 

Evento destinado a proporcionar aos alunos das escolas um dia de integração entre 

pais, filhos, escola e comunidade. Várias práticas são vivenciadas nesses eventos, tais como: 

brincadeiras, oficinas de arte, música, teatro, futebol, vôlei, capoeira, cirandas e danças 

circulares com foco na convivência em paz. Integram o evento voluntários, professores, 

alunos, pais e estagiários de universidades parceiras do Instituto. 

4.2.1.4 Clínicas 

Encontro anual entre professores de educação fisica de escolas adotadas pelo IEB, com 

grandes nomes do meio esportivo nacional. É um momento de troca de experiências que 

possibilita a integração entre os professores, condição considerada indispensável para o 

sucesso do 1EB. 

4.2.1.5 Palestra na escola 

Palestras temáticas realizadas nas escolas adotadas, com o objetivo de reunir e integrar 

os diferentes grupos que formam a comunidade escolar, valendo-se de temáticas atuais. Entre 

os temas abordados, destacam-se: higiene pessoal, reciclagem de lixo, formação de lideranças 

empreendedoras, administração de recursos financeiros, economia doméstica, drogas e 

sexualidade. 
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4.2.1.6 Eventos 

Duas vezes ao ano, o IEB realiza o Dia do Esporte, com características de festival e 

sem caráter competitivo, promove o congraçamento entre alunos de escolas envolvidas no 

projeto. 

4.2.1. 7 Consultores 

Há um consultor contratado para as modalidades de basquete, handebol, futsal, vôlei, 

recreação e tênis. Juntamente com o consultor, atuam oito estagiários em cada modalidade 

esportiva, representando o IEB nas escolas. 

4.2.1.8 Sistema integrado de artes 

Projeto ainda embrionário, consiste no ensino artístico coletivo, dirigido a crianças do 

ensino fundamental. Trata da técnica de linguagens artísticas que envolvem teatro, música, 

artes plásticas, literatura, dança e capoeira. Tem por finalidade possibilitar às crianças o 

contato com a arte, inserindo-as num contexto de despertamento para outras interpretações da 

realidade e lhes proporcionando alternativas de lazer, educação e cultura na escola. 

4.2.1.9 Poesia viva 

Reconhecendo que a poesia perdeu o seu espaço no dia-a-dia escolar, tal projeto tem 

por finalidade trazer de volta a poesia para a escola, pois a considera importante ferramenta de 

ensino e expressão artística. Considera, também, que a poesia tem a capacidade de despertar o 

interesse pela leitura e expandir a criatividade. 

Como se pode notar, é ampla a gama de ações que o lEB realiza nas escolas, apesar de 

algumas ainda bastante embrionárias e incipientes. 
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4.2.3 Missão e valores 

Com uma lógica bastante diferente daquela encontrada no ambiente empresarial, o 

Instituto Escola Brasil apresenta como missã02b
: 

Oferecer melhores condições para motivar o aluno a reintegrar-se à escola através 
da prática de esportes, visando a aumentar o interesse dos alunos no aprendizado e a 
diminuir a evasão escolar. 

Com o passar do tempo, além das práticas esportivas, o Instituto passou a incentivar 

também as atividades culturais e artísticas, dentro da visão de que isso pode 

fazer com que as crianças encontrem o caminho da cidadania, e pode também reintegrar a 

comunidade às escolas. Exemplo disso, o Projeto Poesia Viva, desenvolvido pelo IEB, tem 

como objetivo introduzir um pouco de poesia nas escolas, o que é feito por meio de 

atividades, como por exemplo a participação de poetas em encontros preparatórios com os 

voluntários e com os professores das escolas, e concursos de poesIa realizados entre os 

alunos, com publicação de livro. 

Na classificação de Brummer (1991), o IEB figuraria como uma organização que visa 

ao bem comum, portanto integrante da categoria que possui o maior grau de legitimidade. 

Com efeito, as características levantadas por Brummer (1991) puderam ser verificadas no 

campo na etapa de realização das entrevistas. Dentre elas destacam-se: boa distribuição de 

autonomia; e grande confiança por parte de membros e não-membros, dado o fato de 

se dedicarem ao bem comum. 

o IEB não tem uma preocupação com o estabelecimento de missão, valores, objetivos 

e metas, tal qual ocorre no âmbito das empresas privadas, pois imputa esses 

recursos gerenciais, bem como a preocupação com os mesmos, a uma lógica instrumental, que 

não deveria encontrar lugar na dinâmica de uma organização do Terceiro Setor, como é o seu 
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caso. O comentário do diretor do IEB sobre as dificuldades que o Instituto enfrenta ilustra 

essa questão27
: 

o maior problema que o Instituto tem é com sua própria filosofia. Nas empresas em 
geral. c essa empresa [Banco], como qualquer outra, tem no seu organograma e na 
sua hierarquia profissional, percebe-se na hierarquia existente a razão pela 
eticiêneia. O projeto não tem hierarquia e é eficiente. Então a coisa mais difícil que 
nós temos é colocar essa filosofia no trabalho do Instituto. Os gestores de vez em 
quando interferem um pouco com a hierarquia deles. Isso é muito ruim para o 
projeto. 

Percebe-se nessa declaração o confronto entre duas lógicas distintas: a privada, e a do 

privado, porém público (FERNANDES, 1994). Embora sejam claras as diferenças entre essas 

duas esferas, ultimamente têm crescido as proposições simpáticas à adoção por parte das 

organizações do Terceiro Setor de práticas gerenciais privadas, com vistas à sua 

profissionalização (DOMENEGUETTI, 2001; DRUCKER, 1994; PECCHT e RODRIGUES, 

2000). 

