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RESUMO 
 
 
 
 

  
Palavras-chave: 1. Responsabilidade Social Empresarial. 2. Indicadores de 
Responsabilidade Social Empresarial. 3. Estágios de Responsabilidade Social 
Empresaria.  4. Stakeholders. 5. Gestão. 6. Marketing Social. 7. Comércio 
Varejista. 8. Brasil. 
  
O estudo busca investigar a atuação das grandes empresas varejista 
brasileiras com relação à Responsabilidade Social Empresarial (RSE), 
procurando levantar o estágio em que estas se encontram, e se são 
aproveitadas as características do varejo de capilaridade geográfica, contato 
direto com a comunidade, forte vinculo com os clientes, interação entre 
funcionários e clientes e proximidade física de Organizações Não 
Governamentais e instituições públicas. Para tanto, foram utilizados conceitos 
relacionados à gestão, como comprometimento da cúpula, incorporação de 
valores de RSE na administração e no planejamento estratégico, autonomia e 
gestão de RSE nas lojas. A gestão foi avaliada pela ótica do contínuo de 
colaboração de Austin, e as práticas de RSE por meio da teoria dos 
stakeholders (públicos interessados), utilizando como base as dimensões dos 
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social. A teoria de Kotler e Lee, para 
a classificação das iniciativas conforme os conceitos do marketing, também 
foi empregada. Conduziu-se uma pesquisa exploratória com cinco grandes 
empresas do setor varejista. Os resultados encontrados apontam que na 
maioria das empresas a incorporação dessas práticas é recente. Constata-se 
que as empresas diferem quanto ao estágio de RSE e que as características 
próprias do varejo não são aproveitadas em sua totalidade. Hipóteses são 
levantadas para que estas aproveitem a estrutura das lojas para atender às 
necessidades da comunidade local. 
 

  

 

Palavras-chave: 1. Responsabilidade Social Empresarial. 2. Indicadores de 
Responsabilidade Social Empresarial. 3. Estágios de Responsabilidade Social 
Empresaria.  4. Stakeholders. 5. Gestão. 6. Marketing Social. 7. Comércio 
Varejista. 8. Brasil. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 

 
The purpose of this study is to investigate the performance of Brazilian retail 
network companies concerning Corporate Social Responsibility (CSR), trying 
to investigate the stage in which these companies are, and if the geographic 
capillary retail network characteristics, direct contact with the community, 
strong link with the clients, interaction between clients and employees and the 
physical nearness of Non Governmental Organizations and public institutions, 
are well used. For that intention concepts (ideas/conceits) of administration 
management were used, such as the engagement of the board, incorporation 
of CSR values in the management and strategic planning, autonomy and 
management of CSR in the stores. The management was considered by the 
sight of the Austin´s Collaboration Continuum, and the practices of CRS by the 
Stakeholders Theory, using as a fundamental principle the dimensions of the 
Ethos Social Responsible indicators.  Kotler and Lee´s theory, for classifying 
the initiatives as concepts of marketing was also used. An exploratory survey 
with five large companies of the retail market was conducted. The results point 
out that in most of the companies the application of these practices is recent.  
It is evident that the companies differ in terms of the stage of CRS, and that 
the retail characteristics are not being well used in the whole. Hypothesis are 
raised so that they can make good use of the store structure to attend the local 
community. 
 

 
 
 

Key Words: 1. Corporate Social Responsibility (CSR). 2. Corporate Social 
Responsibility Indicators. 3. Corporate Social Responsibility Levels.  4. 
Stakeholders. 5. Administration Management. 6. Social Marketing. 7. Retail 
Market. 8. Brazil 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Estrutura do trabalho 

Este trabalho consta de sete capítulos. No primeiro capítulo será apresentado o tema 

e a justificativa de sua escolha. No segundo serão relacionados os objetivos gerais e 

específicos do estudo. No terceiro capítulo será agrupado o referencial teórico. No 

quarto capítulo será apresentada a metodologia utilizada e a escolha das unidades 

pesquisadas. No quinto serão descritos e analisados os casos, que serão 

comparados no capítulo seguinte. O sétimo e último capítulo apresentará as 

conclusões do estudo, limitações encontradas e sugestões para estudos futuros. 

