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RESUMO 

Este estudo se propôs a investigar as motivações que levaram os proprietários do 

Grupo Nova América a atuar de fonna socialmente responsável e os impactos dessas 

motivações na cultura da organização. 

Uma visita a estudiosos dos temas responsabilidade social, motivação e cultura 

organizacional, compôs o referencial teórico. A metodologia empregada foi interpretativa, 

buscando identificar as motivações dos proprietários do Grupo, as percepções dessas 

motivações pelos funcionários e como tais motivações foram incorporadas à cultura 

organizacional. 

Diante das possibilidades que impelem as empresas à prática de uma atuação 

socialmente responsável, as conclusões apontaram para a existência de uma efetiva 

consciência social e ecológica do Grupo Nova América, impactando favoravelmente na 

fonnatação e desenvolvimento da cultura dessa organização. 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the motivations that driven the owners of 

Grupo Nova América to act in a social responsible way and the implications of these 

motivations over the culture of the organization. 

A visit to authors who study social responsibility, motivation and organizational 

culture made up the theoretical references. The methodology resorted was interpretative, 

questing for identification of Grupo Nova América's owners' motivations, the employee's 

perception of such motivations and how such motivations were integrated to the 

organizational culture. 

Considering the possibilities that compel organizations to the practice of a social 

responsible perfonnance, conc\usions pointed out to the existence of Grupo Nova América's 

social and ecological effective consciousness, impacting positively in shaping up and 

developing the culture of this organization. 
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APRESENTAÇÃO 

A inspiração para esta dissertação de mestrado deveu-se à convergência da atualidade 

do tema responsabilidade social e da crença pessoal de que cada pessoa é co-responsável pela 

harmonia e bem-estar da comunidade onde está inserida; por acreditar também que uma 

empresa é, em sua essência, o conjunto de pessoas que a faz existir. A escolha da organização 

agroindustrial, Grupo Nova América, deu-se por ser ela uma organização de tradicionais 

proprietários rurais, cuja origem remonta aos tempos do Império e ser reconhecida pelo 

mercado como socialmente responsável. O estudo está estruturado em oito capítulos, a seguir 

apresentados. 

O capítulo 1 descreve o problema que suscitou o desenvolvimento do estudo, 

explicitando os objetivos, as suposições, a delimitação, sua relevância, bem como o universo e 

a amostra, a seleção dos sujeitos, o tratamento dos dados e as limitações do método. 

O capítulo 2 apresenta os resultados da pesquisa bibliográfica sobre a prática da 

responsabilidade social pelas organizações. Aborda conceitos, ética, desenvolvimento moral e 

responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade social-corporativa e 

desenvo lvimento sustentável. 

O capítulo 3 dedica-se ao desenvolvimento do tema motivação, examinando as 

principais teorias motivacionais, mecanismos de defesa e a motivação no trabalho. 

O capítulo 4 enfoca o tema cultura e cultura organizacional, evidenciando a 

importância de crenças, valores, normas de conduta e atitudes nos processos de tomada de 

decisão nas organizações e na condução dos negócios. 



Ü capítulo 5 apresenta um relato histórico da origem e desenvolvimento do Grupo 

Nova América, ressaltando a figura marcante da rnatriarca, Olga Ottoni de Rezende Barbosa. 

o capítulo 6 descreve o Grupo Nova América na atualidade, sua constituição e 

estrutura, seu porte, seu modelo de gestão, sua base tecnológica, evidenciando a prática de 

atividades relacionadas à responsabilidade social. 

o capítulo 7 apresenta o resultado da pesquisa de campo realizada na unidade de 

negócios Usina Maracaí, com proprietários e funcionários do Grupo Nova América. O 

capítulo discute os motivos que inspiram os proprietários à pratica da responsabilidade social 

e como tais motivos permearam a organização. 

O capítulo 8 consolida as conclusões do estudo e apresenta sugestões para urna nova 

agenda de pesquisa. 
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1 O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

Este capítulo tem por fim contextualizar e explicitar o problema da investigação, seus 

objetivos, sua delimitação e sua relevância. Apresenta, também, o tipo da pesquisa, o 

universo, a amostra, indicando os sujeitos da pesquisa de campo. Explicita, ainda, a forma 

pela qual os dados foram coletados e tratados e aponta as limitações do método escolhido. 

1.1 Formulação da Situação-problema 

A proposta desse trabalho é o estudo de caso de uma empresa familiar cuja principal 

atividade é a produção de açúcar e álcool. o Grupo Nova América, em sua prática de 

responsabilidade social na condução de suas atividades. 

Os proprietários do Grupo Nova América são descendentes de tradicional família 

mineira de cafeicultores do século XIX. Na busca por melhores terras e técnicas para 

expansão de seus negócios, no início dos anos 20, do século XX, a família transferiu-se para o 

oeste paulista, região de Ribeirão Preto. 

Sua trajetória até os dias atuais marca quase 200 anos dedicados à agricultura, pecuária 

e agroindústria. O café primeiro, e o açúcar posteriormente, foram a base de sustentação de 

urna sociedade familiar solidamente constituída. Iniciada pelo Capitão Urbano, patente 

recebida pelo Imperador D. Pedro n, seus descendentes, a cada geração, mantiveram a 

unidade familiar. 

A história da família está ligada à história desses dois produtos, açúcar e café, e 

confunde-se com a própria história do país. 
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Resgatar um pouco da história brasileira se impõe para que seja entendida a 

construção do cenário no qual estão inseridos os atores foco desse trabalho. 

o açúcar aqui chegou com Martin Afonso de Souza, no período colonial. Pode-se 

dizer que o Brasil surgiu para o mundo de então, como urna colônia produtora de açúcar. 

As unidades econômicas eram representadas pelos canaviais, com a Casa Grande, a 

senzala e os engenhos, e constituíam um mundo onde o senhor de engenho exercia o poder 

absoluto, de vida e morte, sobre sua família, agregados e escravos (Furtado, 1971). Tal poder, 

assim como a posse de grandes glebas de terra, configuravam-se em direitos transmissíveis 

por hereditariedade. A produção do açúcar esteve sempre ligada ao patriarcalismo, sendo a 

administração dos engenhos e ainda hoje, em muitas das usinas, um empreendimento familiar. 

o café teve seu ritmo de desenvolvimento acelerado após 1850. A partir daí assumiu 

papel relevante no desenvolvimento sócio-econômico e cultural do Brasil. Foi fator 

preponderante no desbravamento do interior, especialmente no Estado de São Paulo, dando 

origem a cidades como Ribeirão Preto, Sorocaba, Bauru, Jaú, Marília, Garça, Assis, entre 

outras. 

Muitas foram as semelhanças entre as duas culturas, cana e café, naquela época. 

Grandes áreas de plantio, latifúndios, derrubada de matas para expansão da produção, técnicas 

rudimentares no plantio, na colheita e na distribuição dos produtos, acréscimos na produção, 

mais em função do aumento da área plantada do que da produtividade, uso de mão-de-obra 

escrava e, posteriormente, de imigrantes, especialmente italianos. 

Conhecidos como "tubarões do açúcar" e "barões do café", usineiros e fazendeiros do 

café administravam suas propriedades com a mesma firmeza, com mão de ferro, ancorados 
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pela tradição do poder econômico e sob os auspícios da organização social de então. O que 

diferenciava usineiros e cafeicultores era o fato de estes trabalharem de forma mais 

organizada. Os próprios "barões do café" vistoriavam regularmente a propriedade, em cada 

fase do processo produtivo, mantendo controle das operações por meio de registros de fatos e 

dados, não apenas do processo, mas também da área cultivada (Furtado, 1971). 

Em 1945, fugindo da crise do café, Renato de Rezende Barbosa adquiriu a Usina Nova 

América, em terras do Município de Assis, no Estado de São Paulo, sem, contudo abandonar 

o café. Em 1957 seus innãos, em sociedade, adquiriram a Usina Maracaí, no município de 

igual nome. 

A proximidade geográfica entre as duas usmas (Assis e Maracaí são municípios 

limítrofes) e interesses econômicos e familiares levaram à junção não só das duas usinas, 

como de outros empreendimentos agroindustriais dos irmãos, sob a égide de uma única 

organização: o Grupo Nova América. 

Hoje, ano 2002, o Grupo Nova América é reconhecido como uma organização 

socialmente responsável, segundo diversas instituições voltadas a este fim, entre elas: 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, Fundação Abrinc pelos Direitos das 

Crianças, Câmara Americana de Comércio (prêmio ECO), Associação dos Dirigentes de 

Vendas do Brasil - ADVB (Prêmio TOP SOCIAL, em 2000 e 2002). O Anexo A apresenta 

parte dos resultados de pesquisa realizada pela Revista Exame, no ano 2000, sobre as 

melhores empresas para se trabalhar, na qual o Grupo Nova América é considerada uma das 

cem empresas assim classificadas. 
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Parece estranho que uma família intimamente ligada a um setor que sempre ostentou 

robusta auréola de poder, que carregando por quase 200 anos uma herança cultural pontilhada 

pela habituação do mando e pelo sentido da posse, conduza seus negócios por meio de uma 

atuação e liderança capazes de serem traduzidas em uma prática empresarial de 

responsabilidade social. 

Assim, a pergunta que essa dissertação se propõe a responder é: que motivações 

impeliram os proprietários do Grupo Nova América a atuar de forma socialmente responsável 

e quais os impactos dessa motivação na cultura da organização? Responder a essa pergunta é 

o objetivo final do trabalho. 

1.2 Objetivos Intermediários 

a) Identificar as motivações que levaram a direção do Grupo Nova América à prática 

da responsabilidade social; 

b) Analisar a cultura brasileira e a do Grupo sob investigação; 

c) Identificar a percepção dos colaboradores sobre os motivos da prática da 

responsabilidade social por parte dos proprietários. 

1.3 Suposições 

Supõe-se que os motivos que respaldaram o interesse do Grupo Nova América na 

prática da responsabilidade social, foram: 

a) redução de custos para privilegiar lucros; 

b) garantir imagem corporativa favorável para facilitar e melhorar o retomo dos 

investimentos; 
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c) possuir efetiva consciência social e ecológica, sendo essa a suposição mais efetiva 

e causadora de impacto favorável no conjunto de crenças que formatam a cultura 

da organização. 

1.4 Delimitação do Estudo 

Esta investigação esteve voltada para o estudo da motivação e da cultura 

organizacional, bem como de suas implicações na responsabilidade social do Grupo Nova 

América. Tal Grupo já é reconhecido como socialmente responsável, assim, não se busca 

aqui, validar tal reconhecimento.O que se procura é identificar os motivos que levaram o 

Grupo a atuar dessa forma, em especial, por tratar-se de uma empresa familiar e como e 

quanto esses motivos permearam a cultura dessa organização. 

1.5 Relevância do Estudo 

o estudo é relevante para o próprio Grupo Nova América, na medida em que 

sistematiza dados, de forma a explicar sua cultura organizacional e contribuir para a 

divulgação do seu modelo de gestão. 

É relevante para os meios acadêmicos, por registrar e tomar públicos os motivos que 

sustentam uma atuação empresarial responsável e duradoura, inspirando novos estudos em 

outros setores. 

É relevante para o meIO empresarial, oferecendo estímulo para a prática da 

responsabilidade social por outras empresas 



1.6 Tipo de Pesquisa 

Para a classificação da pesqUIsa tomou-se por base a taxionomia apresentada por 

Vergara (2000) que a qualifica em relação a dois aspectos: fins e meios. 

Quanto aos fins a pesquisa foi descritiva e explicativa, pois procurou-se descrever 

motivos e explicar condutas inerentes a uma cultura organizacional que privilegia a 

responsabilidade social. 

Quanto aos meios a pesquisa foi: bibliográfica, documental e de campo, e estudo de 

caso. Bibliográfica, pois buscou-se sustentar a fundamentação teórica do trabalho, cuja 

investigação recai sobre os seguintes assuntos: responsabilidade social, motivação e cultura 

organizacional. Documental, porque valeu-se de documentos internos da empresa objeto da 

investigação. Pesquisa de campo, porque viu e ouviu pessoas no Grupo sob investigação. 

Estudo de caso, por tratar-se de pesquisa em uma empresa. 

1.7 Universo e Amostra 

o Ull1verso da pesqUIsa de campo foi constituído pelas unidades de negócio que 

compõem o Grupo Nova América, congregando um total de 5.482 funcionários, dos quais 8% 

alocados na média e alta gerências e diretoria. 

Como amostra, foi selecionada a unidade de negócios Usina Maracaí, pelo critério de 

tipicidade. A seleção dessa unidade deveu-se ao fato de que o processo de fabricação do 

açúcar e do álcool, além de compreender o setor industrial propriamente dito (transformação 

da cana nos dois produtos), compreende também o cultivo, a colheita e o transporte da cana 

até a usina. Considerando que de todas as unidades componentes do grupo esta é uma das 
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duas que geram mais resíduos, comparativamente às demais, optou-se por trabalhar com o que 

seria o caso mais critico. A seleção da Usina Maracaí atendeu também ao critério da 

acessibilidade. 

1.8 Seleção dos Sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa foram proprietários e funcionários do Grupo Nova América, 

assim distribuídos: dois proprietários, dois diretores, três gerentes, três supervisores e dois 

operários, escolhidos pelo critério de acessibilidade. 

1.9 Coleta dos Dados 

Os dados foram coletados por meio de: 

a) Pesquisa bibliográfica: em livros, dicionários, teses e dissertações, revistas e 

Jornrus; 

b) Pesquisa documental: nos arquivos mecânicos e digitais do grupo e no acervo da 

família Rezende Barbosa; 

c) Pesquisa de campo: por meio de entrevistas pessoais em profundidade, por pauta, 

apoiadas por roteiro pré-definido. Foram utilizados dois modelos de roteiro, um 

para os proprietários, outro para os funcionários. A opção por esse tipo de 

entrevista deveu-se a ser esta uma forma adequada aos propósitos do estudo, isto 

é, identificar motivos e seus impactos na cultura organizacional. No campo, os 

dados também foram coletados via observação dos trabalhadores em atividade. 
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1.10 Tratamento dos Dados 

Para atender aos objetivos estabelecidos neste estudo, os dados foram tratados em 

etapas que seguem apresentadas. 

a) Interpretação do conteúdo resultante das entrevistas em profundidade, agrupado 

por categorias motivacionais; 

b) Análise de documentos da organização; 

c) Análise do acervo particular da família; 

d) Confronto entre as três etapas anteriores para validar a posição dos dirigentes e 

para explicitar a formação de uma cultura organizacional orientada para a 

responsabilidade social. 

1.11 Limitações do Método 

A metodologia escolhida para a pesquisa apresenta as seguintes limitações: 

a) A limitação da abrangência da pesquisa a apenas uma unidade de negócios, a 

Usina Maracaí, ficando à parte outras unidades com características ambientais e 

sociais diferentes, em função da disponibilidade de recursos e do tempo 

disponível, não permitindo, por isso, a generalização das conclusões para o 

universo estabelecido. 

b) A coleta e o tratamento dos dados por meio de entrevistas em profundidade e 

analisados pela interpretação de conteúdos envolveram o julgamento e a 

subjetividade do pesquisador com o risco inerente a tal procedimento. 

c) Por ter sido impossível contar com uma quantidade maior de entrevistados, 

especialmente de operários, em função do tipo de ocupação, da dificuldade em 
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acessá-los, e mesmo por serem pessoas simples, do campo, os dados coletados 

restringem-se aos fornecidos por esses entrevistados. 

Este capítulo apresentou o problema e sua contextualização, definiu os objetivos 

intermediários da pesquisa, explicitou a suposição que se tinha como resposta, apresentou a 

delimitação do estudo e apontou sua relevância_ O capítulo também definiu o tipo de pesquisa 

empreendida, o universo e a amostra, indicou quem foram os sujeitos da pesquisa de campo, 

informou a forma de coleta dos dados e seu tratamento, bem como as limitações que o método 

escollúdo apresenta. 
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2 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Com o objetivo de compreender a prática da responsabilidade social nas organizações, 

este capítulo apresentará, a seguir, referências teóricas que respaldam o presente tema. O 

capítulo focará: conceitos de responsabilidade social; ética, moral e responsabilidade social; 

desenvolvimento moral e responsabilidade social; responsabilidade ambiental, bem como 

responsabilidade social corporativa e desenvolvimento sustentável. Buscou-se, para isso, as 

contribuições de: Melo Neto e Froes, Grajew, Ashley, Nash, LawIess, Logsdon e Yuthas. 

2.1 Conceitos 

Os prunerros passos efetivos em direção à responsabilidade social empresarial, no 

Brasil, ocorreram no início da década de 80. O tema ganhou impulso na década de 90, por 

meio de ações desenvolvidas em universidades, organizações não-governamentais, institutos 

de pesquisa, tais como o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE e 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, dentre outros. 

A responsabilidade social empresarial pode ser entendida como a obrigação que a 

empresa assume em relação à sociedade onde atua, para maximizar seus efeitos positivos e 

minimizar seus efeitos negativos nessa sociedade e no ambiente natural, conforme Melo Neto 

e Froes (1999). 

Grajew (2001), Diretor-presidente do Instituto Ethos, entende que uma atuação 

baseada em valores éticos e nas relações com funcionários e familiares, clientes, fornecedores, 

acionistas, parceiros, governo, sociedade e comunidade são manifestações de 

responsabilidade social empresariaL 
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Para Ashley (2002) responsabilidade social é toda e qualquer ação que possa 

contribuir para a qualidade de vida da sociedade. Já a 'Fundação para o Prêmio Nacional de 

Qualidade - FPNQ, entende responsabilidade social como o exercício de uma consciência 

moral e cívica, advinda da compreensão do perfil da organização no desenvolvimento da 

sociedade. 

Observa-se que os conceitos apresentados são maiS focados ou maiS abrangentes, 

porém, em todos, a ética está presente, explícita ou implicitamente. 

2.2 Ética, Moral e Responsabilidade Social 

Fazer escolhas e tomar decisões são procedimentos rotineiros dos administradores, no 

mundo dos negócios. Entretanto, a forma como esses administradores decidem e atuam 

reflete-se não apenas nas suas próprias atividades, como também na coletividade 

organizacional. Para Nash (1993): 

A ética nos negócios trata do estudo da forma pela qual normas morais pessoais aplicam-se às 
atividades e aos objetivos da empresa comercial. Não se trata de um padrão moral separado, 
mas um estudo de como o contexto dos negócios cria seus problemas próprios e exclusivos à 
pessoa moral que atua como gerente desse sistema. (p. 6) 

Assim, a ética empresarial consiste nos princípios e padrões que orientam o 

comportamento no mundo dos negócios, sendo que as decisões éticas baseiam-se na filosofia 

moral. Lawless (1993) diz que: 

... só se pode falar de ética como ciência, dentro das coordenadas de uma sociedade se ela for 
concebida das seguintes formas: como uma ciência que descreve os costumes, os juízos e os 
sentimentos morais próprios de uma determinada sociedade, determinando as leis de sua 
aparição. de seu desenvolvimento. de sua evolução e de seu desaparecimento. (p. 58) 

Dentre as diferentes perspectivas da filosofia moral, a Teleologia estuda o valor moral 

dos comportamentos, analisando suas conseqüências. Tais conseqüências apresentam-se com 

fJl!::lL.'U IECA MARIO HENRIQUE SIJll.ONSE" 
=UNDACAO GETULIO VARGAS 
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as seguintes formas: egoísmo, egoísmo esclarecido e utilitarismo. O egoísmo, pautado por 

decisões que maximizam o auto-interesse, o egoísmo esclarecido que, embora considerando o 

bem-estar do outro prioriza o seu próprio e o utilitarismo, cujas decisões privilegiam a maior 

utilidade social. 