é claro: 

Quando perguntado sobre a interferência dos gestores do Banco no Instituto, o Diretor 

Fazem perguntas como se tivessem um conhecimento diferenciado. Desejam, 
pressionam para que o Instituto tenha objetivo, meta, fazer como se fosse uma 
empresa normal produtiva. E a filosolia do Instituto não é essa, é fazer o que dá, e 
não o que a gente quer. Esse conflito entre a empresa trabalhando com hierarquia, 
metas. objetivos. padrões de qualidade, e uma atividade solta, lúdica, e produtiva. 

Assim, percebe-se que não há uma preocupação com a instrumentalidade, mas sim 

com o caráter substantivo das ações, ou seja, com a sua essência. 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

4.3.1 Estrutura de análise 

A figura 4 procura sintetizar a dinâmica da ação voluntária desencadeada pelos 

funcionários do Banco, incluindo os diversos atores que o integram. O Banco ABN AMRO 

26 Fonte: www.institutoescolabrasil.org.br. Acesso em: 4 dez. 2003. 
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Real é o sustentáculo da ação organizada, que é viabilizada pelo seu apoio financeiro e 

estrutural. O Banco, como já foi relatado, arca com a manutenção do Instituto e colabora com 

parte dos recursos para as ações nas escolas. É importante ressaltar que a iniciativa partiu dos 

próprios funcionários. O Banco reconheceu a atividade e resolveu apoiá-la, entendendo que 

seria oportuno uma ação nessa vertente, pois se encaixaria perfeitamente dentro da visão que a 

sua liderança tem proposto e perseguido. 

O Instituto Escola Brasil é o componente responsável pela organização da ação 

voluntária no nível macro. Dele emanam as diretrizes para o exercício do voluntariado pelos 

funcionários nas escolas públicas. Em que pese o caráter diretivo e normativo que o Instituto 

possui frente a essa atividade voluntária específica no Banco, há que se registrar que o grau de 

autonomia dos funcionários na realização das ações é, de forma geral, bastante amplo, fato 

confirmado por meio de entrevistas realizadas em agência do Banco, com funcionários 

voluntários. 

Os funcionários são a mola-mestra que move o sistema. Deles é que parte a iniciativa 

de buscar escolas públicas que tenham carências específicas e que se encaixem no perfil 

desejado para a realização das ações. A aproximação das escolas é feita por eles, sempre em 

grupo, coordenados por um membro da equipe, em esquema de rodízio periódico. 

A escolas públicas, alvo das ações do programa de voluntariado ora estudado, são, por 

assim dizer, o pólo passivo na relação que se estabelece, já que acolhedoras da participação 

voluntária. Contudo, observa-se que tal aceitação fica dentro da discricionariedade da direção 

da escola, que no mais das vezes tem autonomia, no nível de diretoria, para julgar se deve ou 

não receber as ações propostas pelo grupo voluntário, não precisando se reportar a instâncias 

superiores como as secretarias de educação, por exemplo. 

27 Em entrevista para esta pesquisa. realizada na sede do Instituto Escola Brasil, em São Paulo (9 de fevereiro de 
2004). As demais citações que não tiverem referência são baseadas nas entrevistas realizadas. 
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FIGURA 4 
Dinâmica do Programa de Voluntariado Empresarial 

Banco ABN AMRO Real -Instituto Escola Brasil - Funcionários - Comunidade 
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Todo esse sistema está imerso num contexto maior - a sociedade -, que se faz perceber 

em esferas diferentes de proximidade: local, regional e nacional. No nível local, a 

comunidade é a destinatária das ações, sendo diretamente beneficiada por elas. Entende-se 

comunidade aqui como sendo aquela do entorno da escola: alunos, pais, vizinhança. Poder-se-

ia, sem prejuízo do rigor da análise, considerar também a própria municipalidade, que 

potencialmente, ainda que de extensão bastante reduzida, é impactada por ações desse tipo, já 
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que sempre recaem na sua esfera, pois mesmo não recebendo recursos (quando a escola é 

estadual), tem a ocorrência das ações verificando-se no seu espaço geográfico. 

Do ponto de vista regional e nacional, o impacto se faz sentir de forma ainda mais 

reduzida, no que diz respeito aos seus resultados mais imediatos. Contudo, quando se 

consideram os aspectos de divulgação que o Banco faz da prática, pode-se pensar nos 

impactos causados em nível nacional, dentre eles destacando-se a maior aceitação da 

Instituição pela sociedade que a legitima na medida em que caminha na direção das suas 

expectativas. 

4.3.2 Responsabilidade Social Empresarial 

A visão de Responsabilidade Social Empresarial e de sustentabilidade do Banco ABN 

AMRO Real pode ser sintetizada nas palavras do seu presidente Fabio Barbosa: 

... sabemos que o futuro da nossa Organização depende de uma visão de longo prazo. 
Queremos ~r um banco que traga resultados sustentáveis e agregue valor aos seus 
diferentes', públicos: clientes, funcionários, acionistas e sociedade. Estamos 
construindo uma nova organização, através do desenvolvimento sustentável. Isso 
significa que nossas decisões no dia-a-dia devem considerar não s6 os aspectos 
econômico-financeiros, mas também os aspectos sociais e ambientais (ABN AMRO 
REAL. 2003, p. 24). 

Essa visão do presidente do Banco pode ser classificada em várias abordagens 

apresentadas na fundamentação teórica deste estudo. Na classificação de Brummer (1991), 

figuraria na teoria da demanda social, pois considera a sociedade, o público em geral, mesmo 

aquele que não é afetado diretamente pela empresa. 

É possível identificar na pesquisa feita, nos ponunciamentos e nos registros do Banco, 

a presença de elementos das cinco abordagens vistas no referencial teórico deste trabalho. 

A responsabilidade social como auto-interesse, dentro do modelo progressista 

proposto por Cheibub e Locke (2000) aparecerá em alguns momentos na análise aqui feita. 