1.2. Introdução e relevância do tema 

A era da filantropia corporativa está em declínio. As ações isoladas e 

assistencialistas das empresas, para atender às carências de comunidades locais, 

estão sendo substituídas por programas mais estruturados, que podem ser 

administrados pelas próprias empresas ou serem apenas monitorados por estas. As 

empresas têm um papel fundamental para a mobilização em enfrentar os problemas 

prementes do mundo. Estes, amenizados ou solucionados, poderão beneficiar não 

somente a sociedade como a própria empresa. No entanto, somente quando os 

gastos com práticas de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) gerarem 

simultaneamente ganhos sociais e benefícios econômicos, ter-se-á uma 

convergência entre a filantropia corporativa e os interesses dos acionistas. E, o mais 

importante, quando a filantropia corporativa também influir no contexto competitivo, 

ela passará a ter um caráter estratégico. 

Por que pesquisar a responsabilidade social no comércio varejista? Porque este 

setor, além de seu tamanho enquanto atividade, possui a característica diferencial do 

contato direto com o consumidor, o que lhe permite conhecer as necessidades e 

anseios da comunidade e, na medida do possível, atendê-las. Devido a esta 

propriedade, a matriz de uma empresa varejista poderá elaborar sua estratégia geral, 

inserindo e alinhando suas ações sociais, de forma a obter uma vantagem 

competitiva em relação aos concorrentes, ao adaptar suas ações às características 

do público consumidor em cada ponto de venda. Se os valores da responsabilidade 
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social forem transmitidos a todos os escalões da empresa e incorporados pelos seus 

participantes, o vendedor passará estes valores ao consumidor final, agregando valor 

à imagem da empresa. 

A propriedade da capilaridade do comércio varejista, isto é, ramificação de suas filiais 

por diferentes áreas geográficas, também beneficia as ações de RSE. Esta 

característica facilita a rapidez da comunicação e promoções, sensibiliza os 

fornecedores para parcerias, e permite a ação social, por meio de programas 

específicos ou de voluntariado, diretamente na comunidade na qual está inserida a 

empresa. 

Existe uma diversidade e heterogeneidade de instituições varejistas no Brasil. Neste 

sentido, o tamanho da empresa, quantidade e localização de filiais, assim como a 

modelo de gestão e consciência do papel social, variam demasiadamente. A 

composição do capital também é decisiva nas ações de RSE, na medida em que 

diretrizes de empresas multinacionais ou de composição familiar podem limitar, ditar 

ou mesmo beneficiar a atuação de suas filiais.  

Porter e Kramer (1999), em artigo sobre criação de valor por meio da filantropia, 

afirmam que são pessoas motivadas, informadas e apaixonadas, as responsáveis 

pela escolha da cultura, valores, história e continuidade das ações de 

responsabilidade social. Destaca-se, portanto, a importância das lideranças, 

especialmente do presidente, no engajamento e desenvolvimento da gestão de 

responsabilidade social. Estes necessitam perceber que as ações sociais retornam 

como resultados financeiros positivos e que as empresas socialmente responsáveis 

têm mais possibilidade de diminuir os riscos financeiros, reter funcionários, construir 

marcas mais sólidas e respeitadas e viver em harmonia com as comunidades nas 

quais têm negócios. O importante para uma empresa é criar valores alinhados com a 

responsabilidade social, incorporá-los à cultura da empresa e ao comportamento e 

criar benchmarks a serem monitorados (HOLLENDER, 2004). Fica a dúvida se isto 

está ocorrendo na prática com as empresas. 

Os fatores acima mencionados, assim como outros associados ao tipo de gestão, 

deverão se verificados. Não basta, neste caso, explorar a forma como a RSE é 
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conduzida na matriz. A gestão da RSE nas lojas também deverá ser avaliada para 

detectar variáveis que influenciam as práticas na comunidade local. 