A Deontologia parte do princípio que todas as pessoas devam ser tratadas igualmente. 

Na perspectiva relativista o indivíduo posiciona-se face ao grupo para definir padrões éticos 

de comportamento, buscando um consenso. A evolução do processo leva ao reconhecimento 

de opiniões diferentes, procurando o consenso nas soluções, usando diferentes critérios nas 

decisões. 

A maIona das pesquisas sobre desenvolvimento moral tem sido foeada maIS no 

indivíduo do que na organização. Entretanto, da mesma maneira que os indivíduos diferem 

em como responder aos dilemas éticos, as organizações também diferem em suas respostas 

nesse sentido. O desenvolvimento da moral das organizações é mais complexo, já que elas são 

coletividades de indivíduos com distintas crenças, valores e interesses, podendo progredir ou 

regredir, em função de muitos fatores que as influenciam. 

2.3 Desenvolvimento Moral e Responsabilidade Social 

Logsdon e Yuthas (1995) apresentaram um modelo sugerindo que as expectativas 

gerenciais são influenciadas pelo nível de desenvolvimento moral e pelas caracteristicas 

individuais das pessoas que formam o corpo diretivo da organização. Essas expectativas são 

também formadas pelas forças do ambiente organizacional, isto é, sociedade, comunidade, 

leis e regulamentos. As expectativas gerenciais são transportadas para outros membros da 

organização, podendo ser embutidas nas normas morais da organização, por meio de 



processos, estratégias, distribuição de recursos e poder, socialização de empregados e sistema 

de recompensas. A Figura 1, a seguir, apresenta os estágios individuais e organizacionais do 

desenvolvimento da moral. 

Classificações de Kohlberg 

Nível pré-convencional 

Estágio 1: Obediência e punição 

Estágio 2: Troca e propósito 
instnunental 

Nível convencional 
Estágio 3: Acordo interpessoal, 
conformidade com as normas do 
grupo 
Estágio 4: Acordo social e sistema 
de manutenção 

Nível pós-convencional 

Estágio 5: Contrato social 

Estágio 6: Princípios éticos 
universais 

Razão e Motivação aplicadas aos 
indivíduos 

Atua para evitar conseqüências 
dolorosas para si mesmo. 

Atua pelo próprio interesse. 

Atua de modo a atingir a 
expectativa dos parceiros imediatos. 

Atua para atingir as expectativas 
estabelecidas pela lei .. 

Atua de modo a obter consenso 
social e tolerância nos assuntos 
conflitantes. 

Atua consistentemente com os 
princípios morais selecionados. 

Razão e Motivação aplicada às 
o~anizações 

Atua para evitar conseqüências 
dolorosas para a organização. 

Atua pelo interesse dos outros 

Atua para atingir as expectativas das 
empresas, indústria ou normas 
locais da comunidade comercial 
Atua para cumprir com as leis e 
regulamentos 

Atua de modo a obter consenso nos 
assuntos que não estejam 
legalizados e padronizados 
Atua de modo a identificar, 
comunicar e aplicar os princípios 
morais universais nas decisões 
organizacionais. 

Figura 1 - Estágios individuais e organizacionais do desenvolvimento da moral 
Fonte: Logsdon; Yuthas (1995), com bee em KohIberg(198I). 

No modelo desses autores, o desempenho social corporativo é nivelado com os 

componentes institucionais, organizacionais e administrativos do indivíduo. 

No nível institucional, as empresas precisam estar cientes de preencherem funções no 

sistema social. No nível organizacional precisam estar cientes sobre a definição da ação de 

responsabilidade de suas áreas específicas. No nível adminístrativo individual, os gerentes 

fazem escolhas sobre como tornar suas empresas responsáveis. Pelo poder e autoridade sobre 

os membros da organização, sobre os recursos e processos, o alto escalão suporta a 

responsabilidade inicial de interpretar os aspectos institucionais e organizacionais da 

responsabilidade social corporativa e a inclusão deles dentro da organização. 
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Incorporando ao modelo o conceito de parceIros, que define como indivíduos ou 

grupos que podem afetar ou serem afetados pela organização, os autores apontam diferentes 

estratégias de parcerias. Desde aquelas que focam os beneficios de um grupo específico, 

como, por exemplo, estratégia do trabalhador, até as mais amplas, a exemplo da estratégia 

utilitarista. Cada uma dessas estratégias estabelece o elo de acesso da organização à 

responsabilidade social e seu estágio de desenvolvimento moral. A maneira como a 

organização orienta suas metas e suas relações com os diversos parceiros é um importante 

indicador de seu desenvolvimento moral, assim como o desenvolvimento moral dos 

indivíduos é indicado pela maneira como eles consideram os outros. 

Logsdon e Yuthas (1995, p. 5) comentam que: 

a tradicional teoria econômica da firma, descrita por Quinn e Jones (1995), enfatiza os 
proprietários como predominantes que vêem os parceiros apenas como meios instrumentais 
para a consecução dos seus interesses .... Em contraste, firmas que escolhem atuar com respeito 
e em sintonia com os interesses dos parceiros podem obter vantagens competitivas. 

A Figura 2 retrata o relacionamento entre o desenvolvimento moral da organização e 

as várias orientações de parcerias. 
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Nível de 
Teoria e orientação de Critérios de tomada de desenvolvimento Descrição 

moral investidores decisões 

Pré-convencional Enfase no próprio poder sem Ego - os outros são meios Prazer / dor 
consideração com os outros. para o próprio beneficio e Cálculo 

prazer. Exemplo: a teoria 
prerrogativa gerencial. 

Convencional Ênfase nas tarefas negativas Estreito relacionamento dos Controles sociais 
com os outros, operando investidores com os 
dentro de pressões externas. proprietários, clientes e 

empregados como previsto 
na lei. Exemplo: Teoria de 
investidores. 

Após-convencional Ênfase nas obrigações Ampla cadeia de Princípios éticos universais 
positivas, intemalizando investidores, incluindo 
respeito com os outros e relacionamentos de mercado 
obrigação para promover o ou não, voltados para os 
bem-estar. vizinhos, comunidades, 

grupos ambientais, agências 
governamentais, etc. 
Exemplos: Teoria de 
harmonia social; teoria 
utilitarista. 

Figura 2 - Desenvolvimento moral organizacional e orientação dos parceiros 
Fonte: Logodon; Yuthas (1995) 

Um conjunto de forças influencia o nível de desenvolvimento moral exibido por uma 

organização. As expectativas dos dirigentes são influenciadas pela interação de fatores 

individuais e ambientais. Os fatores individuais incluem o nível de desenvolvimento moral 

individual do dirigente, suas características de personalidade e seus anseios econômicos. O 

modelo de tomada de decisão ética individual nas organizações identifica o ego como 

moderador dos efeitos sobre o estágio moral de desenvolvimento. Egos fortes seguem suas 

convicções e organizam processos consistentes com suas próprias expectativas. Egos fracos 

costumam usar padrões morais nos seus locais de trabalho e são mais sensíveis às influências 

ambientais. 

Os fatores ambientais refletem as expectativas da sociedade, das normas, leis e 

regulamentos, assIm como o propno ambiente natural. O tom moral que Impregna a 
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organização é estabelecido pelos dirigentes por melO de processos organizacionais que 

implantam para tomar reais suas expectativas. 

Os processos organizacionais são mecanismos por meio dos quais os dirigentes tomam 

suas expectativas conhecidas pelos demais componentes da organização e pelos parceiros, 

sendo que o processo de comunicação assume, no caso, especial importância. A Figura 3 

espelha o elenco de fatores que influenciam o desenvolvimento moral organizacional. 

Fatores individuais 
Desenvolvimento moral individual 
Características individuais 
E tivas Econômicas 

Expectativas da gerência superior 

Nível desejado de desenvolvimento moral 
organizacional 

Fatores ambientais 
Expectativas da sociedade 
Normas locais e industriais 
Leis e regulamentos 

Processos 
organizacionais 
Formulação estratégica 
Distnbuição de recursos e 
forças 
Socialização 
Sistemas de recompensa 
Comunicação 

Desenvolvimento moral 
organizacional 

Pré-<:onvencional 
Convencional 
Pós-<:onvencionaI 

Figura 3 - Forças que influenciam o desenvolvimento moral organizacional 
Fonte Logsdon, Yuthas (1995) 

Melo Neto e Froes (1999) vêm ao encontro a Logsdon e Yuthas, descrevendo as duas 

dimensões da responsabilidade social das empresas como sendo: foco no público interno e no 

público externo. Entendem como público interno os funcionários da empresa e seus 

dependentes. O público externo tem como componentes: a comunidade onde a empresa atua, 

fornecedores, consumidores, distribuidores, concorrentes e ainda o meio ambiente. Dizem que 

os possíveis estágios de responsabilidade social de uma empresa depende do grau de 



responsabilidade interna e externa que ela apresenta, conforme ilustra a Figura 4, a seguir, 

apresentada e que, de certa fonna, mostra uma aproximação com o modelo de Logsdon e 

Yuthas. 

Grau de 
Responsabilidade 

Externa 
(RSE) 

AltoRSE 
Alto RSE Alto RSI 

BaixoRSI Empresa Cidadã 
2 3 

1 4 

BaixoRSE BaixoRSE 

Baixo RSI Alto RSI 

Grau de Responsabilidade Social 
Interna (RSI) 

Figura 4 - Estágios de responsabilidade social empresarial 
Fonte: Melo NeIo e Froes (1999) 

o estágio 1 enquadra empresas sem consciência social. O estágio 2 é típico de 

empresas que, na visão dos autores, utilizam o marketing social para ganhar visibilidade e 

esconder sua má gestão de recursos humanos. O estágio 4 caracteriza a fase inicial da 

responsabilidade social: primeiro cuidando do bem-estar dos seus funcionários para, em 

seguida, fortalecer sua atuação na comunidade. O estágio 3 reflete uma empresa cidadã. 

Depreende-se dos autores que as empresas devem investir primeiro no bem estar de 

seus empregados, para então fortalecer sua ação na comunidade, caso contrário haverá 

abertura para o aparecimento de conflitos. 

2.4 Responsabilidade Ambiental 

o volume e a diversidade de infonnações sobre os níveis de degradação da 

biodiversidade apontam para o comprometimento da sobrevivência das gerações futuras, no 



planeta. A produção e o consumo têm submetido a natureza ao seu modelo, desgastando o 

meio ambiente de forma a não deixar-lhe tempo para regenerar-se. 

o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social alerta que a empresa, ao 

relacionar-se com o meio ambiente, causa impactos de diferentes tipos e intensidades. 

Recomenda a adoção por parte das empresas de ações para minimizar tais impactos, 

disseminando a outras empresas as práticas e conhecimentos adquiridos para tanto. 

o Instituto Ethos relaciona as seguintes recomendações nesse sentido: 

a) Conhecimento sobre o impacto no meio ambiente: manter contato regular com os 

órgãos de fiscalização, balizando a melhoria em padrões nacionais e 

internacionais~ 

b) Minimização de entradas e saídas de materiais na empresa: refere-se, por 

exemplo, à utilização de energia, de água e de insumos necessários à produção; 

c) Responsabilidade sobre o ciclo de vida dos produtos e serviços: trata-se aqui das 

saídas do processo produtivo, como embalagens recicláveis, produtos 

biodegradáveis, assim como a reciclagem de compostos e refugos originados em 

suas operações; 

d) Comprometimento da empresa com a causa ambiental: desenvolver projetos e 

investimentos, visando à compensação ambiental; 

e) Educação ambiental: apoiar e desenvolver a conscientização e treinamentos aos 

parceiros internos e externos, de maneira a fortalecer a educação ambiental. 



2.5 Responsabilidade Social Corporativa e Desenvolvimento Sustentável 

Em 1998, na Holanda, reuniram-se representantes de diversos países, sob os auspícios 

do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Auto-Sustentável - WBCSD, com 

o objetivo de analisar a atuação das empresas na esfera social. 

Os debates ali realizados possibilitaram a emersão de um novo conceito de 

responsabilidade social (Almeida, 1999): 

Responsabilidade social corporativa é o comprometimento permanente dos empresários de 
adotarem um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, 
melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida de seus empregados e de suas famílias, da 
comunidade local e da sociedade como um todo. (p. A2) 

Esse conceito de responsabilidade social tomou-se parte de um conceito mais amplo, o 

de desenvolvimento sustentável. Segundo os representantes do Conselho, a responsabilidade 

social é a mais delicada dimensão do desenvolvimento sustentável, por compreender os 

seguintes aspectos: 

a) Direitos humanos~ 

b) Direitos dos empregados~ 

c) Direitos dos consumidores~ 

d) Envolvimento comunitário; 

e) Relação com fornecedores; 

f) Monitoramento e avaliação de desempenho; e 

g) Direitos dos grupos de interesse. 
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Retomando Nash (1993), observa-se que a autora aponta três condições para a solução 

ética de problemas no âmbito organizacional, quais sejam: 

- Integração das normas éticas com a busca do lucro; 
- Atitudes e ações orientadas para servir; 
- Normas éticas capazes de motivar decisões eqUilibradas em fonção da saúde da empresa e da 

sobrevivência econômica. (p. 38) 

Apreende-se dai que gestores éticos, motivados por decisões equilibradas podem e 

devem buscar o lucro para alimentar a capacidade de investimentos da empresa e, nos médio e 

longo prazos, levá-la ao desenvolvimento sustentável. 

Como parte do conceito de desenvolvimento sustentável, a responsabilidade está 

inserida na dimensão social que, com as dimensões econômica e ambiental, formam a base 

daquele conceito. 

Os autores visitados revelaram convergência em suas idéias, embora focando o tema 

de diferentes maneiras. 

Pelo pensamento desses autores pode-se notar a evidência que mereceram os 

principais dirigentes organizacionais. Eles foram entendidos como os iniciadores e 

inspiradores da consciência de responsabilidade social nas organizações. Viu-se também que 

em função das características pessoais desses dirigentes, de suas personalidades e dos motivos 

que os impulsiona, seu comportamento tomará determinadas orientações, assim como também 

a organização que dirigem. Surgiu, assim, a dupla necessidade de, na seqüência, estudar a 

motivação. Uma, pelo que até aqui foi exposto e outra, por ser esse o foco de estudo dessa 

dissertação. 

Este capítulo analisou a responsabilidade social das organizações, focando seus 

aspectos éticos e morais, argumentando sobre o desenvolvimento moral do corpo diretivo da 
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orgamzaçao e a prática da responsabilidade social. Tratou, ainda, da relação entre 

responsabilidade social corporativa e o desenvolvimento sustentáve~ como também da 

responsabilidade ambiental. 



) I 

3 MOTIVAÇÃO 

o fato de o Grupo Nova América ser considerado como socialmente responsável 

remete à idéia que as ações ali implementadas refletem o modo de ser e agir, ou seja, do 

comportamento dos seus proprietários e pnnClpaIS dirigentes. Compreender esse 

comportamento significa descobrir as razões que impeliram tais pessoas às ações orientadas 

para uma atuação socialmente responsável. Por isso, para atender aos objetivos desse estudo, 

tomou-se indispensável o estudo da motivação. 

Este capítulo dedica-se ao desenvolvimento do tema motivação e foi apoiado pelos 

autores: Piiieiro, Vergara, Gellerman e Bergamini, abordando as principais teorias 

motivacionais, mecanismos de defesa e a motivação no trabalho. 

3.1 Conceitos 

Segundo Pifieiro (1998, p. 39), motivação é o "conjunto de razões que agindo entre si, 

explicam, induzem, incentivam, estimulam ou provocam algum tipo de ação ou 

comportamento em um indivíduo". Sugere aSSIm a existência de maIS de um fator 

motivacional. Argumenta sobre a insuficiência de um único fator explicar adequadamente o 

comportamento, resultando que características e atributos individuais de cada pessoa, 

adquiridos durante o transcorrer da vida, ou genéticos, são o ponto de partida para o estudo da 

motivação. 

Com entendimento semelhante, Vergara (1998) compreende motivação como uma 

força intrínseca ao homem que impulsiona o sujeito na direção de alguma coisa. Por ser 

intrínseca, é específica a cada pessoa que guarda necessidades, interesses e valores específicos 



resultantes da interação com o meio sócio-cultural. Por conseqüência, a motivação não pode 

ser generalizada e nem imposta por outrem. Como observa Vergara (1998, p. 42): 

Ninguém motiva ninguém. Nós é que nos motivamos ou não. Tudo o que os de fora podem fazer 
é estimular, provocar a motivação. Dito de outra maneira, a diferença entre motivação e 
estímulo é que a primeira está dentro do sujeito e a segunda fora. 

3.2 Teorias Motivacionais 

V árias teorias procuraram explicar as motivações que orientam o comportamento 

humano. Dentre elas, encontram-se as de Maslow, Herzberg, McClelland, McGregor, da 

equidade e da expectativa (apud VERGARA, 1999). Essas teorias fora.rri selecionadas por 

serem as que mais de perto interessavam a este estudo, no sentido de identificar os fatores 

motivacionais relativos a cada uma delas. 

Maslow e McClelland, ambos da escola humanista, dedicaram-se ao estudo da 

motivação, focalizando a questão das necessidades humanas, sendo a busca por satisfazê-las o 

que motiva a ação. 

Maslow identificou as seguintes necessidades que chamou de primárias: as fisiológicas 

- ligadas à sobrevivência das pessoas - e as de segurança. Identificou também aquelas que 

chamou de necessidades secundárias: afetivo-sociais, as de estima e as de auto-realização. 

Organizou tais necessidades hierarquicamente, de forma que, à medida que as mais básicas 

forem satisfeitas, as demais vão se sucedendo na hierarquia. 

McClelland identificou os fatores: poder, afiliação e realização. Segundo Penna 

(1980), analisando McClelland, por motivo de realização entende-se os que sustentam 

atividades centralizadas na competição bem sucedida, com padrões que se estruturam tanto 



em modelos externos quanto nos níveis de aspiração do próprio sujeito. Tendem a ser pessoas 

ativas, resistentes à pressão social. 

A diferença básica entre Maslow e McClelland é que este entende que as necessidades 

podem ser aprendidas. 