Registra-se por ora a visão de um funcionário de agência participante do programa de 

voluntariado: 
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Havendo uma agência que faz o lado social, você vai estar mais motivado, o grupo 
vai estar mais entrosado. isso se reflete num melhor dia-a-dia de trabalho e, 
conseqüentemente, numa melhor produção. numa melhor rentabilidade para a 
agência. ou seja. ele [o Banco) ganha dos dois lados: tendo um funcionário mais 
satisfeito como indivíduo, e do outro lado uma equipe mais entrosada, refletindo 
melhor produção e melhor atendimento no dia-a-dia da empresa. 

o funcionário-voluntário, depoente para esta pesquisa, compreende que a atividade 

beneficia duplamente o Banco, pois impacta a produtividade do funcionário e a sua satisfação 

no trabalho. Essas declarações condizem com os benefícios arrolados no referencial teórico 

deste trabalho (FISCHER e FALCONER, 2001; GOLDBERG, 2001; TEODÓSIO, 2001). 

4.3.2.1 Relacionamento com o público externo 

Neste item, será analisado o relacionamento do Banco com os clientes, com os 

fornecedores e com a comunidade, representando o público externo com o qual a 

Organização se relaciona. 

- Relacionamento com os clientes 

o cliente, satisfeito com a nossa postura, aumentou seus negócios com o Banco. 

ABN AMRO REAL, 2003 

O relacionamento do Banco com os seus clientes sofreu uma reformulação no ano de 

2003, com a adoção do modelo de relacionamento. que tem como base o processo de 

segmentação, visando a atender a necessidades e.specíficas de grupos de clientes, agrupados 

em segmentos distintos (ABN AMRO REAL, 2003). 

Além da política de transparência e de relações duradouras, podem ser destacadas as 

seguintes ações do Banco, no trato com os seus clientes: programa de microcrédito e cuidados 

nas campanhas publicitárias, evidenciados pela retratação nas peças publicitárias dos diversos 

grupos da comunidade onde está presente. 
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No modelo do Banco, o cliente ocupa lugar de destaque, figurando no centro do 

processo, conforme ilustra a Figura 5. 

Com este modelo, têm-se quatro condições para atingir a satisfação do cliente: foco no 

foco do cliente, pessoal capacitado e engajado, instrumental competitivo e valores 

corporativos. Os resultados gerados por meio da satisfação do cliente redundam em resultados 

compartilhados com os acionistas, os funcionários e a comunidade. 

Foco no Foco 
do Cliente 

"\7 

Acionistas 

FIGURAS 
Modelo do ABN AMRO Real 

N OSSO Modelo 

Pessoal 
Capacitado 
e Engajado 

"\7 

Instrumental 
Competitivo 

Cliente Satisfeito 
v 

Resultados 

Funcionários 

Fonte: ABN AMRO REAL. 2003. p. 20. 

- Relacionamento com os fornecedores 

Valores 
Corporativos 

Comunidade 

Queremos trabalhar com fornecedores que compartilhem de nossos valores. 

ABN AMRO REAL, 2003 

O relacionamento do Banco com os fornecedores passou por uma reformulação, 

reflexo das transformações sofridas pelo próprio Banco. Assim, em 2002 foram criados novos 

processos c procedimentos para as transações do Banco com os seus fornecedores. As 

mudanças estão baseadas no seguinte quadripé: 
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- Política de gestão (compras e contratações): diz respeito à responsabilidade corporativa 

no relacionamento com os fornecedores em todas as suas etapas. Os pontos principais tratados 

por essa política são: práticas ilegais de trabalho, gerenciamento do impacto ambiental e 

valorização da diversidade. 

- Parceria de valor: com esse instrumento, são traçadas as principais diretrizes de conduta na 

relação do Banco com os seus fornecedores, com o objetivo de esclarecer as atitudes que são 

consideradas adequadas, solicitar o cumprimento de normas previstas por lei e estimular 

práticas que vão além das requeridas por lei. 

- Pedido de informação ao fornecedor (PIF): este instrumento já existia na organização 

com a finalidade de conhecer as práticas dos fornecedores, porém passou a contemplar 

aspectos de responsabilidade social. 

- Novas cláusulas contratuais: as cláusulas acrescentadas são: (a) das obrigações recíprocas 

para erradicação de práticas de trabalho ilegal (crianças e adolescentes e trabalho análogo ao 

escravo); (b) das obrigações recíprocas para erradicação de práticas de discriminação 

negativa; (c) das obrigações recíprocas para preservação do meio ambiente; (d) da 

fiscalização do cumprimento das obrigações de erradicação de práticas de tabalho ilegal, 

discriminação negativa e práticas danosas ao meio ambiente. 

O Banco colocou para si mesmo o desafio de criar uma rede de fornecedores que 

compartilhe da visão de sustentabilidade. Para isso, está discutindo com os fornecedores o 

entendimento do que seja uma postura socialmente responsável, ajudando-os a incorporar tal 

conceito em sua gestão, e revendo o seu relacionamento com os fornecedores. 

A mobilização para a consecução desse desafio começou em novembro de 2001, com 

um grupo piloto de quinze empresas. Hoje, o grupo conta com mais de quarenta fornecedores 

participantes. Entre as ações realizadas por esse grupo de fornecedores, está a criação de 
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escolas de informática para jovens carentes. Internamente, registra-se a disseminação de 

melhores práticas de recursos humanos. 

- Relacionamento com a comunidade 

Presente em mais de 400 cidades brasileiras, o ABN AMRO Real possui um Comitê 

de Ação Social, que juntamente com a sua Diretoria Executiva de Responsabilidade Social 

são responsáveis pela definição da aplicação do investimento social privado da Instituição. 

o foco central das ações nessa área está na melhoria da educação no Brasil, algo 

buscado por meio do estabelecimento de parcerias com escolas públicas, ONGs e outras 

empresas (ABN AMRO REAL. 2003, p. 79). 

Para o presidente do Banco, Fabio Barbosa, a atuação na comunidade é um 

componente fundamental da proposta apresentada em 2001 de se criar um Banco de Valor, 

conceito que engloba a postura e atuação socialmente responsável. Na sua visão, 

As comunidades onde atuamos, e o país, de maneira mais ampla, passam a contar 
com a nossa co-participação na construção de um ambiente mais próspero, saudável 
e justo para todos os cidadãos. Construindo um país melhor e mais justo, teremos 
um ambiente mais favorável ao desenvolvimento de nossos negócios (ABN AMRO 
REAL. 2001, p. 7). 

Nessa declaração, é possível encontar uma vez mais a visão estratégica, que busca 

aliar os interesses econômicos da empresa com a sua ação socialmente responsável 

(ASHLEY, 2002; BORGER. 2001; DRUCKER, 1984; GREENING e TURBAN, 2000; 

MARTIN. 2002; PORTER e KRAMER, 2002; TEODÓSIO, 2000). 

4.3.2.2 Relacionamento com o público interno 

Como público interno. têm-se os funcionários. que também ocupam posição de 

destaque no modelo do Banco. Na visão de uma superintendente da diretoria de 

Responsabilidade Social, 
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o Banco tem uma postura de educação do funcionário, pois não adianta o Banco vir 
com uma política dizendo que a partir de hoje nós queremos inserir a 
responsabilidade social na nossa gestão. Na verdade, a mudança é dentro do 
indivíduo. Então, temos criado um ambiente dentro da organização onde as pessoas, 
a partir dos valores que o Banco tem e que a gente destaca, podem participar de 
fóruns de discussão e participação. Todas as iniciativas das quais o Banco participa 
são iniciativas desenvolvidas com a participação ativa dos funcionários. 

Além desse aspecto de educação, pelo qual o Banco tem procurado primar, um outro 

quesito tem merecido especial atenção nas suas ações: a diversidade, ou seja, o entendimento 

de que é necessário "praticar a diversidade como valor em todos os relacionamentos da 

Organização, com a comunidade, com os funcionários, com os fornecedores e com os 

clientes" (ABN AMRO REAL, 2003, p. 55). Mediante essa constatação, foi criado, em 2001, 

o Programa Diversidade, que apresentou como resultados: revisão dos processos de 

recrutamento e seleção, organização de palestras de sensibilização e realização de adaptações 

na arquitetura dos prédios e das agências, para facilitar o acesso de pessoas portadoras de 

deficiências (ABN AMRO REAL, 2003). 

4.3.3 Programa de Voluntariado Empresarial 

O Programa de Voluntariado Empresarial do Banco é de certa forma sui generis, pois 

ao mesmo tempo em que existe formalmente não deixa transparecer a preocupação com o 

estabelecimento de normas, critérios de participação e coisas dessa natureza. Por parte do 

Instituto Escola Brasil, projeto por meio do qual a maior parte das ações de voluntariado do 

Banco se verificam, há uma forte resistência à estruturação da ação voluntária na forma de um 

Programa de Voluntariado Empresarial. Nas palavras do Diretor do Instituto, 

o Instituto luta. o núcleo do Instituto, o núcleo do projeto escola pública luta para 
não ter esse programa. E há outro grupo que luta para ter. Cada um tem a sua 
eficiência. É que o nosso projeto traz no seu cerne a questão do desejo antes de 
qualquer forma, e de produzir sem forma específica. Então tem todo um contexto 
filosófico que é diferente. Eu sou contra um programa de voluntariado claro, 
específico. com regras. Acho que voluntário é voluntário. Se houver um programa, 
já não é voluntário mais. Pegando a essência da atividade com a essência do nome, 
se você faz um programa e escreve duas linhas, acabou o voluntário. 
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Malgrado o posicionamento do diretor do Instituto, há no Banco pessoas em situação 

de liderança que defendem uma vertente que leva em consideração a formalização da 

atividade, com normas, controles e avaliações. 

Essas afirmações do diretor do IEB são corroboradas por outras que faz quando 

perguntado sobre a importância de um programa de voluntariado para o Instituto. 

Olha, eu vou te dizer uma coisa que é muito dificil para mim aqui. Se tiver um 
programa de voluntariado, não vai funcionar. Nos moldes que nós temos aqui. Vai 
funcionar de outro jeito. Vai virar empresa de novo. 

Nota-se aqui, de maneira implícita, a presença novamente do conflito com a questão 

da profissionalização do Terceiro Setor e com a assunção da lógica empresarial por parte dele, 

apontada como uma tendência por representantes desse setor e aventada na literatura como 

uma necessidade (DOMENEGUEITI, 2001; DRUCKER, 1994; PECCHT e RODRIGUES, 

2000). Comentando a lógica do Terceiro Setor, o diretor do IEB mostra que 

Não é só a questão de ter uma lógica própria. É a questão de que dá para produzir, o 
ser humano consegue produzir com outros padrões, que não seja o que até hoje 
aconteceu nos moldes da empresa instituída. Ele consegue produzir. E consegue 
produzir bem. E às vezes consegue produzir até mais. Lógico que o campo é outro, 
tudo é diferente, mas é uma oportunidade única de a empresa experimentar outro 
jeito de fazer. 