Nesse sentido, Gellerman (1976) argumenta que: 

A mais importante relação entre a motivação realizadora e o êxito administrativo está na 
maneira como o individuo encara os riscos. Para estimular pessoas a alcançar maior eficiência 
será útil conhecer antes suas motivações básicas. (p. 81) 

Depreende-se de Gellerman que, a não ser que o funcionário esteja satisfeito, ou tenha 

condições de satisfazer suas próprias necessidades, o pedido de "vestir a camisa da empresa" 

não o tocará. Ele não atuará voluntariamente a favor dos objetivos da organização. Assim, 

considerar as aspirações dos funcionários é fator relevante para identificar e utilizar estímulos 

adequados para impulsioná-los a atingir os objetivos de ambos os lados, da organização e dos 

próprios funcionários. 

Por outro lado, os motivos de afiliação são menos resistentes às pressões sociais e 

preferem executar tarefas dificeis com a ajuda de amigos e não de peritos. 

Nesse ponto, pode-se reaVIvar a lembrança sobre quem são e qual é o perfil dos 

trabalhadores brasileiros, operários e camponeses, estes últimos especialmente. No geral, são 

componentes das classes menos favorecidas, com nenhuma ou pouca instrução, dóceis por 

natureza e que vêem no empregador o únic.o - ou quase o único - caminho para sobreviver 

com mínima dignidade. Aninha-se assim, facilmente, sob as asas daqueles que imaginam, 

possam protegê-los. Entretanto, muitas vezes trabalham para patrões cujas motivações estão 

distantes de uma orientação moral, tornam-se deles reféns e são usados como mais um insumo 



no processo produtivo, unicamente a serviço do lucro. Não por acaso, em pleno século XXI. 

convive-se com os extremos: numa ponta, enormes avanços da ciência melhorando as 

condições de saúde e aumentando a longevidade das pessoas; na outra ponta, a existência de 

trabalho escravo e infantil pontilhando o Brasil. 

Depreende-se, neste caso, que uma vez identificados os motivos de afiliação, 

estímulos adequados podem ser os desencadeadores de aprendizado, promovendo a libertação 

do indivíduo de medos e ansiedades, elevando sua auto-estima e contribuindo para seu 

crescimento pessoal. 

Contrapondo-se a Maslow, Maccoby (1977) diz que o autor "supervaloriza os bem

sucedidos, os educados e os ambiciosos e deixa de lado os fracos e derrotados" (p. 231). 

Maccoby continua sua crítica, lembrando que Maslow compara americanos com indivíduos 

de países do Terceiro Mundo. Diz que Maslow deixa isso claro ao afirmar que "há muitos 

lugares no mundo onde apenas a administração autoritária, com um chicote sobre as pessoas 

amedrontadas pode funcionar" (p. 233). 

Herzberg formulou sua teoria a partir da satisfação das pessoas no trabalho. 

Relacionou dois fatores: os higiênicos e os motivacionais. 

Classificados como fatores higiênicos estão: salários, beneficios, condições fisicas de 

trabalho, modelo de gestão. Quando presentes, esses fatores não causam insatisfação, mas 

também não causam satisfação. Quando ausentes, a insatisfação instala-se. 

A ausência dos fatores higiênicos é percebido, geralmente, em empresas que deixam 

de cumprir as exigências legais básicas, fato nada estranho no cenário brasileiro. 



Os fatores motivacionais referem-se à auto-realização e ao reconhecimento. Nesse 

caso, quando presentes causam satisfação, mas se ausentes não chegam a causar insatisfação. 

HeIler (1999, p. 37), em análise à teoria de Herzberg acrescenta que "delegar 

responsabilidades para ennquecer as tarefas da equipe aumentará a motivação coletiva". 

Explicita também os fatores geradores de satisfação, como segue: 

Os motivadores de Herzberg que geram satisfação são: 
• Conquistas: motivador forte e de rica fonte de satisfação; 
• Avanços: o maior fator de motivação para uma pessoa é sentir a possibilidade de progresso; 
• Reconhecimento: altamente motivante por fortalecer a auto-estima; 
• Responsabilidade: estimula a auto-estima e motiva quem assume novas funções. 

Indica, ainda, alguns sinais de motivação, a seguir relacionados: 

• As pessoas fazem sugestões e dão idéias espontaneamente; 
• &mpre reagem de modo positivo quando recebem novas incumbências; 
• Trabalham para conquistar avanços e não para livrar-se da tarefa; 
• São francas ao responder a perguntas. 

McGregor (1980, p. 47), em seu estudo sobre motivação, apresenta uma proposta de 

satisfação no trabalho. Diz esse autor que "para muitos assalariados o trabalho é uma forma 

de punição, o preço a ser pago pelos vários tipos de satisfação obtidos fora do trabalho". 

McGregor reuruu todas as idéias relacionadas com o binômio indivíduo-trabalho, 

decorrentes da administração científica, identificando-as como Teoria X. Fazem parte desse 

conjunto as idéias que: o indivíduo, no geral, tem aversão ao trabalho, da necessidade de 

controle, ameaça de punição para obtenção de resultados organizacionais e que o indivíduo 

evíta responsabilidades e prefere ser dirigido. 



,(, 

o autor propõe então o que chamou de Teoria Y e que consiste nos seguintes pontos 

principais: 

- O dispêndio de esforço fisico e mental no trabalho é tão natural como o jogo ou o descanso; 
- O controle externo e a ameaça de punição são os únicos meios de estimular o trabalho em 

vista dos objetivos organizacionais. O homem está sempre disposto a se autodirigir e se 
autocontrolar a serviço de objetivos com os quais se compromete; 

- O compromisso com os objetivos é dependente das recompensas associadas a sua 
consecução; 

- O ser humano comum aprende, sob condições adequadas, não só a aceitar responsabilidades, 
como a procurá-Ias; 

- A capacidade de usar um grau relativamente alto. de imaginação, engenhosidade e 
criatividade na solução de problemas organizacionais é mais amplamente distribuída na 
população do que geralmente se pensa; 

- Nas condições da vida industrial moderna, as potencialidades intelectuais do ser humano 
estão sendo parcialmente utilizadas. (McGregor, 1980, p. 53) 

Depreende-se pelos princípios da Teoria Y de McGregor que, ao serem oferecidas ao 

indivíduo condições para que necessidades atendidas fora da empresa sejam também 

atendidas no ambiente de trabalho, abre-se para eles a oportunidade de alcançar melhor seus 

próprios objetivos, facilitando o alcance dos objetivos organizacionais. 

Enquanto na teoria da eqüidade, a motivação para o trabalho será maior ou menor, em 

função da percepção que as pessoas tenham da presença da justiça no ambiente de trabalho, a 

teoria da expectativa estabelece a relação entre desempenho e recompensa. 

Interpretando-se conjuntamente essas duas teorias, pode-se considerar que se 

percebida a presença de justiça no ambiente de trabalho, a resposta ao desempenho será 

favorável, face às recompensas. Haverá confiança e credibilidade nas ações envidadas nesse 

sentido. O detalhe importante é o uso do estímulo - do tipo de recompensa - que venha ao 

encontro das motivações do indivíduo, motivações que devem ser conhecidas a priori. 
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3.3 Forças Motivacionais 

Os motivos não são definitivos, alterando-se ao longo do tempo. Embora sempre 

presentes nas pessoas, os motivos apresentam-se como fontes energéticas que tanto levam ao 

agir criativo quanto ao agir destrutivo. 

Vergara (1999) classifica as forças energéticas em três níveis conforme segue: 

a) Biológicas referem-se às necessidades fisiológicas da hierarquia das 

necessidades de Maslow; 

b) Psicológicas - são aquelas como a esperança, a justiça, a generosidade, o senso 

moral, a inveja, o ciúme, o orgulho, o remorso, a culpa, a vingança, a vaidade, o 

desprezo, dentre outros; 

c) Espirituais - são a intuição, o amor, a compaixão, o ódio, dentre outros. 

Vergara (1999) ressalta, com base em LaPierre, que muitas dessas forças energéticas 

originam-se no seio familiar, à luz de heranças sócio-culturais, podendo também ser 

associadas às funções psíquicas dos indivíduos. 

A hereditariedade biológica tem uma influência que deve ser reconhecida em seu justo valor, 
(...). Do mesmo modo, a herança sócio-cultural dos diferentes meios no seio dos quais o sujeito é 
criado, educado e civilizado tem uma influência inegável sobre o psiquismo. Uma parte desta 
influência é, entretanto, transmitida pelos vieses das figuras paternas e da família, [ . .]. As 
figuras dos pais podem ter estado interiorizadas como ativamente benevolentes ou 
perseguidoras, amantes ou dominadoras, o que leva o sujeito a utilizar mecanismos psicológicos 
bem conhecidos como a negação, a c/ivagem, a idealização, a inveja, a dominação onipotente, o 
desprezo, etc., [ . .]. A personalidade é [ . .] em grande parte animada por estes objetos 
introjetados. (p. 54) 

Segundo Jung (apud VERGARA, 1999), toda pessoa tem quatro funções psíquicas 

básicas que são: o pensamento, a percepção, o sentimento e a intuição. Além de influenciarem 

nos motivos para a ação, estas funções são também a base da construção do conhecimento. 
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Analisando estas funções psíquicas, Vergara (1999, p. 55) esclarece que "pensamento 

é uma função racional, consciente que se nutre dos dados objetivos transmitidos pelas 

percepções sensoriais, bem como de fontes subjetivas [ ... ], predominando estas sobre 

aquelas." 

Já o sentimento, embora também uma função racional, orienta-se para os valores aos 

quais o objeto está associado, sendo portanto, uma função consciente ou inconsciente. 

A sensação e a intuição são funções não raCIOnaIS, mas enquanto a sensação é 

consciente e dependente tanto do objeto quanto da pessoa, a intuição é inconsciente. 

É fácil admitir que a função psíquica predominante pode levar o indivíduo a ser mais, 

ou menos motivado a diferentes ações. 

3.4 Motivação e Mecanismos de Defesa 

Ao realizar um trabalho, a pessoa coloca-se nele. Apropriando Vergara (1998, p. 47): 

"Produto e produtor não se separam [ ... ]0 trabalho pertence à pessoa que nele colocou seu 

esforço". 

Mesmo trocando o trabalho pela remuneração, a pessoa espera algum tipo de 

reconhecimento. Se não houver o reconhecimento, instala-se a frustração e para livrar-se dela 

lança mão de mecanismos de defesa. 

Vergara (1998) relaciona quatro ordens de mecanismos de defesa: psicológicos, 

sociológicos, químicos e tecnológicos. 



a) Mecanismos de defesa psicológicos: referem-se à fantasia, a projeção, ao 

simbolismo, à sublimação, à apatia, a racionalização, à compensação, dentre 

outros; 

b) Mecanismos de defesa sociológicos: são aqueles com os quais a pessoa procura 

compensar-se, por algo ocorrido no seu círculo social; 

c) Mecanismos de defesa químicos: são relativos ao uso de fumo, álcool, drogas. Por 

exemplo, embebedar-se para esquecer uma desilusão; 

d) Mecanismos de defesa tecnológicos: são os referentes à tecnologia, como por 

exemplo, a compulsão ao uso do computador. 

Numa relação com os ambientes organizacionais, intui-se que os mecarusmos de 

defesa podem desencadear comportamentos de resistência às mudanças, às novas tarefas, 

inibir a criatividade, gerar conflitos e dificultar a integração ou desagregar equipes de 

trabalho. Provavelmente, os mecanismos de defesa ocorrem pela não identificação das 

motivações dos indivíduos, ou pela forma inadequada em estimulá-Ias, dando permissão aos 

aspectos não favoráveis abordados pelas teorias da eqüidade e da expectativa. 

Segundo Gellerman: 

Quando existe oportunidade do desafio ser enfrentado, o indivíduo põe em jogo sua motivação 
para mostrar competência e obter satisfação, porém, quando isso não é possível, ... como 
acontece com trabalhos fiscalizados com rigor, uma grande ambição de mostrar competência só 
pode resultar em frustração enquanto uma fraca motivação provoca apenas resignação e 
sentimento de dependência. (1976, p. 104) 

3.5 Motivação e Trabalho 

A motivação no trabalho mereceu atenção pela pnmelra vez, com Taylor, na 

administração científica. De lá até hoje foram muitos os avanços contabilizados, mas há muito 

ainda a ser estudado. 



Durante muito tempo o dinheiro foi utilizado como elemento motivador por ser 

também um elemento facilitador da troca. Assim, aumentos de produtividade em função de 

dinheiro, levavam à falsa interpretação que ele fosse agente motivador e que o motivo fossem 

a ambição e a ganância. Na verdade, ele foi o elemento que pennitiu, pela troca, que 

motivações diversas fosse atendidas. 

Motivações todos têm, mas ninguém tem exatamente a mesma combinação de 

necessidades e desejos que todos os outros indivíduos. Gellerman afirma que: 

... não há uma única motivação capaz de detenninar como todos os operários se conduzirão com 
relação a todas as tarefas e, conseqQentemente, não há estratégia especifica que faça todos e em 
todas as partes terem um moral elevado e produtividade satisfatória ... tem-se de considerar as 
pessoas, não como um engenheiro as poderia ter projetado,mas como Deus as fez, diferentes, 
pois. (1976, p. 152) 

Infere-se daí que a compreensão das motivações fica muito dificultada pela forma 

como se combinam num indivíduo num determinado tempo e lugar. Relembrando Vergara 

(1998, p. 42), os motivos são subjetivos e pessoais e "ninguém motiva ninguém; a motivação 

é intrínseca à pessoa". O que se tem por fazer é um esforço contínuo de identificação dos 

motivos para procurar atendê-los, se não a todos os indivíduos e respectivos motivos, pelo 

menos os preponderantes em cada indivíduo e ainda àqueles presentes a um número maior de 

indivíduos. 

Infere-se também que, ao tratar o assunto motivação, as organizações devem elencar 

um conjunto de agentes ou estímulos, com certa diversificação, de modo a atender a uma 

maior quantidade e diversidade de motivos. 

Gellerman (1976, p. 165) lembra que comumente "existe uma motivação e, por isso, 

tem maior influência no comportamento do indivíduo, mas que não é permanente: a principal 

motivação de hoje poderá deixar de predominar amanhã". 
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4 CULTURA E CULTURA ORGANIZACIONAL 

Este capítulo trata a cultura e a cultura organizacional como elementos fundamentais à 

administração . participativa do Grupo Nova América. A cultura está presente na base das 

atitudes, valores, ações, reações e tomadas de decisões em todos os componentes de uma 

organização. Por essa razão, o entendimento de cultura merece atenção. 

4.1 Conceitos 

o entendimento de cultura foi analisado sob a luz das obras de Bosi, Eliot e Hofstede 

que contribuíram para explicitar o conceito utilizado nesta pesquisa. 

Duas citações de Bosi (1992, p. 16) são fundamentais para a discussão sobre cultura: 

Nas sociedades densamente urbanizadas cultura foi tomando também o sentido de condições de 
vida mais humana, digna de almejar-se, termo final de um processo cujo valor é estimado, mais 
ou menos conscientemente, por todas as classes e grupos. 

Em uma segunda citação, não menos importante, cultura é compreendida como urna 

consciência grupal operosa e operante que desentranha da via presente os planos para o 

futuro . 

Através de suas palavras pode-se afirmar que o presente se toma um instrumento, uma 

real potencialidade para o futuro do ser humano, para a sua produtividade que sempre exigirá 

o seu domínio sobre a matéria, correndo-se o risco de que uma idéia de domínio seja posta em 

prática sobre os outros homen~ Afinal, aculturar um povo é sujeitá-lo tecnologicamente a 

certos padrões, fazê-lo produzir, controlando-o como trabalhador ou consumidor, acima de 

tudo como cidadãos, afirma Bosi. 



Este estudo demandou uma prévia do entendimento do que é cultura, e a opção por 

percorrer autores em busca de seus diversos conceitos foi considerada necessária. Sendo 

assim, recorrer a autores como Eliot (I988, p. 33), que tem como objetivo "definir uma única 

palavra que é a cultura", principalmente quando ele aborda os três sentidos da cultura, 

contribuiu para fundamentar este estudo. 

A preocupação do autor, no se refere ao termo cultura, é evidenciar seus diversos 

sentidos, quando se tem em mente o desenvolvimento de um indivíduo, de um grupo e toda 

uma determinada sociedade. Segundo o autor, 

a cultura do indivíduo depende da cultura de um grupo, e que a cultura de um determinado 
grupo ou mesmo c/asse social depende da cultura de uma sociedade à qual o individuo e o 
grupo pertencem. (Eliot, 1988, p. 33) 

Como conseqüência, ele afirma que a cultura de uma sociedade é fundamental e deve 

ser analisada, principalmente, a sociedade contemporânea, levando em consideração o 

relacionamento entre os três sentidos de cultura como um todo, de modo a obter 

conscientemente o significado de cultura. 

Segundo Eliot (1988, p. 36), "a pessoa que contribui para a cultura, por maIS 

importante que possa ser sua contribuição, nem sempre é uma pessoa culta". A reflexão do 

autor sobre essa afirmação não significa que não tenha sentido falar da cultura de um 

individuo ou de um grupo. Quer dizer apenas que a cultura do indivíduo não pode ser isolada 

da do grupo, e que a cultura do grupo não pode ser abstraída da sociedade inteira. Eliot sugere 

também que o nosso conceito de perfeição para analisar os fatos deve considerar 

simultaneamente os três sentidos da cultura, ou seja: indivíduo, grupo ou classe e sociedade. 

Trazendo o pensamento de Eliot (I985) para o mundo dos negócios, as organizações, 

quando buscam resultados, freqüentemente se esquecem das conseqüências sobre o indivíduo, 



sobre os grupos, as classes, a sociedade e por último, sobre elas próprias. Exemplo disso foi o 

aparecimento dos bóias-ma no setor canavieiro que se constituiu em um novo elemento social 

grupal desse setor, com a geração de muitos conflitos. 

o setor canavieiro esqueceu-se que os bóias-ma também contribuem diretamente para 

a integração da empresa sucroalcooleira na sociedade, na medida que respondem pela 

primeira etapa do processo produtivo, ou seja, o corte da cana. Esqueceu-se, também, que seu 

modo de agir acaba por refletir-se nesta mesma sociedade. Afinal, sem os bóias-ma a cana não 

estaria disponível e, por decorrência, nem o açúcar. O ciclo se fecha. 

A cultura como programação mental é um atualizado conceito que Hofstede (1997, p. 

4) aborda, afirmando que cultura é um emprego mais amplo do uso da palavra cultura, que é 

bastante comum entre os antropólogos. Ele denomina este conceito como cultura número 

dois. 

Segundo o autor, cultura como preocupação mental, corresponde a vários significados, 

todos derivados do latim, os quais se referem originalmente ao cultivo do solo. Na maioria 

dos idiomas ocidentais, cultura significa civilização ou refinamento da mente, sendo resultado 

de tais refinamentos, por exemplo, educação, arte e literatura, que ele denomina de cultura 

número um. 