Da análise do balanço social do Banco, pode-se perceber que sua direção reafirma, por 

enquanto, a postura da direção do Instituto, que vê na formalização da atividade voluntária um 

prejuízo para a sua prática. Evidência disso, é o registro no balanço social do não-controle da 

quantidade de horas médias mensais liberadas do horário normal de trabalho. Segundo o 

Diretor do Instituto, 

() princípio do voluntariado é a liberdade do grupo e do gestor. Se o gestor acha que 
não vai atrapalhar o trabalho naquele momento, então ele pode liberar. E acontece. 
Os gestores têm descoberto que quando fazem esse movimento de liberação a 
produção aumenta. É um jogo de aprendizado. Quando é uma política definida, fica 
sem o aprendizado. Fica dentro da polltica. Eu tenho esse direito, eu tenho essa 
obrigação. Aqui não. Aqui é um projeto de responsabilidade social. O nome diz, 
responsabilidade social. A comunidade ABN AMRO Real é uma comunidade social 
que precisa ser preservada, dar lucro, para que o funcionário possa ir à escola, para 
que tenha o emprego dele. Se não der lucro, ele não tem o emprego dele. É a 
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manutenção do emprego e a produtividade interna que propiciam esse trabalho de 
voluntariado e outros. Isso é responsabilidade, e responsabilidade não pressupõe 
tomar conta. controlar. 

São significativas as palavras da direção do IEB quando questionada sobre a existência 

do programa de voluntariado do Banco: 

Tem ... Tem ... Tem. Tem mas não tem, né? Dentro do Instituto não! O Banco gosta 
de voluntários. É diferente de ter um programa de voluntariado. O Banco valoriza 
uma pessoa se despojar, ter interesses outros além do emprego dele, do trabalho 
dele, uma pessoa que está interessada pelo meio ambiente, pelo social. O Banco 
gosta disso porque acha que isso é uma característica boa do ser humano. 

Apesar de não responder pelo Banco, é interessante notar como o diretor do IEB 

percebe o PVE da Instituição. Ele o vê como uma iniciativa não formalizada, solta, sem 

maiores regulamentações. No entanto, essa visão pode ser influenciada pelo contato que o 

diretor tem com o presidente do Banco, entusiasta da idéia do Instituto, que compactua com 

algumas das idéias do diretor com relação ao caráter mais informal, por assim dizer, da 

atividade voluntária na Instituição. Com efeito, existem diretores, conforme relatado pelo 

próprio diretor do lEB, que lutam para que essa atividade seja pautada em princípios 

gerenciais da mesma forma como se dá no Banco. 

4.3.4 Institucionalização 

Está em curso o processo de institucionalização da prática de responsabilidade social 

no Banco, como se pode depreender da seguinte declaração: 

Estamos trabalhando. continuamente. para consolidar a imagem, baseada em nossa 
verdadeira identidade, diferenciada cada vez mais no mercado, permitindo sermos 
reconhecidos e claramente identificados por oferecer bons produtos, serviços e 
atendimento. bem como em função de nossos princípios, nossas crenças e nossa 
opção por esse caminho (ABN AMRO REAL, 2003, p. 25). 

Nessa citação, é possível notar também o processo de infusão de valor, que produz 

uma identidade distinta para a organização (SELZNICK, 1971). Nesse processo de 

instituciona1ização. segundo a visão de Selznick (1971), a organização deixa de ser avaliada 
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como simples instrumento, passando a fonte de gratificação pessoal direta, bem como a 

veículo proporcionador da integridade de um grupo. 

Para Selznick (1971), a institucionalização é um processo que se dá no decorrer do 

tempo em uma organização, reflexo de elementos próprios da sua composição: sua história, 

seu pessoal e a forma como se adaptou ao seu ambiente. É possível notar nas declarações do 

Banco a consciência de que a institucionalização de práticas se dá como processo, e não de 

forma estanque no tempo. 

Despertamos na Organização a necessidade de mudança de postura para começar 
uma grande mobilização no âmbito da responsabilidade social. Debatemos o tema 
entre nossas lideranças. Despertadas para o assunto, elas começaram a se articular 
para contaminar a instituição com um novo olhar para os negócios. Nos últimos 
tempos, criamos uma rede de iniciativas que tem como objetivo disseminar essa 
cultura (ABN AMRO REAL, 2003, p. 19). 

Esse processo de disseminação da cultura socialmente responsável, ao qual a citação 

faz alusão, é, reconhecidamente, ainda incipiente no Banco, o que se pode notar pela série de 

programas e projetos novos, criados com a finalidade de se alinhar a postura do Banco a uma 

postura de RSE. 

4.3.5 Legitimidade organizacional 

A questão da legitimidade organizacional faz-se fortemente presente no discurso e nas 

ações o Banco. Já o lEB, por ser uma Instituição voltada para o bem comum, conta por 

definição com alto grau de legitimação por parte da sociedade (BRUMMER, 1991). Para o 

Banco, essa legitimidade tem que ser buscada, construída. Para Fernando Martins, diretor 

executivo de marketing do Banco, o processo de construção de uma imagem do Banco na 

sociedade é um elemento importante para diferenciá-lo dos demais, como afirma em 

publicação da Instituição: 

Estamos trabalhando, continuamente, para consolidar a imagem, baseada em nossa 
verdadeira identidade. diferenciada cada vez mais no mercado, permitindo sermos 
reconhecidos e claramente identificados por oferecer bons produtos. serviços c 
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Da citação anterior. nota-se que o Banco percebe. embora não sejam empregados esses 

termos, que a legitimidade é socialmente construída, refletindo a congruência entre os seus 

comportamentos e as crenças compartilhas pela sociedade (SUCHMAN, 1995). O 

depoimento de uma superintendente da área de responsabilidade social do Banco 

complementa essa visão: 

o que a gente tem notado no nosso aprendizado é que quando você assume um 
posicionamento como esse, há coisas nas quais acreditamos, mas ainda há muita 
coisa ainda por fazer. Não dá para dizer que a gente está 100%. Quando olhamos 
toda a gestão da organização, todos os nossos processos, consegue-se perceber 
nitidamente essa prática com esse olhar de responsabilidade social. Mas a gente quer 
fazer. Há todo um caminho, uma trajetória a ser percorrida. Quando você assume 
esse posicionamento, e isso é reconhecido no mercado, se é alvo de auditagem. 
Como é que o Banco fala isso, e está acontecendo aquilo? O que para nós é visto 
com bons olhos, porque na verdade o mercado está sinalizando para melhorias que 
temos que fazer no nosso processo. 