Hofstede (1997) procura comparar estas duas dimensões de cultura, afirmando que não 

somente aquelas atividades que refinam a mente do indivíduo estão incluídas na cultura dois, 

mas também as coisas comuns e simples da vida: cumprimentos, alimentação, demonstração 

de sentimentos, distanciamento fisico das outras pessoas, amor ou higiene pessoal. Segundo 

Hofstede, 



a cultura dois lida muito mais com os processos humanos fundamentais do que a cultura um; ela 
lida com as coisa", que ferem as pessoas; porque ela é um fenômeno coletivo compartilhado 
pelas pessoas que vivem ou viveram o mesmo ambiente social. Portanto, conceito de cultura 
dois é a programação coletiva da mente a qual distingue os membros de um grupo ou categoria 
de pessoas das outras. (1997, p. 5) 

o que se apreende do autor, refere-se à importância dos valores, crenças, 

comportamentos, tradições e maneiras de viver e interagir com as demais pessoas. Percebe-se 

que estes elementos, juntos, formam a cultura de cada indivíduo dentro do contexto coletivo 

de uma sociedade. 

A todos os elementos que dependem da sociedade e da sua estrutura, é necessário 

adicionar aqueles de ordem cultura que diretamente envolvem os estilos de viver e pensar das 

pessoas que pertencem a uma comunidade, e que passam a representar também os objetos de 

um aprendizado. 

Porém, para que proporcionem um diferencial para o mercado no qual estão inseridos, 

é preciso que também sejam reconhecidos em suas próprias diferenças, quer culturais, quer 

individuais. O desafio da gestão está em encontrar o equilíbrio entre as diferentes dimensões 

culturais - nação, organização - e as diferenças individuais das pessoas como cidadãos e 

profissionais. 

4.2 Cultura Organizacional 

A fundamentação deste estudo, quanto à cultura organizacional, contou com os 

seguintes autores: Freitas, Shafiitz, Raich, Tenório, Geist, Hofstede, Vergara e Davel, Motta e 

Caldas, Yatsuda, Baldissera e Shein. 



Freitas (1999, P 97) entende cultura organizacional 

em primeiro lugar como instrumento de poder e, em segundo, como um conjunto de 
representações imaginárias sociais que se constroem e reconstroem nas relações cotidianas 
dentro da organização e que se expressam em termos de valores, normas, significados e 
interpretações, visando a um sentido de direção e unidade, tomando a organização fonte de 
identidade e de reconhecimento para seus membros. 

Para Freitas, é através da cultura organizacional que se define e se transmite o que é 

importante, qual a maneira apropriada de pensar e agir em relação aos ambientes interno e 

externo, o que são condutas e comportamentos aceitáveis e, até mesmo, o que é realização 

pessoal. Ao mesmo tempo, é através dos elementos culturais que as organizações se 

apresentam como o lugar da excelência, das virtudes, do projeto ou missão a realizar, sempre 

capazes de rejuvenescer e, quiçá, de atingir a imortalidade. 

o que a autora transmite é que a cultura organizacional procura exercer a obtenção da 

adesão, do consentimento, da co-participação dos indivíduos e dos grupos que formam uma 

determinada cultura organizacional. 

Shamtz (1996), P9r sua vez, interpreta cultura organizacional como aquela já existente 

na empresa, que compreende muitas coisas intangíveis tais como valores, crenças, percepções, 

normas comportamentais e modelos de comportamento. 

o autor favorece a compreensão de que, ao assumir a cultura organizacional como já 

existente nas organizações, toma-se possível explicitar se aqueles elementos intangíveis se 

manifestam em algumas situações como fortes ou fracos, podendo bloquear ou não as 

mudanças ambientais em uma organização. 

Outra relevante contribuição com respeito à cultura organizacional vem de Raich 

(2000), afirmando que cultura é um fenômeno humano. Para ele: 



cultura é um meio para tornar nossas vidas mais fáceis e com maior sigmficado. No entanto. 
acima de tudo, lemos que lembrar que a economia e os negócios foram criados para servir a 
humanidade e não o contrário. Eles se tornaram partes dominantes de nossa vidas, de tal modo 
que tendemos a pensar que eles formam os maiores significados de nossa existência. (p. 144) 

o autor, ao comentar que a economia e os negócios são feitos pelo homem, indica que 

eles podem ser bons ou maus para as pessoas ou para o ambiente de trabalho. Acrescenta que 

é bastante comum pensar-se sobre cultura organizacional como uma tendência 

comportamental que pode ser definida como órgãos VIVOS que precisam se adaptar ao 

ambiente (aprender), que também têm caráter e identidade (personalidade), relações com 

pessoas e instituições dentro e fora da organização (ecologia, por exemplo) e suas histórias de 

desenvolvimento (evolução). 

Ao remeter-se às tendências comportamentais dentro das organizações descritas por 

Raich, faz-se necessário compreender os componentes estruturais do mundo da vida que 

Tenório (2000, p. 86) define: "Os componentes estruturais do mundo da vida são: a cultura 

(conhecimento), a sociedade (ordem legitima) e a personalidade (identidade individual)". O 

autor recorre a Habennas (1987) para descrever esses componentes estruturais: 

Chamo cultura ao acervo do saber, em que os participantes da comunicação se abastecem de 
interpretações para entender-se sobre algo no mundo. Chamo sociedade às ordenações 
legítimas através das quais os participantes na interação regulam suas pertinências a grupos 
sociais, assegurando com isto a solidariedade. E, por personalidade entendo as competências 
que o capacitam a tomar parte no processo de entendimento e para afirmar nele sua própria 
identidade. (ibid) 

O que se compreende do autor é que as interações da prática comunicativa cotidiana 

constituem o meio através do qual se produzem a cultura, a sociedade e a personalidade. 

Segundo Tenório (2000, p. 120), "expressões como capital humano, capital intelectual 

e similares são tópicos desse processo de monetarização-reificação do mundo da vida no 

mundo do trabalho". 



A preocupação do autor pode ser relacionada à coisificação das relações sociais e do 

comportamento dos indivíduos dentro de uma cultura organizacional de empresas capitalistas. 

Geist (200 I) revela um estudo sobre excelência de gerenciamento em empresas 

americanas, incluindo ruM, Procter & Gamble e McDonald's. O resultado aponta que a 

cultura organizacional consiste de quatro elementos: O primeiro refere-se ao estilo de 

comportamento e pensamento~ o segundo elemento são as habilidades dos empregados~ o 

terceiro, refere-se à contratação das pessoas certas para os lugares certos~ e o último é o 

compartilhamento de valores. 

Segundo Geist (2001, p. 159), "quando todos estes elementos estão presentes numa 

organização, a cultura organizacional toma-se um fator poderoso, único". 

Com essa orientação do autor depreende-se que, se observados pelos dirigentes 

organizacionais, os elementos estilo de comportamento e pensamento, as habilidades dos 

empregados e o compartilhamento de valores podem contribuir para o desenvolvímento 

moral, social e comportamental desses empregados, tomando-os parceiros para enfrentar a 

competitivídade no mercado. 

Para Hofstede (1991, p. 10), cultura é um fenômeno muito amplo e que se manifesta 

em diversas dimensões para todas as pessoas, indicando o nível nacional, o regional, o 

decorrente do gênero masculino ou feminino, de diferentes gerações e classes SOCiaiS, 

apontando, finalmente, o pertencimento a uma determinada organização de trabalho. 

Enfatizando que cultura organizacional tomou-se um tema recorrente há pouco mais 

de duas décadas, apresenta o que considera a opinião quase unânime sobre cultura da 



organização, entre os autores da teoria organizacional, para desconfiar que há uma certa 

subestima quanto aos seus impactos sobre as pessoas. 

Hofstede explica que cultura organizacional é considerada uma influência leve, na 

verdade, o compartilhamento de valores entre os seus membros. Neste ponto ele alerta para o 

seguinte aspecto: a cultura organizacional é considerada leve, suave, mas seus impactos são 

muito pesados (1991). 

Hofstede considera que a cultura da organização é um fenômeno próprio e que difere 

- em muitos aspectos - da cultura de uma nação, porque envolve seus membros em um 

âmbito de tempo específico de suas vidas, isto é, no trabalho. Ele a revela como uma 

"virtude" ou como um "problema", dependendo das mudanças externas, em especial, 

econômicas. 

A cultura organizacional apresenta seus próprios rituais: tradições, clima, hierarquia, 

sistemas de adaptação ao network, formas de liderança, administração de conflitos e 

confrontos, busca de harmonia grupal, padrões de comportamento, convites ou voluntariado, 

costumes, dentre outros. 

A conjuntura econômica pode desafiar tudo isso a mudar, em qualquer momento, e, 

quando se tentam novas estratégias para enfrentar a realidade, a cultura pode passar a ser 

considerada um problema (Hofstede, 1991). 

A cultura de uma organização revela, em especial, que seus membros agem no 

trabalho diferentemente do que ocorre em outras organizações. Esse ponto no qual o referido 

autor insiste foi fundamental para este estudo, porque ele reporta à questão da competitividade 

do pensar e do agir do grupo. 
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Vergara e Davel (200 I) ressaltam o peso da influência da cultura nacional na cultura 

organizacional. 

De acordo com Vergara e Dave!, 

as estruturas organizacionais são filtradas pelo conjunto de crenças que cada um tem, deixando 
. claro que os traços histórico-culturais de dado país manifestam-se nas organizações desse país. 
Assim, a compreensão das características culturais brasileiras é de vital importância para se 
poder entender o comportamento dos indivíduos nas organizações, porção organizacional em 
que, de fato, tais características e expressam cotidianamente. (200 1, p. 266) 

o que os autores nos ensinam serve para qualquer estratégia organizacional, que deve 

sempre ser construída com base 

na observância destes componentes subcu/turais que se originam da heterogeneidade da cultura 
brasileira, como a cordialidade, valorização da família-paternalista como norteadora de todas 
as relações sociais, o forte elemento cultural do "jeitinho brasileiro" e da valorização do 
estrangeirismo" (Vergara; Davel, 2001, p. 266). 

Outro importante aspecto da cultura brasileira e que impacta na cultura das 

organizações é abordado por Motta e Caldas (1997) quando se referem às três matrizes que 

deram origem à cultura brasileira, quais sejam: a indígena, a portuguesa e a da África negra. 

Conhece-se quase nada a respeito das origens da cultura indígena, a não ser a enorme 
diferença com relação à portuguesa. Os negros africanos eram basicamente de dois quadros 
étnicos e culturais: bantus e sudaneses. Suas culturas eram muito mais próximas da dos 
portugueses do que as culturas indígenas. Essas três raças misturaram-se em proporções 
diversas e deram origem a várias subculturas no Brasil (p. 12). 

Nessa direção, os autores acrescentam que é muito forte a cultura cabocla ou 

mameluca na região Norte, no Nordeste e no Centro Oeste, predomina a cultura sertaneja, em 

São Paulo e Minas Gerais, há predominância da cultura caipira e, em acréscimo, São Paulo 

sofre a influência da cultura do imigrante, notadamente a italiana. Além disso, a cultura de 

gringos é identificada no Sul e compreende os europeus não portugueses, acrescida da cultura 

de matutos, que é formada por imigrantes açorianos e, finalmente a cultura gaúcha, ligada ao 

homem da lida no campo, e que é muito próxima da cultura dos povos uruguaios e argentinos. 
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Estas observações sobre as matrizes da cultura brasileira podem ser de grande valia 

para os gerentes compreenderem a importância que a diversidade subcultural pode impactar 

dentro de uma organização ou sociedade, ainda que, com a gJobalização, "há tendência para 

profunda uniformização nas classes dominantes e médias de todo o mundo", como afirmam 

Motta e Caldas (1997, p. 23). 

Yatsuda (2001, p. 13), por sua vez, contribui para o entendimento das sub culturas e, ao 

recorrer ao que é próprio da cultura brasileira, alerta sobre o risco dos preconceitos, de perder 

o contato com a legitimidade das sub culturas brasileiras como, por exemplo, criticar a calma e 

o bom humor dos funcionários, induzindo-os a confundir rapidez com pressa. Esta questão 

pode ser analisada através do estudo daquele autor (2000, p. 103) que diz: "É bem verdade 

que, se de um lado, o termo caipira é geralmente decodificado de modo pejorativo, de outro, 

registram-se esforços (de uma minoria) em sentido contrário". 

Nesse sentido, ele cita uma reflexão de Silvio Romero: 

Caipira, matuto, tabaréu, mandioca, capixaba e outros congêneres são expressões de menos 
preço, de debique, atiradas pela gente das povoações, cidades, vilas, aldeias e até arraiais 
contra os habitantes do campo, do mato, da roça. São a expressão de um antagonismo secular. 
São chufas de desfrutadores de empregos, profissões e outros variados meios de vida, que a 
habilidade de certas populações faz nascer nas grandes aglomerações de gente, especialmente 
contra os que mourejam nas rudes tarefas do amanho das terras, do cultivo dos campos. (p. 103) 

Para Yatsuda, o ponto fundamental a ser investigado é citado por Romero que 

explicita a oposição caipira versus citadino: "Assim, pois, a cidade e a roça, eis os dois pólos 

opostos, eis os dois termos da grande antinomia social brasileira" (2000, p. 113). 

A realidade social deste indivíduo chamado caipira é, para Yatsuda (2000, p. 113), 

tratado modernamente no e!>forço de conhecer o Brasil pelas pesquisas sociológicas e 
antropológicas como aquele que tem o direito de estar entre seres humanos, nem idealizado nem 
tratado como animal, mas dotado de consciência, cultura própria e, apesar de explorado, 
participante do processo social. 
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Nesta direção, o que se apreende do autor é a necessidade de continuar lendo 

criticamente o que se escreve sobre o caipira, do qual dificilmente cada brasileiro não tenha 

um pouco em si mesmo, para melhor compreensão da população brasileira e, também, para 

destacar características culturais que favoreçam a comunicação e o relacionamento dos 

gerentes de uma organização com seus colaboradores. 

Vergara e Davel (2001, p. 306) evidenciaram o "fato de que a administração necessita 

tomar-se cada vez mais orientada para gerir pessoas e suas relações" e destacaram o que 

chamaram de sensibilidades para lidar com pessoas, transcritas a seguir: 

- Sensibilidade com as transgressões como fontes de inovação da empresa no seu contexto 
social; 

- Sensibilidade com os processos de conhecimento, comunicação e poder. (2001, p. 309) 

Aplicadas a este estudo, tais sensibilidades podem remeter à liberdade dos membros 

da organização em apresentar novas combinações para os recursos existentes na empresa, a 

como o estilo de pensamento do indivíduo resulta em suas ações e interações com o grupo, 

sob os auspícios das relações de poder. Remete ainda à presença do indivíduo por inteiro no 

trabalho, com seu profissionalismo, mas também com seus medos, sua sexualidade, suas 

emoções e a identificação das originalidades da cultura e subcuIturas brasileiras, de forma a 

apropriá-las convenientemente, sem ferir sentimentos, baixar a auto-estima ou criar 

sentimentos de inferioridade. 

A necessidade de compreender a cultura de uma organização é desafiadora, e entender 

esta questão inclui a comunicação. Para reforçar essa posição, Baldissera (2000, p. 26) afirma: 

"qualquer profissional que se propuser a planejar e a coordenar a comunicação de uma 

organização deverá, primeiramente, realizar um esforço para diagnosticar a cultura 

organizacional" . 



Nesse sentido, o autor ressalta que a comunicação organizacional, que compreende 

todo o fluxo de mensagens que compõe a rede de relações sob o âmbito da organização, não 

deve ser pensada como um mero sistema de infoITIlações, ou seja, a de infoITIlar e receber 

infoITIlações dos públicos. 

o autor explica que o teITIlO comunicação deve ser utilizado para definir o processo de 

construção de sentidos, enquanto o teITIlO infoITIlação compreende o conjunto de dados 

constantes na fonte ou postos de circulação, na cadeia de comunicação. 

Retomando a questão da cultura organizacional, a partir de Schein (1985), deve-se 

investigar os pressupostos básicos que definem o paradigma cultura de uma organização. 

Segundo aquele autor, uma categorização para o processo de investigação do conteúdo 

da cultura organizacional e suas manifestações deve responder às seguintes questões: 

a) Qual é a origem dos fundadores e líderes da empresa? Quais são os valores destes 

portadores de cultura? 

b) Como a organização respondeu às crises e aos momentos críticos? 

c) Como a empresa se comporta com relação aos membros com comportamento 

diferente daquele esperado pela sua cultura? 

d) Como é o processo de socialização dos novos membros? 

Segundo o autor, com as respostas a estas perguntas, passa-se para a fase de análise e 

inferência dos valores existentes na cultura da organização. 

o que se deduz do autor serve para diagnosticar os aspectos culturais da organização 

e, ao mesmo tempo, leva aos gestores de pessoas a responsabilidade de desenvolver 

treinamentos e atividades para suportar esta variável cultural. 
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Finalmente, o autor revela que, para cada função da administração de pessoas, "seria 

moldado um comportamento que pennitisse gerenciar a variável cultura" (p. 53). Estas 

funções são assim descritas pelo autor: seleção, orientação, treinamento e desenvolvimento, 

avaliação e desempenho, desenvolvimento de carreira e compensação e beneficios. 

Este capítulo abordou o tema cultura e cultura organizacional, esclarecendo seus 

conceitos e argumentando sobre a sua importância na administração das organizações. 

Procurou estabelecer uma base que contribuísse para a compreensão dos impactos da cultura 

na administração do Grupo Nova América, cuja apresentação se dará no próximo capítulo. 
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5 O GRUPO NOVA AMÉRICA - ORIGEM 

Este capítulo dedica-se ao relato histórico da origem e desenvolvimento do Grupo 

Nova América, objeto de investigação dessa dissertação. Evidencia a atuação marcante da 

matriarca Olga Ottoni de Rezende Barbosa e sua influência na trajetória de vida de seus filhos 

e netos, atuais dirigentes do grupo. 

Sua fundamentação está baseada em Oliveira (1998) e Barbosa (2000), bem como em 

documentos internos da empresa e também do acervo particular da fanúlia Rezende Barbosa. 

5.1 Como tudo começou 

Com origem nos idos de 1860, em Tebas de Leopoldina, Minas Gerais, o Grupo Nova 

América evoluiu de outras designações e formatações. 

Ainda em Minas, constituía-se de apenas uma fazenda de café, onde nasceu em 1885, 

aquela que seria o grande esteio da fanúlia, Olga Ottoni de Rezende Barbosa. 

Ao final do Século XIX, em 1892, a fanúlia mudou-se para o estado de São Paulo, 

para a cidade de Cravinhos, próxima a Ribeirão Preto, em busca de melhores terras e novas 

técnicas para a lavoura de café. Ali comprou a Fazenda Estrela d'Oeste, com 450 alqueires e 

cerca de 250 mil pés de café. 
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Olga estudou na cidade de Jundiaí, em regime de internato, numa escola germânica, 

até os 17 anos. De volta à casa, recebeu as primeiras orientações do pai, Capitão Urbano, 
~ 

sobre a vida rural, encontrando aí sua vocação. Tornou-se, com o passar do tempo, uma 

Plo.::'unda conhecedora do trato com a terra, desde a formação da lavoura à colheita, 

"'ento e comercialização dos produtos, tanto no mercado interno quanto no externo. 