Essa auditagem feita pela sociedade é que vai determinar o grau de legitimidade que a 

organização receberá, que é diretamente proporcional à conformidade dos seus meios e fins às 

normas, valores e expectativas sociais (DOWLING e PFEFFER, 1975 apud ASHFORT e 

GIBBS, 1990). 

Com relação à legitimidade do IEB, conforme já foi dito, é um processo natural, pois 

com uma organização voltada para o bem comum, goza de grande confiança por parte dos 

seus membros e não-membros (SUCHMAN, 1995). 

No depoimento de uma diretora de escola pública, alvo de ações do IEB, nota-se como 

é a visão que a comunidade escolar tem do projeto: 

4.3.6 Isomorfismo 

Todo trabalho voluntário é muito importante porque traz contribuição. A escola tem 
limite de recursos, então todo mundo que chega para agregar alguma coisa, algum 
tipo de trabalho que venha a contribuir com a formação do aluno, é de muita 
importância [ ... ] Isso intensifica o nosso trabalho de educação. 

A tendência de se criar similitude entre as organizações de um determinado campo 

organizacional. denominada de isomorfismo. pôde ser identificada na pesquisa realizada 
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como elemento importante para a adoção das práticas de responsabilidade social do Banco, 

sendo os PVEs uma delas. Na visão de um membro da superintendência de responsabilidade 

social do Banco, quando perguntado sobre a influência de fatores externos na adoção de 

práticas de responsabilidade social por parte do Banco, tem-se o seguinte: 

Acho quc sempre tem fatores externos. Na verdade é você olhar um pouco da 
tendência do mercado e perceber que na nossa cultura de hoje o individuo está 
ampliando muito a sua consciência de poder e de participação. Como empresa, a 
gente não pode seguir a parte desse processo. A partir do momento em que as 
pessoas estão tendo essa consciência, estão exigindo mais do relacionamento que 
elas têm. do poder que elas têm de mudar o curso da história. A empresa entende 
que está inserida nisso e que também é alvo disso. Ela pode ter aspectos positivos ou 
negativos em relação a isso. É nesse contexto que o Banco se posiciona, não 
podendo ficar fora. Então há um fator externo essencial. 

Nessas afirmações, é possível se identificarem aspectos de duas das três vertentes 

pelas quais o isomorfismo ocorre, quais sejam, mecanismos coercitivos e miméticos. O 

primeiro, decorrente das expectativas culturais da sociedade, que se traduzem em exigências 

às organizações (MACHADO-DA-SILVA el. aI., 2003). A influência da matriz holandesa no 

processo de adoção de práticas socialmente responsáveis, embora de forma indireta, também 

foi importante nesse processo. conforme afirma o membro da superintendência já citada. 

o Banco tem um posicionamento no nivel mundial em trabalhar muito os valores da 
organização e a questão da ética. A gente tem um ambiente que tem eco para discutir 
essa questão, mas todas as incitavas que foram desenvolvidas aqui foram nascidas e 
estão aqui no Brasil. O fato de estarmos em uma organização que trabalha com a 
questão da ética, dos valores, deu sustentação para que essa discussão pudesse 
acontecer. mas não deu nenhuma orientação estruturada para que o Brasil fizesse 
isso. foi a partir da liderança do Fabio mesmo. 

Com efeito, as pressões formais ou informais sofridas por organizações que se 

encontram em situação de dependência em relação a outras, exemplo do que acontece na 

relação matriz-filial, são uma das formas de o isomorfismo coercitivo ocorrer (CARVALHO e 

VIEIRA, 2003). 

O estímulo que o Governo brasileiro tem dado às empresas no sentido de assumirem 

responsabilidades sociais também pode ser considerado como um mecanismo de isomorfismo 
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coercitivo (DIMAGGIO e POWELL. 1991). Ainda que não seja uma imposição por parte do 

governo, o forte e reiterado discurso nesse sentido poderia ser encarado como uma imposição, 

ainda que informal. 

o mecanismo mimético se faz presente também quando se fala da observação do 

ambiente externo. de "olhar um pouco da tendência do mercado", e que a empresa "não pode 

seguir a parte desse processo". Dessa forma, a imitação de arranjos estruturais e 

procedimentos com os quais outras organizações lograram êxito é uma prática verificada na 

busca pela legitimidade (MACHADO-DA-SILVA et. aI., 2003). 

Para Scott (1992 apud C ARV ALHO e VIEIRA, 2003), o processo de consultoria pode 

facilitar o processo de isomorfismo mimético. Registra-se aqui a relação do Banco com o 

Instituto Ethos que, embora não prestando consultoria na área de responsabilidade social, 

fornece material que se constitui numa forma indireta de consultoria. 

A partir do momento em que a organização imita estruturas e processos de outras 

organizações bem sucedidas. e recebe o suporte de consultorias, ainda que indiretamente, 

como se dá no caso estudado, passa a ser referência para outras organizações, mantendo o 

ciclo do isomorfismo mimético. contribuindo para a ubiqüidade de certos arranjos estruturais 

e corroborando a universalidade dos processos miméticos (DIMAGGIO e POWELL. 1991). 

O depoimento seguinte ilustra esse processo: 

o Brasil tem sido reconhecido pela administração mundial e tem sido referência 
para varias iniciativas que a gente tem desenvolvido. De alguma forma, a nossa 
experiência no Brasil tem estimulado outras discussões lá em Amsterdã ou em 
grupos que o Banco monta para discutir determinado tema. Tem sido referência e 
tem participado de vários fóruns para compartilhar essa experiência. Por exemplo, 
agora mesmo está sendo realizada uma reunião em Amsterdã para discutir a questão 
da aprendizagem e da educação. É um grupo representando vários países, 
coordenado por Amsterdã. Há uma pessoa da nossa equipe que está indo contar 
como é que o Banco tem tratado dessa questão, nessa linha de responsabilidade 
socia\. da questão da sustentabilidade. 
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Assim, nesse processo mimético, a Organização se vê ora como adotante de práticas 

de outras organizações ora como referência para as demais instituições do seu campo 

organizacional. 
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5 CONCLUSÃO 

Quando uma instituição privada, com fins lucrativos, resolve dedicar-se a ações que 

transcendem as suas obrigações econômicas e legais, ocupando um espaço que é 

tradicionalmente de atuação do Estado, e associando-se a organizações do Terceiro Setor para 

consecução dessas ações, tem-se um panorama complexo, polêmico e rico para análise, estudo 

e reflexão, tanto no âmbito acadêmico como na sociedade. 

o presente estudo teve como objetivo a análise de uma atividade que vem crescendo 

no meio empresarial brasileiro: os Programas de Voluntariado Empresarial, prática inserida 

no contexto da Responsabilidade Social Empresarial e no movimento em seu favor, que se 

tem verificado por meio da atuação de empresas e organizações do Terceiro Setor. Para tanto, 

valeu-se de um estudo de caso que levou em consideração tanto a Instituição criadora e 

mantenedora do PVE, o Banco ABN AMRO Real, como a organização não-governamental 

que abriga e fomenta essa ação voluntária, o Instituto Escola Brasil. 

Os resultados obtidos com a pesquisa confirmam a incipiência do tema no âmbito 

empresarial e corroboram o pressuposto da pesquisa, que coloca a ação do programa de 

voluntariado numa perspectiva de busca de legitimidade pela organização adotante dessa 

prática. 

O processo de assunção de Responsabilidade Social Empresarial pelo Banco ABN 

AMRO Real é flagrante, ainda que bastante recente. A Instituição tem expresso o propósito de 

se tornar líder no movimento de RSE, e auferir os beneficios advindos dessa condição. 

Reconhece, outrossim. que este é um processo no qual já se desenvolveu em alguns aspectos, 

mas precisa evoluir em outros. 
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A liderança do Banco teve importância capital na mudança da Organização na direção 

de se tomar líder e exemplo. O presidente da Instituição, Fabio Barbosa, foi o protagonista 

maior da orientação da Empresa nessa direção. 

O Programa de Voluntariado Empresarial do Banco é uma das suas ações socialmente 

responsáveis, envolvendo número expressivo de funcionários. Tal é a sua dimensão, que 

existe uma organização que se dedica somente a apoiar essa prática dos funcionários do 

Banco, de quem partiu a iniciativa para as ações voluntárias em grupos, vivenciadas com os 

colegas de trabalho. 

As causas da adoção do Programa de Voluntariado Empresarial por parte do Banco 

relacionam-se, de forma mais imediata, à sua resposta à iniciativa dos funcionários nesse 

sentido, e à solicitação de apoio decorrente do maior vulto assumido pela ação, demandando 

mais recursos em todos os sentidos. Num plano maior, identifica-se como causa da adoção do 

programa estudado o seu encaixe no contexto maior de mudança, direcionamento e 

redirecionamento do Banco, dentro da visão de corresponder às expectativas da sociedade 

também em mudança, buscando legitimar-se e garantir a sua sobrevivência. 

Com relação ao grau de institucionalização do PVE do Banco, bem como do IEB, tem

se que esse processo está em curso nas duas instituições, de forma ainda não estruturada no 

Banco, talvez intencionalmente, e em estágio mais adiantado no IEB, por se tratar de uma 

organização que visa ao bem comum e ter fortemente a questão dos valores em seu bojo. 

O Banco tem trabalhado com um conjunto de quatro valores: integridade, respeito, 

trabalho em equipe e profissionalismo. Essa questão de valores está arraigada na visão que 

vem desenvolvendo, e que tem na proposta de se criar um "Banco de Valor" sua expressão 

máxima dentro da organização. Pode-se dizer, portanto, que a prática do voluntariado no 

Banco está em processo de institucionalização, bem como sua proposta de empresa 

socialmente responsável e de instituição líder no processo. 
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No caso do IEB, é correto afirmar que já se encontra num grau maior de legitimidade, 

devido ao seu alcance no quadro de funcionários do Banco, como também à sua aceitação por 

parte das comunidades escolares nas quais atua. Conseguiu criar, assim, uma identidade 

distinta, fruto dos valores que logrou infundir nos seus funcionários e nos funcionários da 

instituição que apóia, o Banco ABN AMRO Real. 

Por último, considera-se que o grau de legitimidade do Instituto é bastante alto, já por 

sua própria natureza, não encontrando dificuldade para a realização das suas ações, o que 

pôde ser verificado em escola na qual realiza tarefas. O PVE do Banco, bem como todas as 

suas ações de RSE gozam também de um grau relativamente alto de legitimidade, devido a 

tais ações corresponderem às expectativas da sociedade. 

Como agenda para futuras pesquisas, apresentam-se duas possibilidades. Primeiro, 

investigar os PVE sob a ótica das instituições beneficiadas, analisando qual é a visão que têm 

desse processo. A segunda possibilidade diz respeito ao estudo da substantividade da ação 

voluntária. Será que ela é perdida quando tal ação se abriga sob um PVE? 