Casou-se em 1907 com o primo Eugênio Barbosa de Rezende, médico formado pela 

.Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. 

A farrúlia já tinha, então, adquirido outras duas fazendas: Santa Amélia, em Quintana e 

Torrão de Ouro, em Garça, ambas no estado de São Paulo. 

Com a ajuda dos filhos Nelson, Olga e de Eugênio, marido de Olga, Capitão Urbano 

era o principal responsável pelo patrimônio familiar. As atividades ficaram assim divididas: 

Capitão Urbano mudou-se para Quintana, cuidando pessoalmente da Fazenda Santa Amélia; o 

filho Nelson passou a administrar a Fazenda Torrão de Ouro em Garça; e Olga e o marido 

estabeleceram-se na Fazenda Estrela d'Oeste em Cravinhos. 
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Com a morte do pai, Olga, o marido e o irmão passaram a administrar o patrimônio 

recebido por herança. A esse tempo, o casal, com a família agora acrescida de oito filhos, saía 

com certa regularidade de Cravinhos para acompanhar os trabalhos nas outras fazendas. 

F ora isso, a administração era feita à distância, por correspondência com o innão e 

com os administradores locais. 

Olga perdeu o marido ainda jovem e a partir de então juntou ao papel de mãe e dona 

de casa, a função de administrar as fazendas com o irmão Nelson. Desempenhou diferentes 

papéis na sociedade de sua época, características pouco peculiares a uma mulher do início do 

século XX. 

5.2 Olga assume o comando 

Amante da natureza, reclamava quando a expansão do plantio requeria a derrubada de 

matas em áreas propícias ao café. Talvez pela grande quantidade de terras com matas virgens, 

a sociedade da época não era sensível aos males do desmatamento. Com o passar dos anos, 

adotou a prática do replantio de árvores, isto é, plantava novas mudas fonnando ilhas 

florestais nas fazendas. 

Na rotina diária, Olga dividia o tempo de fonna a cuidar dos filhos, da casa e 

reservava as tardes para discutir assuntos com o administrador da fazenda onde morava, fazer 

a contabilidade e manter a correspondência com os demais administradores. Contava, para as 

fazendas mais distantes, com a ajuda do innão. 

Entretanto, embora diligente e organizada, Olga praticava uma contabilidade com 

certa improvisação. Com o volume de negócios aumentando, era preCISO centralizar os 
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registros contábeis de todas as fazendas. Somando-se a isso a necessidade de providenciar 

encaminhamento escolar de segundo e terceiro graus para os filhos, dois fatos ocorreram: a 

mudança de Olga para a Capital e a constituição formal da Companhia Agrícola Rezende, em 

1927, com sede em São Paulo-SP. Para tanto, foi contratado um contador, que permaneceu 

com a família por 45 anos, até a aposentadoria. 

A criação da Companhia Agrícola Rezende foi providencial, pois contribuiu para 

manter um controle seguro dos negócios nos anos de 1929 até 1943, quando ocorreram a crise 

de 1929, as "cota.s de sacrificio" do café instituídas por Getúlio Vargas e a 2a Guerra Mundial. 

Em 1935 houve uma alteração na razão social da empresa. A Companhia Agrícola 

Rezende transformou-se na Sociedade Agricola Rezende Ltda. 

Aproveitando oportunidades que surgrram após a cnse de 1929, quando muitos 

fazendeiros tiveram que se desfazer de suas terras, a Sociedade Agrícola Rezende Ltda 

adquiriu xnais duas fazendas no estado do Paraná. Outras duas também foram adquiridas, 

sendo uma a Sta. Etelvina, onde é hoje o bairro de Guaianases e a outra aquela onde está 

localizado o bairro Bosque da Saúde, ambas na capital paulista. 

Nessa fase, Renato, o filho mais vellio, com 17 anos, havia terminado o equivalente ao 

2° Grau e optou por não cursar a faculdade e ingressar nos negócios da familia. Sob a 

c. 
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orientação da mãe, por meio de correspondência, e o apoio do tio com quem passou a r.esidir, 

seguiu aprendendo o oficio, e dois anos depois, tornou-se o responsável pela fazenda Santa 

Amélia, em Quintana. A correspondência com a mãe foi um continuum desde 1935 até 1948, 

com cerca de 800 cartas, catalogadas e arquivadas no acervo particular da farrúlia . . 

t/erdo:t':':J IC_""'eflt:a 
r,i )r.·! (1ú; ! !?3:1 . ' . 

Foram anos dificeis para a farrúlia, que só conseguIU superá-los por conta da 

organização que mantinha, permitindo tomar decisões equilibradas e eficientes. 

Foi então que premidos pela necessidade inovaram, promovendo a diversificação de 

culturas. Iniciaram com o algodão, cujos resultados foram tão bons, que chegou também a ser 

nomeado de "ouro branco", pois dele se aproveitava não só a flor para diferentes fins 

incluindo o tecido, como também o caroço para fabricação de óleo e adubo do bagaço, o que 

foi um grande reforço. 

Concomitantemente, a diversificação abrangeu ainda a criação de gado bovino leiteiro 

e qe corte, além de, mais tarde, a intensificação da cultura da mandioca e a instalação de uma 

usina de mandioca. 
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Cada um desses novos empreendimentos foi cercado por algumas preocupações, tanto 

de ordem financeira quanto ambiental, como se observa em carta de Olga para o filho Renato, 

em 27 de março de 1935. 

[. . .} actualmente vamos precisar augmentar a lavoura, vae ser preciso usar das terras com 
mata. Fala para Nelson si derrubar árvores plantar outras na quantidade. Ele sabe: para não 
provocar seca e segurar o terreno [. . .}. 

Em 1939, com a plantação de mandioca adiantada, outra preocupação apresentou-se: 

um ano de menores chuvas e uma conseqüente redução da água, necessária, não só para a 

lavoura, como para a usina de mandioca quando viesse a funcionar. Novamente, a 

correspondência entre mãe e filho retrata a situação: 

[. . .J a água ficou resolvida com o transporte com os tais tambores e o poço tem augmentado 
bem a quantidade, os rios tem que ser limpos para a boa água [. . .} Me infonnei e visitei a 
instalação do Gui/henne Gerarth que tem a flbrica de farinha de mandioca que é tocada a 
vapor. Convém ser assim a nossa machina [. . .}. (março de 1939) 

Outra correspondência datada de 9 de agosto de 1939 evidencia as dificuldades com a 

guerra e os cuidados para preservar o bom relacionamento entre os parceiros nas atividades de 

rotina: 

[. . .} Hoje declarada a guerra e os bancos estão com os dias feriados. Consegui tirar 30 contos 
para locar a lida, mas não sei se poderei tirar o que falta. [. . .} Tudo ohi vai marchando a leu 
contento e guardando sempre a maior hannonia possível entre administradores e fiscaes? 
Precisamos muito cuidado, guardando o mais que for posslvel de tudo para fazer face aos 
pagamentos devedores [. . .}. 

A preocupação maior de Olga era manter a família unida, cuidar do bem estar e 

desenvolvimento, não só da família, como também dos trabalhadores, como se depreende da 

carta para Renato em 23 de maio de 1940: 

[. . .} Precisamos ver o futuro dos filhos,. sobrinhos, -netos, empregados[. . .j. Talvez o que me -
interessa absolutamente é o crescimento e a prosperidade da Sociedade Agrícola Rezende, 
futuro para filhos, sobrinhos, netos e empregados, campo para trabalhar, desenvolver atividades 
e preservar o que se tem, ao melhor para todos. Terras, águas e matas também, a vida está ahi. 
[. . .} 



Ve!lciJas as maJOres ~ifict:ldad~s, a família chegou coesa aos anos de 1945, sob a 

liderança de Olga. Os filhos estavam formados, à exceção de Renato e Maria Amélia que não 

quiseram continuar os estudos. Urbano tomou-se advogado, José, médico, Paulo, 

administrador de empresas, Odila e Dinah, assistentes sociais e Heloiza, professora. Todos 

tinham partes por herança na Sociedade Agricola Rezende Ltda. Entretanto, foram os innãos 

Renato e Paulo que d~retamente, desde pouca idade, envolveram-se com a vida das fazendas, 

onde residem até os dias atuais. 

5.3 A incorporação do açúcar nos negócios 

Com o innão Paulo já preparado para o trato com os negócios, Renato quis ter seu 

próprio empreendimento, adquirindo, em 1945, a usina de açúcar e álcool que batizou com o 

nome de Usina Nova América. O início lhe foi penoso, pois além dos apertos financeiros com 

a compra da usina, enfrentou um ano de muito frio com geadas que inutilizaram um quarto da 

cana plantada. Somada à necessidade de familiarizar-se e ganhar experiência na nova 

atividade, pesava-lhe saber que a mãe, que tanto prezava, não aprovara totalmente sua atitude, 

por ter quebrado a unidade familiar. 

As dificuldades foram superadas. O tempo passou e o sucesso experimentado por 

Renato levou a família a mais uma vez buscar a expansão dos negócios, agora com a compra 

da Usina Maracaí, em 1957, no município de mesmo nome. 

Com razão social independente da Sociedade Agrícola Rezende Ltda, a Maracaí SI A -

Agrícola e Pecuária ficou sob a direção de Paulo Francisco de Rezende Barbosa, porém todos 

os componentes da família eram também sócios na nova empreitada, inclusive Renato. O 



rela~n de Oliveirc. (I998, p. ] 8) dá uma idéia das técn:cas utilizadas ne processo prO(luiivo 0.(l 

epoca: 

o transporte da produção erafeito por meio de 30 carros de boi e um caminhão. num total de 24 
mil sacas de açúcar na primeira safra. As técnicas utilizadas no cultivo da cana eram rústicas e 
a terra arada com tração animal. 

Tanto a usina Nova América quanto a Maracaí mantinham uma "colônia" composta 

por casas com dois quartos, onde residiam o administrador, os capatazes (chefes das áreas 

agrícolas), os téc7ik ~') da usina e demais empregados. Mesmo assim, os técnicos mais 

graduados, engenheiros e agrônomos, residiam nas cidades de Assis ou Maracaí. Havia ainda 

na colônia uma escola para os filhos dos empregados durante o dia, e à noite para os adultos. 

No período de 1958 a 1965 foram muitas as viagens à Cuba, às Ar.tilhas, aos Estados 

Unidos e mesmo à União Soviética, em busca de novas tecnologias e para o estudo de 

diferentes matérias primas para manter a empresa com produtividade e qualidade. Técnicos 

alemães em usinagem foram contratados, relacionamentos com a Escola de Agronomia Luiz 

de Queirós, em Piracicaba, foram mantidos e estreitados com o passar dos anos. 

A preocupação ambiental sempre presente, aprendida com a convivência materna, 

levou a família, das primeiras no estado, a usar a técnica de plantio em curva de nivel, para 

evitar a erosão. A manutenção de um viveiro de mudas supria a necessidade de replantio de 

árvores não só por causa do solo, como também para preservação de rios e nascentes, enfim, 

da água. 

Fator de grande importância pelo volume utilizado nas usmas, 20.000 litros por 

tonelada de cana moída, a água era objeto de contínuos e especiais cuidados. Entretanto, não 

existia ainda a nítida consciência da finitude desse elemento. Tanto que, depois de usada, a 



água era àe\'oivída <lO rio sem qualquer tratamento, mesmo porquç não havIa ai1da tecnologia 

disporuvel para tratá-la no retomo. 

Com a primeira crise do petróleo, em 1973 e depois em 1979, o Brasil incentivou a 

produção de álcool por meio do programa ProáIcool do governo, destinado ao abastecimento 

de veículos movidos por este combustível. Essa iniciativa levou a um aumento da área 

plantada e originou o aparecimento de um novo elemento social como mão-de-obra: o "bóia

fria", nas empresas canavieiras. 

As duas usinas seguIram a mesma filosofia de direção, fruto da mesma escola de 

aprendizagem que tiveram os seus dirigentes Renato e Paulo Rezende, isto é, a mãe. 

5.4 O comando muda de mãos 

Em 1958, com o tio Nelson já falecido, a totalidade dos negócios estava sob a 

orientação dos irmãos Renato e Paulo, mas Olga, então com 73 anos e residindo em São 

Paulo, não se mantinha alheia aos negócios. Era sempre consultada pelos filhos e suas 

opiniões muito consideradas, permanecendo na Sociedade Agricola Rezende Ltda. no Cargo 

de Conselheira. 

A máxima de Olga, segundo Barboza (2000, p. 37) era: 'família deve estar sempre 

unida, procurando a harmonia entre opiniões diferentes, pois a família é a célula da 

sociedade ". 

Em 1975, a Usina Macaraí iniciou a remodelagem do seu parque industrial, utilizando 

financiamento do Instituto do Açúcar e do Álcool - IM extinto no Governo Collor de Melo. 



Em 1979, finda a dívida com o IAA, a Usina Maracaí SI A - Agrícola e Pecuária sofreu uma 

cisão, originando a Maracaí SI A - Açúcar e Álcool e a Cia. Agrícola Santa Olga. 

Com a modernização do parque industrial e o crescimento da empresa, foi criado em 

1979 o departamento de recursos humanos, com o objetivo de melhorar as condições de 

trabalho, segurança, habitação, educação e desenvolvimento técnico e cultural dos seus 

funcionários. Iniciava-se aí o processo de profissionalização do grupo. 

A preocupação com os funcionários esteve sempre presente no espírito da empresa 

(Jornal A Voz da Terra, 7 mar. 1979). A Usina Maracaí doa 14 alqueires de área e estabelece 

acordos com a Companhia de Habitação-COHAB para financiar a construção de 948 casas. 

Pela posse da casa as pessoas da comunidade pagavam uma faixa de R$ 8,00 a R$ 68,00 

mensais. (Gazeta de Assis, 31 juL 1981). Com essa iniciativa o grupo resolveu, em definitivo, 

o problema social dos bóias-fria. 

Uma curiosidade digna de menção deu-se alguns meses após a entrega das primeiras 

200 casas. Como a escritura da casa era passada em nome do marido (nem sempre oficial), 

nos desenlaces matrimoniais os maridos ficavam com as casas e faziam com que a mulher, 

com os filhos, saíssem em busca de outras acomodações. A solução encontrada, 

especialmente para preservar as crianças, foi lavrar a escritura das demais 748 casas em nome 

da mulher. 

Olga faleceu em março de 1983, aos 98 anos de idade, ainda lúcida. Os filhos 

continuaram adiante, seguindo seu exemplo de vida. Os negócios foram crescendo e se 

diversificando. 



Embora ainda não sob a forma legal, os negócios da família passaram a ser conhecidos 

como Grupo Nova América, por ser essa usina maior do que a Maracaí e mais antiga. 

, 
Com o processo de globalização da economia, a família procurou ajustar-se aos novos 

tempos, intensificando em }980 o processo de profissionalização. Os membros da família 

ocuparam os postos de presidência, superintendência e conselho de acionistas. Os cargos de 

diretoria passaram a ser ocupados por profissionais do mercado, vindos da capital, de 

Campinas, Ribeirão Preto, dentre outras cidades. Os postos de gerentes foram ocupados em 

parte por profissionais do mercado, mas a maioria por colaboradores vindos da comunidade e 

treinados no próprio grupo. 

Novas dificuldades apresentaram-se a partir do Plano Cruzado e os que lhe sucederam, 

dificuldades que foram superadas sem que houvesse corte de pessoal, expediente muito usado 

à época para redução de custos. Novos ajustes fizeram-se necessários após a queda de Collor 

de Melo e o Grupo Nova América foi então formalmente constituído. 

< 

Este capítulo dedicou-se ao relato histórico da origem e desenvolvimento do Grupo 

Nova América, no qual pode-se constatar a presença forte de Olga, a matriarca, na condução 

da família e dos negócios. 
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6 O GRUPO NOVA AMÉRICA, HOJE 

[IJ ... 
. . 
, • ", o 

Este capítulo apresenta o Grupo Nova América na sua constituição atual, explicita a 

sua estrutura, seu porte, o modelo de gestão que adota e evidencia as atividades que o 

tomaram merecedor do status de organização socialmente resp<?nsável. A base para o 

desenvolvimento deste capítulo assentou-se em documentos internos oficiais da empresa. 

6.1 A constituição do Grupo 

o assim conhecido e comumente nomeado Grupo Nova América é, na verdade, a 

holding Rezende Barbosa S. A que congrega 11 unidades de negócios e uma Fundação, a 

Fundação Rezende Barbosa. 

Em 2001 o seu faturamento atingiu R$ 485 milhões, com um total de 5.400 

funcionárió'S, considerando todas as unidades de negócio que seguem discriminadas: 

• Usina NO-la América S. A, Tarumã, SP 

• Usina Maracaí S. A, Maracaí, SP 

• Cia. Agrícola e Pastoril Campanário, Tarumã, SP 

• Cia. Agrícola e Pastoril Campanário, Caarapó, MS 

• Guacho Agropecuária S. A, Santa Cruz do Rio Pardo, SP __ 

• Guacho Agropecuária S. A, Paraguaçu Paulista, SP 

• SRI - Comércio, Serviços e Recursos de Informação S. A, São Paulo, SP 
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• TEAÇU - Armazéns Gerais S. A, Santos, SP 

• NOVA TRADING S. A., São Paulo, SP 

• Rezende Barbosa S. A, Adnúnistração e Participação, Tarumã., SP 

• BANCO INTERCAP S. A, São Paulo, SP 

• FUNDAÇÃO REZENDE BARBOSA, Assis, SP 

A unidade Maracaí, especificamente, representa 34% do faturamento do Grupo com 

cerca de R$ 144 milhões e nela estão alocados 400 funcionários. 

Estas unidades de negócios atuam em diversos segmentos da econonúa que vão desde 

o cultivo da cana-de-açúcar, grãos, flutas, chás, criação de gado leiteiro e de corte, à produção 

de açúcar, álcool e derivados, sucos e energia como sub-produto do bagaço de cana. Atende 

ao mercado interno, ao mercado externo e supre a necessidade de produtos in natura das 

indústrias do grupo, imprimindo elevado padrão de qualidade aos produtos disponibilizados 

ao mercado. 

6.2 Modelo de Gestão 

O Grupo adota o modelo de gestão estratégica participativa, cuja nússão, vocação, 

visão e valores são definidos conforme segue: 

a) Vocação: atuar na agroindústria e na pecuária; 

b) Missão: plantar, colher, transformar produtos para suprir as necessidades humanas 

e animais com competência e qualidade, de forma a promover o crescimento e 

desenvolvimento sustentável, com respeito aos consunúdores, parceiros e 

colaboradores, fazendo do ambiente de trabalho lugar saudável, seguro e confiável 

para o exercício das vocações. 
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c) Valores: entender as pessoas como a razão fundamental da existência do grupo; 

respeitar a natureza como geradora de recursos indispensáveis à vida; ter a 

excelência como busca permanente; decidir e agtr com coerência, 

profissionalismo e justiça; trabalhar com ética, moral e honestidade; estimular o 

uso da intuição e a criatividade; estimular o respeito entre as pessoas; e adotar 

comunicação verdadeira e clara. 