A pesquisa pôde contribuir para o caso estudado na medida em que: (1) esclareceu 

aspectos da busca de legitimidade pelas organizações, e de como se dá esse processo; (2) 

identificou as expectativas que o Banco e o IEB têm da atividade voluntária, mostrando 

alguns pontos de convergência e outros de divergência; e (3) trouxe mais conhecimento da 

prática. que é ainda pouco consolidada nos bancos. 
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ANEXO 1 - Declaração Mundial do Voluntariado 

Adotada pela II a Conferência Bienal da lAVE, em Paris, 1990. 

A Do voluntariado 

• É baseado numa escolha e motivação pessoal, livremente assumida; 
• É uma forma de estimular a cidadania ativa e o envolvimento comunitário; 
• É exercido em grupos, geralmente inseridos em uma organização; 
• Valoriza o potencial humano, a qualidade de vida e a solidariedade; 
• Dá respostas aos grandes desafios que se colocam para a construção de um mundo melhor 

e mais pacífico; 
• Contribui para a vitalidade econômica, criando empregos e novas profissões; 

B Do voluntário 

B. Um voluntário põe em prática os seguintes princípios: 

• Reconhece o direito de cada homem, mulher e criança associar-se, independente-mente 
de raça, religião, condição fisica, social e econômica; 

• Respeita a dignidade e cultura de cada ser humano; 
• Oferece seus serviços, sem remuneração, dentro do espírito de solidariedade e esforço 

mútuo; 
• Detecta necessidades e estimula a atuação da comunidade para a solução de seus próprios 

problemas; 
• Está aberto a crescer como pessoa, através do voluntariado, adquirindo novas habilidades 

e conhecimentos, desenvolvendo seu potencial, autoconfiança, criatividade e capacitando 
outras pessoas a resolverem seus problemas; 

• Estimula a responsabilidade social e promove a solidariedade familiar, comunitária e 
internacional; 

B2 O voluntário deve: 

• Encorajar o comprometimento individual nos movimentos coletivos; 
• Procurar o fortalecimento de sua organização, informando-se e aderindo a suas metas e 

políticas; 
• Empenhar-se no cumprimento das tarefas definidas em conjunto, levando em conta as 

suas aplicações pessoais, tempo disponível e responsabilidades aceitas; 
• Cooperar com os outros membros da organização, dentro do espírito de mútua 

compreensão e respeito; 
• Empenhar-se nos treinamentos, quando necessário; 
• Guardar a confidencial idade das suas atividades. 

C Da entidade 
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As organizações devem: 

• Divulgar as políticas necessárias para o desenvolvimento da atividade voluntária, definir 
critérios de participação do voluntário e verificar que as funções indicadas sejam 
cumpridas por todos; 

• Confiar a cada pessoa tarefas adequadas, garantindo treinamento apropriado; 
• Fazer avaliação regular e reconhecer o trabalho voluntário; 
• Prover ao voluntário cobertura e proteção adequada contra riscos, durante a execução da 

sua tarefa, bem como providenciar cobertura por danos causados a terceiros; 
• Facilitar o reembolso das despesas do voluntário; 
• Definir as condições sob as quais a organização ou o voluntário podem encerrar seu 

compromisso um com o outro. 

Proclamação 

Os voluntários reunidos pela lAVE declaram sua fé na ação voluntária, como uma 
força criativa e mediadora para: 

• Promover o respeito à dignidade de todas as pessoas, bem como estimular a capacidade de 
melhorar suas vidas e exercitar seus direitos de cidadãos; 

• Ajudar a resolver problemas sociais e ambientais; 
• Construir uma sociedade mais humana, mais justa e baseada na cooperação mundial. 

Convidamos os governos, instituições internacionais, empresários e meios de 
comunicação a se unirem a nós, na tarefa de criar um clima internacional favorável ao 
voluntariado, como instrumento da solidariedade entre pessoas e nações. 
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ANEXO 2 - Lei do Serviço Voluntário 

Lei nO 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 

Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências 

Art. 1 ° Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, 
prestada por pessoa fisica a entidade pública de qualquer natureza, ou a Instituição privada de 
fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, 
recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 
natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

Art. 2° O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de Termo de Adesão entre a 
entidade, pública ou privada. e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o 
objeto e as condições de seu exercício. 

Art. 3° O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 
comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas 
pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

(Lei assinada pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, em Brasília, no dia 
18 de fevereiro de 1998) 
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ANEXO 3 - Exemplo de termo de adesão 

Nome da Instituição: ______________________ _ 
Endereço: 
Área de ati-v-id-a-d-e-:-----------------------------------

Nome do voluntário(a): ____________________________ _ 
Documento de identidade: ___________ CPF: _____________ _ 
Endereço: ________________________________ _ 
Referências pessoais: _______________________________________ _ 

o trabalho voluntário a ser desempenhado junto a esta instituição, de acordo com a Lei nO 
9.608 de 18/02/1998, é atividade não remunerada, com finalidades 

(assistenciais, educacionais. científicas, cívicas, culturais, recreativas, tecnológicas ou 
outras), e não gera vínculo empregatício nem funcional, ou quaisquer obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e afins. 

Trabalho voluntário na área de: -----------------------------------
Duração de: até Horários: ---------- ------- -----------------

Resultados esperados: 

Declaro estar ciente da legislação específica sobre serviço voluntário e que aceito atuar con 
voluntário(a) nos termos do presente Termo de Adesão. 

Cidade: Data: -------------------------- -----------------

Assinatura do voluntário(a) , RG e CPF 

Testemunhas: 

Assinatura, RG e CPF Assinatura, RG e CPF 

De acordo: 

Nome e assinatura do(a) responsável da instituição/cargo que ocupa 

I 