Os sócios proprietários são em número de 12, todos da fanúlia Rezende Barbosa. 

Entretanto, apenas cinco deles ocupam posições de comando na organização. Participam do 

Conselho de Acionistas: Paulo Francisco de Rezende Barbosa, Maria Angélica de Rezende 

Barbosa, José Eugênio de Rezende Barbosa, Renato Eugênio de Rezende Barbosa e Roberto 

de Rezende Barbosa. 

A presidência das unidades industriais é comandada por Roberto de Rezende Barbosa, 

a presidência das unidades agropecuárias por José Eugênio de Rezende Barbosa, e a 

superintendência da holding por Paulo Francisco de Rezende Barbosa. As várias diretorias, 

gerências e supervisões são ocupadas por profissionais do mercado e da comunidade. 

A gestão do grupo é desenvolvida com base nos seguintes princípios: 

a) Delegação de poder e responsabilidade; 

b) Privilegiamento do trabalho em equipe; 

c) Descentralização das decisões; 

d) Elaboração de planos com definição de metas e programas de ação que se 

quebram por unidades de negócios, setores e equipes; 

e) Programa de premiação por superação de metas; 

f) Programa de participação nos resultados da unidade de negócios; 



g) Manutenção de canal aberto de comunicação a todos os níveis hierárquicos, em 

duplo sentido: ascendente e descendente; 

h) Existência de três níveis hierárquicos. 

6.3 Base Tecnológica 

o grupo mantém em suas plantas fabris máquinas e equipamentos de produção e 

controle com uso das mais modernas tecnologias do setor. 

Iniciou seu processo de informatização em 1988, que ao longo dos anos foi se 

expandindo e cobre hoje todas as unídades, em termos administrativo-financeiro, controles 

industriais, monitoramento e controle de solo, cultivo e pecuária. Trabalha com o sistema 

Orac/e, com intranet e internet, propiciando interação e visibilidade com funcionários, 

fornecedores e clientes, para os quais disponibiliza um sistema de atendimento ao cliente -

SAC, um 0800, e-mail e um site interativo. 

6.4 Gestão de Pessoas 

Em 1995, acompanhando as tendências de mercado, as modificações nos processos 

produtivos que exigiam uma política moderna e eficaz na gestão de recursos humanos, e que 

vinha ao encontro da tradição e filosofia do grupo, foi instituída a Fundação Rezende 

Barbosa. 

Os colaboradores são eleitos entre seus colegas e participam da gestão da Fundação 

Rezende Barbosa que passou a assessorar as empresas do grupo, suas mantenedoras nos 

serviços de recursos humanos e comunicação social. 
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Por meio desta estrutura são atendidos cerca de 5.000 colaboradores e realizadas todas 

as tarefas de recrutamento e seleção, capacitação e desenvolvimento pessoal e profissional, 

atendimento às áreas de saúde e alimentação, pesquisa salarial, comunicação interna e 

relacionamento do Grupo Nova América com as comunidades onde atua. Tais tarefas são 

explicitadas a seguir. 

6.4.1 Capacitação e Carreira 

Ao entrar para a empresa e mesmo em processos de transferências ou promoções 

internas, o colaborador passa por processo seletivo. O recrutamento interno é sempre 

priorizado e nos casos de cargos de liderança, no final do processo é constituído em comitê 

para análise e aprovação do candidato, seja ele interno ou externo. Uma vez aprovado, o novo 

colaborador é encaminhado para diversos programas apresentados a seguir que se intercàIam 

na rotina do trabalho. 

a) Abrindo caminhos: objetiva promover o conhecimento do grupo pelo 

colaborador, desenvolver lideranças e participação; 

b) Laboratório de criatividade: estimula a criatividade por melO de oficinas de 

música, escultura, teatro, entre outras; 

c) Programa trainee: é destinado ao desenvolvimento de talentos, preparando 

jovens recém-formados em faculdades conceituadas para atuarem em áreas 

estratégicas, em cargos técnicos ou de liderança; 

d) Programa gente no ponto: possibilita que pessoas das mais diferentes áreas da 

empresa atuem em pontos de venda, como repositores, promotores e serviços de 

pronta entrega, vivenciando o processo de compra, venda e entrega dos produtos 

do grupo; 
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e) Programa de Avaliação de desempenho e desenvolvimento: é realizado pela 

conjunção de três instrumentos - avaliação de fatores, avaliação por perfil do 

cargo e do potencial e avaliação 3600 
- utilizados para oferecer um feedback da 

relação chefe-subordinado, promover o desenvolvimento de habilidades e da 

capacitação dos colaboradores, embasar recrutamento interno, promoções e 

méritos e assegurar o alcance dos resultados; 

f) Grupos participativos: abre canal para que grupos voluntários de colaboradores 

estudem e proponham soluções para problemas e identifiquem oportunidades de 

melhoria contínua de produtos, serviços e processos, sendo premiados por isto; 

g) Educação Básica: incentiva e monitora a escolaridade dos colaboradores por 

meio de aulas de reforço, com professores contratados pela empresa e 

fornecimento de transporte e alimentação, quando necessários, para avaliações 

realizadas em cidades mais distantes. Inclui a alfabetização e capacitação do 

trabalhador rural; 

h) Assistência psicológica: disponibiliza suporte terapêutico na própria empresa 

com profissionais especializados na área clínica, ou convênios para atendimento 

externo, quando necessário. É oferecido também atendimento fonoaudiológico; 

i) Projeto CuItural: proporciona desenvolvimento cultural e descontração no 

ambiente de trabalho, com exposições de telas, fotos, esculturas e outros, de 

artistas da empresa ou externos; 

j) Programa Master in Business Administration - MBA: é realizado in company, 

em convênio com a FUNDACEIUSP, e é destinado a colaboradores com terceiro 

grau completo, buscando promover uma visão integrada de negócios. 



72 

6.4.2 Comunicação Interna 

o Grupo Nova América entende que cada um e todos os colaboradores, direta ou 

indiretamente, estão envolvidos em um objetivo comum. Acredita ainda que tanto as 

expectativas da empresa, suas políticas e seus resultados, como também as expectativas e 

objetivos dos colaboradores devem ser de mútuo conhecimento. Os programas desenvolvidos 

nessa direção visam harmonizar as relações de trabalho, incentivando um comprometimento 

natural e genuíno. Tais programas são: 

a) Programa Cascata: faz as informações corporativas chegarem a todos os níveis 

da organização via linha de comando, por meio de processo sistemático; 

b) Café da manhã com o diretor: falar, ouvir e compreender é o lema desse 

programa que discute dúvidas e questionamentos dos colaboradores de todos os 

níveis, em relação aos mais diversos assuntos, sem censura; 

c) Caixa de soluções: o colaborador apresenta sua proposta de solução, concorrendo 

a prêmios, caso sua proposta seja aproveitada e implantada; 

d) Veículos de comunicação: são utilizados diferentes veículos acessíveis a todos os 

colaboradores, tanto no papel de emissor quanto de receptor de mensagens. São 

eles: Jornal Contato, TV-você, intranet, murais e clipping, 

e) Pesquisa de clima organizacional: avalia a satisfação dos colaboradores com a 

organização, com a atividade que desenvolvem e com o ambiente de trabalho. 

6.4.3 Remuneração 

o sistema de remuneração é composto de salário, beneficios e valores oriundos de 

participação nos resultados. 
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a) Plano de cargos e salários: a estrutura de cargos e salários vem se mantendo 

sistematicamente em tomo de 4% acima da média do setor e procura valorizar o 

colaborador em suas funções, dando-lhe subsídios para a definição de sua trajetória 

na empresa; 

b) Plano de participação nos resultados - PPR: esse programa abre oportunidade para 

os colaboradores compartilharem com a empresa os ganhos alcançados em função 

de produtividade e qualidade. Alcança as metas individuais e das equipes. 

6.4.4 Atendimento Integral Colaborador 

É propósito da organização garantir o bem estar do colaborador e um bom ambiente de 

trabalho. Para tanto oferece: transporte, seguro de vida, atendimento médico-ambulatorial 24 

horas, convênios com especialistas, assistência farmacêutica e odontológica, planos de saúde, 

refeições, lanches, material escolar e uniforme. Desenvolve ainda um programa de pré

aposentadoria, voltado a reduzir a ansiedade natural nesse processo, preparando o colaborador 

para essa nova fase de vida, por meio de reuniões, palestras e acompanhamento. 

6.4.5 Segurança no Trabalho 

A política de segurança é a de preservar a integridade dos colaboradores, mantendo 

condições adequadas de trabalho, cumprindo a legislação de segurança. Desenvolve 

campanhas e palestras de controle auditivo, manuseio de agrotóxicos, prevenção a AIDS e 

primeiros socorros. 

Proporciona ginástica laboral para atingir o bem-estar e prevenir doenças ocupacionais 

inclusive aos trabalhadores rurais, no início da jornada de trabalho. 
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6.4.6 Família, Comunidade e Cidadania 

o grupo mantém e estimula vários projetos nesse sentido: 

a) Projeto Mulher: libera colaboradores que com suas esposas participam de 

atividades educativas, palestras e cursos a mulheres da comunidade, para melhoria 

do orçamento e do relacionamento familiar, estreitando o relacionamento familia-

empresa; 

b) Projeto Comunidade: Incentiva a realização de projetos e eventos, patrocínios e 

doações à comunidade; 

c) Programa colônia de férias: destinado aos filhos dos colaboradores, de até 12 

anos, que passam três dias nas unidades de origem, com transporte, acomodações, 

café da manhã, duas refeições e dois lanches, folguedos e entretenimentos, sob 

orientação de assistente social e auxiliares; 

d) Programa voluntários: constituído por grupos de colaboradores que, com o apoio 

e incentivo da empresa, procura contribuir para a melhoria de vida das pessoas da 

comunidade. São realizadas atividades de recreação para crianças em instituições, 

campanhas para arrecadar brinquedos, agasalhos, alimentos, remédios, limpeza de 

prédios e creches da região; 

e) Programa Futuro: iniciado em 1987, na unidade Maracaí, VIsa ao 

desenvolvimento de crianças e jovens, por meio de atividades sociais, culturais e 

de formação profissional. O lema do projeto é: "O futuro que a gente quer, o futuro 

que a gente faz!" Procura fortalecer aspectos de cidadania e disciplina, 

desenvolvendo criatividade, participação e talentos. São cerca de 250 menores 

entre 17 e 18 anos que integram o projeto. Participam não apenas filhos de 
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colaboradores, mas também filhos de membros da comunidade. A única exigência 

é a de estarem todos matriculados na rede oficial de ensino, com controle de 

freqüência. Ao completar 18 anos, o adolescente é desligado do projeto. Cerca de 

28% são admitidos na empresa e os demais são encaminhados ao mercado de 

trabalho, com apoio e parcerias firmadas entre a empresa e o mercado. Está 

estruturado em seis subprojetos: Horta, Banda Marcial, Menor Aprendiz, Teatro 

Infanto-juvenil, Coral e Educação Ambiental. 

• Subprojeto Horta: abrange também uma granja, propIcIa aprendizado 

profissional sobre o uso da terra, sendo desenvolvido durante um só período, 

de forma que seus integrantes possam freqüentar a escola no outro. Os 

produtos da Horta são servidos no restaurante da empresa e também 

comercializados aos colaboradores a preço abaixo do mercado, sendo o 

resultado da venda dividido entre os menores; 

• Subprojeto Menor Aprendiz: atende menores de 16 a 18 anos, já 

participantes do Projeto em suas outras modalidades, selecionados a partir 

de considerações de assiduidade, disciplina e escolaridade, possibilitando 

aos jovens ingresso, por meio de seleção interna, no quadro de funcionários 

das empresas do Grupo Nova América; 

• Subprojeto Teatro Infanto-Juvenil: desperta o interesse pelas artes 

cênicas e o gosto pelo teatro em particular, desenvolvendo o espírito critico, 

a formação cultural e a criatividade do jovem. As montagens teatrais que já 

resultaram em premiações em festivais na categoria infanto-juvenil, são 

representadas em espaços diversos, proporcionando aos participantes 

oportunidades de contato com públicos distintos; 



• Subprojeto Coral: desenvolve a capacidade de expressão e iniciativa, 

inspirando sentimentos de coesão, solidariedade por meio do cantar em 

conjunto. Realiza apresentações em festivais, além de exibições para o 

público interno, entidades filantrópicas, concerto e espetáculos em diversas 

localidades; 

• Subprojeto Educação Ambiental: é responsável pela produção de mudas a 

serem utilizadas na recomposição das matas ciliares nas empresas do Grupo 

e outras parceiras. Os envolvidos recebem orientações sobre a preservação 

ambiental. 

O Projeto Futuro tem os seguintes objetivos: 

• Proporcionar aos menores a oportunidade de aprendizado profissional; 

• Desenvolver o espírito crítico e a formação cultural; 

• Desenvolver a criatividade e a organização; 

• Proporcionar oportunidade para desenvolvimento de potencial musical; 

• Desenvolver a capacidade de expressão e iniciativa; 

• Incentivar e acompanhar a educação formal (educação escolar); 

• Desenvolver a responsabilidade, a disciplina e a busca de resultados; 

• Desenvolver a participação, a iniciativa e o espírito de equipe; 

• Despertar e estimular o uso responsável dos recursos naturais; 

• Despertar e estimular a consciência da preservação ambiental. 

Para desenvolver suas atividades, o Projeto Futuro conta com o apoio dos seguintes 

profissionais: 
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• Um assistente social, com dedicação integral na coordenação de todas as 

atividades dos sub projetos, tais como organização de ensaios, eventos, 

VIagens, uniformes, alimentação, transporte, palestras educativas / 

preventivas para integrantes, acompanhamento e avaliação dos profissionais 

envolvidos e dos participantes de cada subprojeto; 

• Um maestro, com dedicação de 40 horas semanais, responsável pelo ensino 

musicai para os integrantes da banda. 

• Um regente, com dedicação de cinco horas semanais, responsável pelas 

aulas de canto; 

• Uma coreógrafa, com dedicação de cinco horas semanais, responsável pelas 

coreografias da banda. 

• Um tecladista, com dedicação de cinco horas semanais, que acompanha o 

coral na execução das músicas; 

• Uma atriz profissional, com dedicação de cinco horas semanais, responsável 

pelo ensino da arte de representar e montagens de cenários e peças; 

• Um técnico agricola, com dedicação de 44 horas semanais, responsável 

pelas orientações técnicas na produção de mudas e hortifrutigranjeiros. 

Além dos profissionais apontados, o acompanhamento do projeto é feito pela Gerência 

de Serviço Social e Beneficios, bem como pela Diretoria Executiva da Fundação Rezende 

Barbosa, na avaliação dos resultados e liberação de recursos. 

Para o desenvolvimento e a sustentação dos projetos elencados, o Grupo Nova 

América mobiliza recursos e investimentos. 
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Até o ano de 1995, quando o Projeto foi sistematizado pela Fundação Rezende 

Barbosa, o valor investido estava inserido juntamente com outras despesas da área social, não 

sendo possível a sua separação. 

Deste ano em diante, até março de 2002, foram investidos US$ 951.444,89 em 

despesas regulares como salários, transporte, alimentação, uniforme, materiais diversos e 

também na aquisição de materiais como equipamentos musicais, ferramentas, prédios e 

instalações. 

As contribuições financeiras são mensaIS, de acordo com as despesas reaIS de 

manutenção, conforme previsão orçamentária e a possibilidade de investimento de cada 

empresa mantenedora da Fundação Rezende Barbosa. 

o balanço social do grupo espelha a destinação de recursos referentes ao biênio 2001 I 

2002, como se observa no Anexo B. 

Como beneficios organizacionais, o grupo entende que: 

a) O exercício da responsabilidade social agrega valor à marca~ 

b) A cidadania corporativa cria diferencial em sua imagem~ 

c) A prática da ética empresarial estimula colaboradores e melhora o clima 

organizacional~ 

d) O retomo do investimento em conhecimento, dá-se em conhecimento e 

produtividade, por meio da contratação de profissionais mais preparados para o 

exercício do trabalho. 



6.5 Gestão Ambiental 

Em 1998 a empresa estabeleceu um Plano Diretor de Gestão Ambiental, incluído no 

Plano Estratégico do Grupo Nova América, cuja implementação teve ilÚcio em 1999, com 

abrangência até 2003. 

Foram alocados para esse fim, recursos da ordem de R$ 35 milhões, distribuídos como 

segue: 

Tabela 1 - Distribuição e alocação de recursos 

Em milhões de Reais 

Unidades de Negócios De 1998 
Total 

a 2002 2003 
1998-2003 

2001 

Usina Maracaí 3,5 9,2 5,8 17,5 

Demais Unidades 2,5 8,8 7,2 17,5 

Grupo Nova América 6,0 18,0 11,0 35,0 

Fonte: Doct.anentos comprobetórios, consultados nos arquivoo da empresa 

o aporte de recursos para os anos seguintes a 2003 será definido anualmente, por 

ocasião das revisões do planejamento estratégico, de acordo com as necessidades. 

o plano de gestão ambiental contemplou os diversos setores das empresas do grupo, 

conforme apresentado no Anexo C. 

Este capítulo apresentou o Grupo Nova América na atualidade, explicitando seu 

modelo de gestão, sua base tecnológica, a gestão de pessoas e a gestão ambiental da 

organização. 
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7 AS VOZES DO GRUPO NOVA AMÉRICA 

Este capítulo dedica-se à organização, análise e interpretação do resultado das 

entrevistas com proprietários e funcionários do Grupo Nova América, a partir de roteiro pré-

definido, confonne Anexos D e E. 

7.1 A Palavra dos Proprietários 

Duas gerações de sócios proprietários do Grupo Nova América convivem ocupando os 

cargos máximos da empresa, demonstrando sintonia nas orientações e objetivos, assim como 

convergência de valores pessoais e organizacionais. 

Eles se auto-definem como a mesma pessoa, tanto na vida familiar e social quantq na 

condução dos negócios. Afinnam que o que muda é apenas o foco das atividades. Ufanam-se 

das raízes, das crenças e dos valores que se transfonnaram em tradição que vem 

acompanhando gerações. Roberto de Rezende Barbosa, o presidente do Grupo, diz: 

f . .} minhas raizes estão aqui. Eu cresci nestafazenda, brincando, aprendendo a montar, com os 
filhos dos colonos f . .} quando fui para a faculdade em São Paulo, era chamado de caipira. Eles 
não tinham idéia que eram os caipiras que punham comida na mesa deles f . .} faço parte de uma 
família que trabalhou duro para suas conquistas e que não esquece que não fez sozinha, sempre 
houve um capataz, um lavrador, um caipira e a natureza como a mãe provedora. O trabalho 
simples de cada caipira é um ponto de uma reta infinita, se você mantiver eles juntos e 
organizados f . .]. 

A figura de Olga, mãe e avó dos atuais dirigentes, paira como uma presença invisível, 

freqüentemente citada nas falas dos entrevistados. Entendem eles que os valores morais de um 

dirigente têm grande peso e influência no estilo de condução dos negócios, da gestão das 

pessoas, da hannonia com o ambiente e mesmo na própria definição de objetivos. Paulo 

Rezende, presidente do conselho de acionistas, comenta: 
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]vfamãe jamais consentia que perto dela chamassem alguém de coitado. Em vez disso, procurava 
estar ciente das dificuldades do próximo, preferindo agir a condoer-se somente com palavras. 
Na Revolução de 1932 sua casa transformou-se numa grande oficina de costura para ajudar os 
necessi tados. 

Solicitados a estabelecer uma correspondência entre valores pessoais e valores 

presentes na condução dos negócios, os entrevistados manifestaram-se conforme expressa a 

Figura 5, apresentada a seguir: 

VALORES PESSOAIS VALORES EMPRESARIAIS 
• Crenças, valores e tradições • Missão defInida e clareza de visão 
• Identificação com o ambiente • Respeito às pessoas, ao ambiente e aos parceiros 
• Senso moral e desenvolvimento pessoal • Ética na condução dos negócios 
• Liberdade de escolha • Estímulo à intuição e à criatividade 
• Solidariedade e cooperação • Promoção do desenvolvimento profissional e pessoal 
• Franqueza e verdade • Transparência nas ações e na comunicação 
• Família e natureza • R ito ao ambiente e à sociedade 

Figura 5 - Correspondência entre valores pessoais e valores empresariais do Grupo Nova América 

Os entrevistados falaram de sua empresa sob quatro óticas que se completam sob a 

égide de sua razão social, formando a unidade: ótica pessoal e familiar, ótica social, ótica 

ambiental e ótica econômica. 

a) Ótica pessoal e familiar: vêem a empresa como o meio pelo qual cumprem sua 

vocação, exercitam suas crenças, seu estilo de vida, seus desafios e suas 

realizações. Seus objetivos pessoais com a empresa são os de perpetuação e o auto-

desenvolvimento do grupo. O lucro é entendido como meio para tais objetivos. 

Nesse sentido, Paulo Rezende diz: 

E mamãe, de certo modo, rompeu com os padrões das famílias tradicionais da época, afastando-se 
do modelo patriarcal descrito por Gilberto Freyre. Talvez por isso, a visão feminina, conseguiu a 
união. Era uma visionária amorosa que sonhava com um mundo mais justo, mais equilibrado, já 
no seu tempo. Seu trabalho nas fazendas tinha direção certa: o bem estar da família, de seus 
descendentes e dos que trabalhavam com ela. Dizia que a vida é uma só, portanto viva bem e ajude 
outros a viverem também. 

b) Ótica social: os entrevistados demonstram uma posição firme. Na sua concepção, 

as empresas são, hoje, um dos mais dinâmicos agentes da sociedade, onde se 

geram riquezas e fontes de trabalho. Elas são muito mais do que simples 
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fornecedoras de bens e de serviços. Elas podem alterar para o bem ou para o mal, 

os destinos de uma sociedade. Na medida em que se servem de recursos, sejam 

eles financeiros, humanos ou naturais, as empresas têm a responsabilidade e a 

obrigação de usar tais recursos com ética e cuidar para que o retorno beneficie para 

além do contorno da própria empresa. Em outra menção à mãe, Paulo comenta: 

Muito antes do mundo globalizado e da ênfase na economia de mercado, mamãe apoiava o 
comércio local, preferindo comprar nas pequenas cidades em que se localizavam as fazendas. Ela 
dizia fazer o jogo com o qual todos ganham. 

c) Ótica ambiental: a visão dos entrevistados é contundente e objetiva. As palavras 

de Roberto resumem sua posição: 

Se você é consciente, não há muito o que dizer. Você sabe que a natureza é a grande mãe, a 
provedora de tudo para todos, o grande útero, como dizia minha avó. Se você entende isso, vai 
respeitar, preservar, procurar produzir mais usando cada vez menos. Conseguir isso é uma meta 
permanente. É um processo de aprendizado, de melhoria contínua. Se não pelo que é,ainda surgem 
os ganhos de produtividade, melhora o retomo. A sociedade agradece. 

d) Ótica econômica: os entrevistados ressaltam a importância do retorno, não só para 

remunerar o capital, mas, especialmente, para capacitar a empresa a novos 

investimentos. A recíproca é que os funcionários percebem, na otimização do 

capital, o caminho para a longevidade da empresa, a manutenção e aumento dos 

postos de trabalho e para o atingimento de seus próprios objetivos pessoais. 

Roberto comenta: "Você não precisa ser egoísta ou mau caráter para vencer no 

mundo dos negócios". 

Segundo os entrevistados, no Grupo Nova América, desde há muito tempo, quando 

nem se cogitava sobre o tema responsabilidade social, pelo menos dois aspectos 

eram considerados relevantes: as pessoas e a natureza. Roberto enfatiza: 
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f. . .j No Nova América, com o porte que tem hoje, onde não uma, mas muitas e muito diferentes 
pessoas atuam, é imprescindível que os dirigentes dêem o tom, a orientação. Alas, mais que isso, 
o exemplo, a efetividade das próprias ações. Isso fará que a coletividade de uma empresa 
perceba, sensibilize-se e, digamos, se contamine com essa responsabilidade que não é de um, 
mas de todos. 

Roberto finaliza a entrevista com as seguintes palavras: 

Não pense que somos um bando de idealistas, sonhadores ou mentirosos. As dificuldades do dia
a-dia se apresentam, obrigam a decisões delicadas e dificeis. Há muito, muito a ser feito. 
Procuramos apenas mostrar a mola que nos move. Acredito mesmo que por aquilo no que 
acreditamos e pelas nossas tradições, diferentemente de muitas empresas familiares brasileiras, 
temos passado por processos sucessórios consistentes e sem turbulências. 

7.2 A Palavra dos Funcionários 

Para que se pudesse captar a visão dos funcionários, de forma abrangente, em toda a 

estrutura hierárquica da empresa, foram entrevistados: diretores, gerentes, supervisores e 

operários. 

As entrevistas foram conduzidas de manerra a contemplar a percepção dos 

funcionários sobre: a existência da prática da responsabilidade social pelo grupo, os principais 

motivos pelos quais os proprietários adotam tal prática e o impacto dessas motivações na 

cultura organizacional. 

a) A percepção da prática da responsabilidade social: todos os entrevistados com 

algum cargo de chefia, incluindo supervisores, têm consciência do significado de 

responsabilidade social e interpretam o grupo como tal. Sentem orgulho dos 

prêmios e títulos que sabem a empresa ter recebido. Descrevem programas, como 

os de treinamento e capacitação, as oportunidades de carreira, os investimentos 

ambientais e na recuperação e uso de resíduos, dentre outros. Dois depoimentos 

são significativos a esse respeito: os do diretor administrativo e financeiro e o do 

gerente de processo, como seguem: 



Edivaldo Monteiro de Oliveira, diretor administrativo e financeiro, diz 

Eu comecei a trabalhar aos 17 anos, aqui no Grupo, como bóia-jria, cortador de cana. Aqui fui 
estimulado a estudar, a custo zero. Fiz faculdade e o MBA. À medida que avançava nos estudos, fui 
recebendo outros treinamentos internos. As promoções foram chegando. Acreditaram no caipirão. 
Hoje, continuo com o meu jeito meio caipira, mantenho um ótimo relacionamento com Paulo e 
Roberto. Já estou no cargo há cinco anos. 

Pedro Henrique Derizotto, gerente de processo, comenta: 

Há três anos foi implementado o projeto de tratamento da água usado na moagem. Antes, eram 
necessários 20 mil litros de água por tonelada de cana; hoje, usa-se mil litros por tonelada e a 
água retoma ao rio mais limpa do que saiu. Teve também o desenvolvimento do uso do bagaço 
para geração de energia. Resultado: a energia é usada pela empresa, é distribuída de graça para a 
comunidade e ainda passou a ser mais um produto comercializado. 

Já os funcionários de menores posições hierárquicas não demonstraram 

familiaridade com o termo responsabilidade social, entretanto, conhecem bem as 

ações da empresa na comunidade próxima. Mostram-se cuidadosos com o uso de 

recursos naturais, apreciam o ambiente de trabalho e, um deles, Francisco dos 

Santos, tratorista, foi admitido depois de participar do Projeto Horta. 

b) Motivos propulsores da prática da responsabilidade social: os entrevistados 

apontaram um ou mais motivos que, no seu entendimento, levam o grupo à prática 

empresarial socialmente responsável. Tais motivos foram organizados e agrupados 

por categorias e seguem apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Motivos atribuídos aos proprietários 
para a prática da responsabilidade social pelo grupo 

MOTIVOS 
• Influência dos princípios de D. Olga 
• Crenças e valores pessoais 
• Faz parte das tradições 
• Melhora os resultados 
• Redução de custos 
• Maior apoio dos funcionários 
• Aumento da produtividade 
• Melhora a competitividade 
• Outros motivos 

CITA OES 
14 
11 
9 
5 
5 
5 
4 
3 
4 
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Embora motivos ligados a ganhos e melhorias empresariais tenham sido citados, os 

mais relevantes estão relacionados às crenças, tradições e valores pessoais dos proprietários. 

Humberto Cezar Rampazzo, técnico agro-pecuário, relata: 

[. . .] e claro que os resultados melhoram, mas, se os de cima não acreditarem e não tiverem 
vontade, nada acontece no social ou no natural, mesmo com resultados melhores. Eu não 
conheci pessoalmente D. Diga. Ela já era falecida quando cheguei. Mas conheço a personagem. 
Os descendentes dela fizeram e fazem o dever de casa direitinho. 

c) O impacto das motivações na cultura organizacional: de um modo geral, os 

entrevistados, especialmente aqueles com mais tempo de casa, interpretam o 

comportamento dos proprietários no dia-a-dia de trabalho, condizente com os 

motivos que reconhecem ser a mola propulsora do estilo de gestão adotado. A 

coerência entre a palavra e a prática diária funciona como exemplo e acaba por ser 

absorvida e adotada pelos ocupantes dos cargos de chefia, desencadeando a 

formação de uma consciência individual, de responsabilidade e comprometimento. 

José Francisco Fogaça, técnico agro-pecuário, afirma: 

Eles não são do tipo faça o que eu mando e não o que eu faço. Eles estão ali, participando de tudo, 
ouvindo quando você tem o que dizer. Vão à.. .. nossas festas com esposa e tudo, porque gostam. Eles 
também se divertem nelas. 

Os diferentes programas de treinamento e capacitação, aSSIm como as ações 

SOCIatS na comunidade, são largamente conhecidos e valorizados por todos os 

entrevistados. Alguns desses projetos tocam a sensibilidade dos funcionários, 

como é o caso do incentivo ao trabalho voluntário na comunidade, no qual muitos 

estão engajados. 

Os funcionários orgulham-se dos muitos prêmios conquistados em concursos 

interestaduais de bandas e de corais. A principal razão é por serem, tanto a banda 

quanto o coral, formados por filhos de funcionários do campo e da fábrica, além de 



adolescentes da comunidade, sem quaJquer vínculo empregatício com o grupo. 

Jovelina da Silva, do setor de limpeza e manutenção, disse: 

Eu já fui duas vez no café da manhã. Do começo fiquei com vergonha. Mas que nada! A gente 
pode falá o que pensa, se acha que não tá certo. Sabe, tem um sobrinho meu, lá de Assis, que 
veio pro menor aprendiz. Quando acabou o prazo dele lá, ele foi contratado. Agora, lá aqui faz 
ano e meio. 

A comunicação no grupo é citada como elemento fundamental para a cultura 

organizacional, especialmente por ser considerada verdadeira, abrangente e clara. 

Como diz Joaquim dos Anjos, motorista: "aqui, a rádio fofoca tem muito pouco 

ouvinte ". 

Os principais pontos que denotam a presença e a influência das motivações dos 

proprietários na cultura do Grupo Nova América seguem apresentados na Tabela 

3. 

Tabela 3 - Elementos motivacionais dos proprietários 
impactantes na cultura do grupo 

ELEMENTOS MOTIV ACIONAIS CITAÇÕES 

• Coerência entre discurso e prática 12 

• Crenças e princípios 10 

• Identificação com as pessoas 10 

• Respeito e valorização das opiniões dos funcionários 9 

• Comunicação 9 

• Outros elementos 5 

E fato significativo e digno de registro que os funcionários mais antigos que 

conheceram D. Olga, reconhecem nos seus sucessores os valores e princípios que nortearam 

os caminhos de Olga e que se transformaram em tradição familiar, ao longo do tempo. 

Este capítulo orgaruzou e analisou o conteúdo das entrevistas com proprietários e 

funcionários do Grupo Nova América, com o intuito de sair do espaço documental e dar vida 

às percepções e sentimentos da comunidade formada pelo Grupo. 
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8 CONCLUSÃO 

A presente dissertação teve por objetivo responder às seguintes questões: que 

motivações impeliram os proprietários do Grupo Nova América a atuar de forma socialmente 

responsável e quais os impactos dessa motivação na cultura organizacional? 

Para tanto, foi revisitada a literatura que trata de responsabilidade social, de motivação 

e de cultura organizacional, bem como foi realizada pesquisa documental sobre o Grupo 

investigado e entrevistas com seus proprietários e funcionários. 

A busca das respostas procuradas por essa dissertação remeteu à Olga Ottoni de 

Rezende Barbosa, mãe e avó dos atuais dirigentes do Grupo Nova América - Paulo e 

Roberto de Rezende Barbosa - e a grande inspiradora desses senhores, na condução dos 

negócios do Grupo. A força do caráter, dos valores e princípios de Olga, nela naturais e 

próprios da personalidade, construiu bases que fluíram ao longo do tempo e que se tornaram a 

sustentação do comportamento de seus sucessores. 

Percebeu-se que Olga, além de reunir os traços das funções psíquicas inerentes a todas 

as pessoas, como ensina Jung, foi também agraciada por uma forte intuição e sensibilidade 

que, em conjunto com sua condição feminina, levaram-na a materializar sonhos, pensamentos 

e sentimentos que pontuaram sua existência. A figura de Olga e o tanto que ela representou no 

desenvolvimento e na vida dos filhos constituiu-se no fio condutor e agregado r que manteve a 

fanulia unida e sintonizada em objetivos e normas morais de conduta comuns que perduraram 

no tempo. 
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Talvez esteja aí a explicação para o fato de o Grupo já ter passado por mais de um 

processo sucessório sem turbulências, mantendo-se fiel aos princípios e objetivos 

perseguidos, diferentemente do que ocorre com muitas empresas familiares brasileiras. 

As crenças e os valores adquiridos na infância embalada por Olga retratam o estilo de 

vida, o apego e o respeito dos dirigentes do Grupo Nova América pelas pessoas, pela família e 

pela natureza. A consciência desses valores pessoais é tal que se reflete no plano empresarial. 

o desenvolvimento moral dessas pessoas impôs a marca do desenvolvimento moral da 

própria organização, cujos negócios são conduzidos com ética, interação social e ambiental. 

Pode-se deduzir que tais valores foram percebidos pelo corpo de funcionários, 

influenciando expectativas e ações gerenciais também embasadas em princípios éticos e 

morais. O senso de justiça, o exemplo pela efetividade das ações dos dirigentes e sua forma de 

lidar com as pessoas, complementaram o quadro cognitivo dos colaboradores. 

O elenco de programas e ações desenvolvidos nas comunidades vizinhas e para o 

público interno da empresa, ratificam esta constatação, propiciando aos colaboradores um 

ambiente de trabalho saudável, cooperativo e solidário que favorece o seu desenvolvimento 

moral, pessoal e profissional. 

Notou-se que a ampla diversidade cultural dos funcionários da empresa, desde o 

caipira típico até profissionais urbanos preparados, procedentes da capital e de grandes 

centros, não comprometeu a convivência harmoniosa e cooperativa entre os diferentes grupos. 

Presume-se que a identificação dos dirigentes com as coisas da terra e sua gente, a 

familiaridade de convívio com camponeses e lavradores, tenha-se constituído em elemento de 



aproximação entre o funcionário caIpIra e o patrão quase CaIpIra, o profissional urbano ao 

patrão urbano e ao caipira. 

o segredo para o clima favorável que foi criado parece estar no respeito às diferenças 

culturais e à dignidade da pessoa. Deduz-se que a percepção das motivações do caipira, o lidar 

com a terra, plantas e animais tenha sido interpretada como vocação que foi respeitada e 

valorizada. É possível que seja esta uma das razões pelas quais, numa região onde os conflitos 

rurais e invasões sejam freqüentes, o Grupo não tenha registrado situações desgastantes. 

Observou-se que, em especial, os programas de treinamento e capacitação e do café da 

manhã com o diretor, se por um lado desenvolveram habilidades e técnicas profissionais de 

interesse da organização, por outro lado abriram espaço para o reconhecimento das 

motivações dos funcionários e favoreceram seu desenvolvimento moral, pessoal e 

profissional. Permitiram também que os estímulos utilizados fossem apropriados às 

motivações reconhecidas. Daí, provavelmente, a variedade de programas sócio-culturais 

disponibilizados pelo grupo, capazes de atender a diferentes interesses. 

Outro ponto observado foi a preocupação com a formação da geração jovem e mais 

carente. Ao oferecer programas como: o Menor Aprendiz, o Projeto Horta, o teatro, dentre 

outros, a empresa vem, não apenas promovendo o desenvolvimento dessas pessoas, como 

também agrega valor à comunidade, preparando seus futuros profissionais, inspirando-os a 

práticas responsáveis. 

Notou-se a existência de uma cultura organizacional própria, no Grupo Nova América, 

calcada no estilo de gestão adotado e desenvolvido à luz das crenças e tradições da família 



90 

Rezende Barbosa, passando a sensação de ser este Grupo uma grande tàmília constituída por 

muitos e diferentes filhos. 

Depreendeu-se também que a força de valores dos dirigentes e as motivações que os 

embalam, reconhecidas pelos funcionários, perpassaram a organização. O exemplo pela 

prática diária, a definição de objetivos coerentes com o discurso e a comunicação clara, 

objetiva e transparente, a todos os níveis hierárquicos, levaram ao entendimento que diretores, 

gerentes e supervisores não apenas percebessem e pactuassem dessa cultura, como 

funcionassem como seus agentes disseminadores aos demais membros da organização. 

Mas percebeu-se, também, que ainda há muito por fazer no Grupo Nova América em 

termos de melhoria nos processos de fabricação, tratamento de resíduos líquidos e sólidos, uso 

de recursos, por conta de mudanças no cenário sócio-político e econômico. 

Assim, a conclusão a que se chegou é que o Grupo Nova América possui uma efetiva 

consciência social e ecológica, a qual impacta favoravelmente suas motivações e o conjunto 

de crenças que formatam a cultura da organização e lhe permite auferir ganhos humanos. 

As conclusões a que este estudo permitiu chegar foram apresentadas. Entretanto, 

outras questões emergrram durante o processo da investigação aqui consolidado. Existe 

diferença nos níveis de responsabilidade social entre empresas comandadas por homens e 

aquelas comandadas por mulheres? A condição feminina de comando seria facilitadora da 

harmonização da relação capital versus trabalho? Fica aqui a sugestão para uma nova agenda 

de pesquisa. 
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ANEXO A 

PESQUISA REVISTA EXAME 2000 

AS 100 MELHORES EMPRESAS PARA VOCÊ TRABALHAR 



QGrupo Nova América 
fica em Assis, uma 

cidade de 83 000 habitantes 
no interior paulista. Com 
sete fábricas e mais de 2 000 
funcionários, a empresa atua 
em segmentos bem distintos. 
Produz suco de laranja, chá 
de flUtas, açúcar e álcool, 
além de criar gado leiteiro 
e de corte. A sede fica numa 
antiga fazenda cafeeira -
um lugar tranqüilo, de clima 
agradável e cercado de 
verde. Mas não são apenas 
o cenário bucólico e a 
qualidade de vida que fazem 
os funcionários vibrarem 
ao falar da Nova América. 
A valorização do capital 
humano: eis o que realmente 
faz a diferença. Lá, os 
funcionárÍos têm voz ativa, 
participam efetivamente dos 
processos decisórios e têm 
autonomia para trabalhar. 
As oportunidades de carreira 
existem - e valem para 
qualquer um que demonstre 
disposição e competência. 
É comum ouvir, por 
exemplo, histórias do 
lavrador que hoje trabalha 
na áiea administrativa, 
do gerente que entrou na 
empresa como office-boy 
ou do diretor que começou 
como bóia-fria. Por essas 
e outras é que a empresa 
merece fazer parte do seleto 
grupo das melhores. É o 
Guia EXAME desbravando 
os mares corporativos 
e descobrindo a América -
ou melhor, a Nova América. 
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-AS-ESTRELAS ----- -- -- -- -----------~------

* Salários 

* * * Benefícios 

* * * Oportunidades de carreira e treinamento 

* * Segurança e confiança na gestão 

* * * Orgulho do trabalho e da empresa 

* * * * Clareza e abertura na comunicação interna 

* * * * Camaradagem no ambiente de trabalho 

* * * Responsabilidade social 

Maior vantagem Maior desvantagem 
A comunicação interna 

é excelente 
Tanto o salário-base quanto 

a remuneração total estão abaixo 
da média de mercado 

Faturamento: 

Funcionários: 

Executivos: 

Média salarial dos diretores e gerentes: 

Média salarial dos demais cargos da empresa: 

Média de remuneração total dos diretores e gerentes: 

Média de remuneração total dos demais cargos da empresa: 

Funcionários com nível superior: 

Funcionários com mais de 45 anos de idade: 

Funcionários com mais de dez anos de empresa: 

Funcionários admitidos: 

Funcionários que deixaram a empresa: 

R$302 mi 

2046 

60 

R$ 4 029,61 (-) 

R$ 677,03 (-) 

R$ 7 241 ,67 (-) 

R$ 908,25 (o) 

252 

169 

449 

755 

voluntariamente: 73; involuntariamente: 818 (incluindo aposentadoria) 

Crescimento do número de funcionários: -136 

Mulheres em cargos de direção e gerência: 4 

Funcionários brasileiros que trabalham no exterior: 

Funcionários promovidos: 

Pessoas que se candidataram a emprego: 

Divisão de empregos: diretores e gerentes: 60; supervisores: 59; 

técnicos: 167; administrativos: 233; operacionais: 1 527 

o 
164 
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-PFfINCIPAIS- ATRATIVOS-------------------

• Fundação Resende Barbosa: gerenciada pelos empregados, cuida das 
políticas de RH . da comunicação e dos projetos sociais da empresa 

• Orientação médica, financeira e psicológica dois anos antes da aposentadoria 
• Clube exclusivo para os funcionários. A mensalidade é de 85 centavos 
• As equipes que desenvolvem projetos de melhoria garantem até 160 reais 

para cada integrante 
• As melhores sugestões ganham TVs e aparelhos de som 
• Programa Cascata: compromisso dos executivos de transmitir informações 

corporativas à sua equipe, e assim sucessivamente 
• Cursos profissionalizantes para os filhos dos funcionários e para os jovens 

da comunidade. Quando surge uma nova vaga, muitos deles são recrutados 
• Financiamento de terrenos 
• Médico, psicólogo e assistente social de plantão 
• Distribuição de material escolar para os funcionários e seus filhos 

+: ACima da média do mercado: - : AbaiXO da média do mercado: = : Na média do mercado. 

EXAME/MELHORES EMPRESAS PARA VOCÊ TRABALHAR 



ANEXOB 

BALANÇO SOCIAL DO GRUPO NOVA AMÉRICA 

JANEIRO 2001/ ABRIL 2002 



Palanç Socia 

PAGANDO IMPOSTOS E CONTRIBU INDO COM O DESENVOLVIMENTO 

Consciente de sua responsabilidade com a sociedade, além dos benefícios aos seus 

colaboradores, a NOVA AMÉRICA contribui expressivamente no recolhimento de impostos. 

BENEFíCIOS 
TRIBUTOS / ENCARGOS 

Folha de Pagamento e Encargos 

Impostos e Contribuições 

VALOR GASTO (R$) 
Janeira 2001 
a Abril 2002 

,55.768.372,34 

98.761.771,66 

RecolhirQento deJ f!!Postos FELqeLº~ e~stad~ais __ 62.:11 0-=-~2ª-, 7 . ..:...7---''---1 

Contribu~çõ~~~cia i s ____ 36.029.078,89 

Outras Contribuições 

Benefícios 

Transporte de Colaboradores 
tJ,--,--- -- - --- -----

E~C5ã~ e Tre in~~~nto 

Alimentação 
-- -- ---- - -_._._- --

Saúde, Seg urança e Medicina do Trabalho --
Participação nos Resultados 

Pro jetos e Ações Sociais -- --_._._~---

. Meio Ambiente 

22.369,00 

16.133.764,53 

2.36 1.279,74 

2 .93 1.299,60 

1.666 .70 1,60 
--- . . .- - ----'-' 

2.364.952,50 

4.625.704,35 
1---- --- --

775.467,56 

256.72 '1, ~ O 
n----'----- --- ------____ I~--'C-_ _ _______ ~i 

Outros Benefícios 1.151 .638,08 
.--"--_._-- ----

TOTAL ·GERAL 170.663.908,53 
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ANEXO C 

PLANO DIRETOR DE GESTÃO AMBIENTAL 



PLANO DlfK1ET " R 

DE 

GESTÃO AMBIENT .l 

PlaJ10 Direto.' de Gesttio Ambiel1tal - NA 



Política de Meio Ambiente 

"Preservar o meio ambierlte (ltrtJ~/é~; ((;)7 

adequação dos process()~; prOdtftivo.~~., 
do tratamento de resíduos indlls1'riai.s f~~! 

agrícolas, da preselvi:~lção dc)s 
mananciais e da recon1jJosiçãr:r fJa~~ 

: matas ciliarE~s;. 

P/aI/o Direto!' i.':' (Jestt7o Ambic/1ta! - NA 



1. Diretrizes 

~ Cumprir a legislação ambiental pertinente aos negócios do 

Grupo Nova América. 

~ Definir e aprovar orçamento específico para ações ambientais. 

~ Criar plano de ação corporativo de ações ambientais. 

~ Conscientizar e mobilizar os colaboradores sobre a 

responsabilidade ambiental. 

~ Adc luar produtos e processos às questões ambientais, 

transformando-os em vantagem competitiva. 

~ Comunicar continuamente as ações ambientais para o público 

interno e externo. 

f'/1I110 Direto!' de (í'e.· .. ttio /fmhicl1!({/ - NA 



2. Planos de Ação 

2.1. Geral 

2.1.1 . 

./ Levantar toda legislação pertinente à atividade das empresas do Grupo 
Nova América . 

./ Com base nessa legislação, listar os problemas existentes em cada uma 
das empresas, separando-os conforme suas características. 

2.1.2. Recursos 

./ Os recursos necessanos às ações ambientais deverão proceder de 
liberação junto aos acionistas, criando-se um cronograma específico 
para os investimentos. 

2.1.3. Coleta Seletiva 

./ Implantar coleta seletiva de lixo. 

2.2. Industrial 

2.2.1. Resíduos Líquidos 

./ Realizar levantamentos a respeito dos resíduos líquidos gerados no 
processamento de produtos, identificando: 

./ Quantidades de resíduos gerados; 

./ Potencial poluidor desses resíduos; 

./ Destino atual desses resíduos. 

Plallo Diretor Ui'. (Je:·tt(/o Ambic/ltal - NA 

-



./ Com a identificação clara dos resíduos líquidos gerados, quantidades 
envolvidas e destino de cada um deles, deverão ser estabelecidas 
soluções específicas para o correto direcionamento dos mesmos, 
conforme legislação . 

./ Realizar análise de esgoto doméstico (escritórios, refeitórios, 
residências) juntamente com o levantamento de resíduos líquidos . 

./ Avaliar os lubrificantes utilizados atualmente, considerando-se o impacto 
ambiental resultante nas águas servidas (residuais), que são (ou serão) 
encaminhadas às áreas agrícolas. 
Na análise devem ser consideradas soluções disponíveis no mercado, 
inclusive de produtos biodegradáveis . 

./ Priorizar sempre o reaproveitamento das águas servi'das buscando 
minimizar o consumo de água e geração de resíduos . 

./ Monitorar os lençóis freáticos com a finalidade de obtenção de dados 
sobre possíveis infiltra~i)es e contaminações. 

2.2.2. Resíduos Sólidos 

./ Realizál levantamentos a respeito dos resíduos sólidos gerados no 
processamento de produtos, identificando: 

../ Quantidades de resíduos gerados; 

../ Potencial poluidor desses resíduos; 

./ Destino atual desses resíduos. 

" 
./ Com a identificação clara dos resíduos sólidos gerados, quantidades 

envolvidas e destino de cada um deles, estabelecer soluções 
específicas para o correto direcionamento dos mesmos, conforme 
legislação. 

Plallo Diretor de Gestt70 Amhicl1tal- NA 



./ Analisar as áreas utilizadas atualmente para depósito dos resíduos 
sólidos, e caso não estejam adequadas às exigências dos órgãos 
fiscalizadores, deverá ser promovido seu enquadramento. 

2.2.3. Emissões Gasosas 

./ Realizar levantamentos a respeito das emissões gasosas geradas no 
processamento de produt9s, identificando: 

./ QLkl ilidades de emissões gasosas geradas; 

./ Potencial poluidor dessas emissões; 

./ Com a identificação clara das emissões gasosas geradas, quantidades 
envolvidas e tratamento de cada uma delas, estabelecer soluções 
específicas para a correta solução das mesmas, conforme restrições 
definidas pelos órgãos estaduais/federais. 

2~3. Agrícola 

2.3.1. Defensivos Agrícolas 

./ Priorizar o uso de defensivos menos agressivos ao meio ambiente e 
seguir o receituário agronômico . 

./ Criar procedimentos que assegurem a correta reciclagem das 
embalagens de defensivos agrícolas . 

./ Priorizar a compra de defensivos em embalagens hidrossolúveis, 

./ Implantar MEP - Manejo Ecológico de Pragas nas culturas 
desenvolvidas pelo Grupo com o objetivo de racionalizar a aplicação de 
defensivos 

l'lill/(J Diretor fie (,'estüo /llIIhiCJlt//! - /vA 

-



./ Priorizar a utilização de equipamentos para aplicação de defensivos que 
minimizem os impactos ambientais. 

-, ... ' ,,' . .' 

2.3.2. QUéana de cana 

./ Seguir as recomendações aprovadas pela União da Agroindústria 
Canavieira do Estado de São Paulo (UNICA) . 

./ Seguir os procedimentos operacionais de queima do canavial e a 
legislação pertinente; 

./ Aceirar as beiras de rodovias estaduais/federais e de ferrovias 
obedecendo 15 metros de cada lado a partir da faixa de domínio; 

./ Efetuar as queimadas do canavial somente no período noturno; 

-

./ Aceirar os carreadores internos antes de fazer a queimada do 
canavial; 

./ Aceirar 15 metros dos limites das faixas de segurança das linhas 
de transmissão e distribuição de energia elétrica; 

./ Aceirar 100 metros ao redor da área de domínio de subestação de 
energia elétrica; 

./ Aceirar 25 metros ao redor da área de domínio de estações de 
telecomunicações; 

./ Quando do plantio de cana, respeitar a legislação vigente no que se 
refere as matas ciliares e as áreas de preservação permanente. 

2.3.3. Conservação do Solo 

./ Seguii ... : procedimentos constantes nos manuais de preparo de solo e 
tratos cl.Alturais, visando a conservação do solo . 

./ Proibir a queima de qualquer tipo de restos vegetais existentes no solo, 
seja nas áreas de lavoura ou pastagem 

l'/({I/O Direto!' de Gesttlo /1 111 hicli/{/! - NA 



./ Adequar a cultura de acordo com a declividade, evitando a perda de 
solo por erosão . 

./ Implantar, quando viável, sistema de plantio direto nas culturas 
buscando a recuperação e a preservação do solo visando uma 
agricultu ra sustentável. 

2.3.4. Preservação de rios e nascentes 

./ Proteger rios e nascentes mantendo e conservando as matas ciliares, 
respeitando a distância recomendada pela lei ambiental. 

./ Levantar estradas e carreadores fazendo com que as águas pluviais se 
desloquem da pista de rodagem para a área cultivada sendo absorvidas 
e aproveitadas pelas culturas, evitando o assoreamento de rios e 
nascentes. 

2.3.5. Preservação da fauna e da flora 

./ Manter a reserva de mata nativa existente na propriedade, contribuindo 
com a preservação da fauna e da flora 

./ Manter, quando possível, as reservas interligadas por corredores 
facilitando o trânsito de animais 

./ É expressamente proibida a caça de qualquer espécie de pássaros ou 
animais silvestres dentro da propriedade e também a pesca em épocas 
e locais considerados ilegais pela lei ambiental . 

./ Demarcar e recompor as matas ciliares. 

Nano Diretor de Gestiio Ambiel1tal - /VA 



2.3.6. Resíduos 

./ Realizar levantamentos a respeito dos resíduos oriundos da 
manutenção de equipamentos e implementos identificando: 

./ Quantidade de resíduos gerados; 

./ Po+encial poluidor desses resíduos; 

./ DE.snno atual desses resíduos . 

./ Desenvolver estudos com a finalidade de eliminar os canais de resíduos 
próximos dos rios ou nascentes, visando possíveis riscos de acidente no 
meio ambiente . 

./ Buscar alternativas de tratamento da água usada na lavagem dos 
equipamentos como carros, caminhões, tratores e implementos, 
possibilitando a retirada das partes contaminadas sem atingir o lençol 
freático. 

2,,4 .. Comunicação/Mercado 

./ Criar núcleo para apresentação de ações ambientais do Grupo . 

./ Desenvolver campanhas associadas às prefeituras e escolas das 
cidades onde estão inseridas as empresas do Grupo Nova America . 

./ Apoiar ações de caráter ambiental desenvolvidas na comunidade 

./ Criar relatório ambiental anual 

./ Elaborar plano de divulgação de ações e pol íticas ambientais para o 
público externo e interno . 

./ Realizar ~anualmente no Grupo a Semana do Meio Ambiente 

P/alto Direto]' de elesttio Ambienta! - NA 



./ Levantar possibilidades de divulgação das ações ambientais nas 
embalagens dos produtos Nova América . 

./ Inserir divulgação das ações ambientais nas propagandas dos produtos . 

./ Avaliar viabilidade de se destinar % ou valor sobre as vendas para 
entidades voltadas à preservação ambiental. 

./ Divulgar as ações ambientais através do SAC - Sistema de 
Atendimento ao Consumidor) . 

./ Produzir filme sobre as ações ambientais do Grupo. 

2.5 Jurídico 

./ Elaborar manual contendo normas internas, responsabilidades e 
orientação sobre a preservação ambiental, com base na legislação . 

./ Treinar linha de comando para conhecimento da legislação ambiental e 
norma~ ,,·,~ernas. 

P/ano Diretol' de Gestiio Al11hiclfta/- NA 



APROVACÀO 
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ROBERTO DE REZENDE BARBOSA 

PAULO DE REZENDE BARBOSA 
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MARCO ANTONIO C. DE TOLEDO 

JOSÉ', EUGÊNIO DE REZENDE BARBOS; 
SOBRINHO 

WILSON P AITL 

SEBASTIÃO CARLOS AIZO 

JOÃO GUILHERME D. IGLESIAS 

RENATO DIAS DE GOUVÊA 

EDV ALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA 
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ANEXOD 

ROTEIRO DE ENTREVISTA - PROPRIETÁRIO 
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Nome: Idade: 

Cargo: 

1. Auto-conceito 

a) A pessoa do proprietário 

• em família 

• na sociedade 

b) O patrão no exercício do cargo 

C) proximidade e distância entre a pessoa física e a pessoa no cargo 

2. As funções do Grupo Nova América, no ponto de vista do proprietário, em relação aos 
aspectos 

a) Pessoais 

b) Sociais 

c) Ambientais 

d) Econômicos 

3. Ética, moral e poder 

a) Conceitos (entendimento do proprietário) 

b) Vivência 

c) Os fins justificam os meios? 

4. Responsabilidade social 

a) Conceito 

b) Início da prática pelo Grupo 

c) Motivos para a atuação socialmente responsável 

5. Cultura organizacional 

a) Existência de uma cultura organizacional 

b) Missão, princípios e valores 

• difusão ao corpo funcional 

• conhecimento e absorção 

• instrumentos e práticas voltados à cultura organizacional 

• presença, forma e força da comunicação 

• consciência e vivência dos funcionários em relação à responsabilidade social 
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ANEXO E 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS - FUNCIONÁRIOS 



Nome: Idade: 

Cargo: Tempo de casa 

1. Percepção da prática da responsabilidade social 

a) O significado de responsabilidade social 

b) Origem do conhecimento sobre responsabilidade social 

c) A prática da responsabilidade social pelo Grupo 

d) identificação e descrição de elementos caractensticos da prática social pelo Grupo 

2. Percepção e atribuição dos motivos propulsores da prática da responsabilidade social 

a) Motivos atribuídos aos proprietários 

b) Motivos atribuídos à consciência individual 

3. O funcionário e a empresa 

a) Relação com os pares 

b) Relação com os superiores 

c) Relação com os subordinados 

d) Harmonia entre vida pessoal e profissional 

e) Reação ao surgimento de oportunidade de trabalho em outra empresa 

4. Impacto das motivações dos proprietários na cultura do Grupo 

a) O discurso e a prática dos patrões 

b) Segurança e confiança na gestão 

c) Conhecimento da missão, princípios e valores da empresa 

d) Percepção do ambiente de trabalho 

e) Oportunidades de carreira e treinamento 

f) Respeito e valorização pessoal 

g) Crenças e tradições 
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