Fica a dúvida do tipo de práticas de RSE que são difundidas pelas empresas de 

varejos. Será que estas são criadas na matriz e multiplicadas para as lojas? Será 

que surgem localmente? Existe um equilíbrio entre ambos os tipos? Atendem as 

necessidades da comunidade local?  

Outro questionamento que surge é se as ações de RSE praticadas possuem 

características definidas na teoria de marketing e em que formatos estas existem. 

Será que existe um tipo de empresa que utiliza mais este recurso? Por quê? 

Outro fator importante é identificar os diferentes estágios de RSE em que as 

empresas varejistas se encontram. Percebe-se que o movimento de passagem para 

estágios mais desenvolvidos é gradual e que as empresas vêm amadurecendo a 

forma de tratar o tema. Resta saber se nas empresas varejistas o estágio menos 

desenvolvido de filantropia pontual está sendo substituído por formas mais 

desenvolvidas de práticas que estejam alinhadas com o negócio da empresa. 

Apoiado na teoria e nos resultados a serem obtidos por meio de uma pesquisa de 

campo, o estudo procurará explicar os fatores que determinam os diferentes estágios 

e tipos de RSE nas empresas de varejo de grande porte. Este tamanho de empresa 

foi escolhido, pois, por meio dos casos já lidos, supõe-se que este grupo se encontre 

em um estágio mais evoluído, contribua com uma riqueza maior de dados e sirva de 

modelo para as empresas em estágios menos avançados. As práticas de RSE serão 

analisadas em função das características específicas do setor varejista, para verificar 

se as potencialidades deste setor são aproveitadas. 

A pesquisa contribuirá para a geração de conhecimento sobre a estruturação das 

ações de RSE das grandes empresas do comércio varejista, levantamento 

necessário para a difusão de modelos a serem seguidos pelas empresas do setor. A 

importância deste estudo está embasada no fato de que, nas bases pesquisadas, 

não foi encontrada literatura que associa a RSE com o varejo, tanto 

internacionalmente como no Brasil. 



 

 

14

Este estudo tem o propósito de sensibilizar, conscientizar e estimular as empresas 

varejistas para que conheçam e se solidarizem com as comunidades onde estão 

inseridas, auxiliando-as em suas carências no âmbito da educação, saúde, geração 

de renda, moradia e preservação do meio ambiente. Estar no final da cadeia de 

distribuição é um privilégio em termos de RSE, pois a característica do varejista de 

escoar os produtos lhe atribui o poder de comprometer os vários intermediários, 

tornando-os parceiros de suas ações sociais. Sem dúvida, o varejo tem uma 

importante contribuição para oferecer. 
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2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

2.1. Objetivo geral 

O objetivo do trabalho é investigar como as grandes empresas varejistas brasileiras 

estão atuando em termos de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e se suas 

características estão sendo aproveitadas para gerar impacto nas comunidades onde 

atuam. É necessário, para tanto, entender os fatores que motivam ao engajamento 

neste tipo de atividade, como se dá o processo de gestão organizacional da 

empresa e qual é o resultado em termos de programas de RSE. Estes últimos serão 

avaliados de forma a identificar se são aproveitadas as características do varejo de 

capilaridade geográfica, contato direto com a comunidade, forte vínculo com os 

clientes, interação entre funcionários e clientes e proximidade física de Organizações 

Não-Governamentais (ONGs) e instituições públicas, para efeito de parceiras. 

Primeiramente, o processo de gestão de RSE será investigado para identificar os 

fatores que influenciam na estrutura de práticas apresentadas. Neste sentido, serão 

avaliados fatores como origem do capital e composição acionária, setor de atividade 

da empresa, se a cúpula diretiva é composta de executivos ou sócios-proprietários, 

departamento responsável pela gestão das práticas, motivo desencadeador, tempo 

de atuação em práticas estruturadas de RSE, envolvimento da cúpula e da gerência 

administrativa, e se a empresa tem incorporado os valores de RSE na gestão e 

planejamento estratégico geral. A gestão das lojas também será pesquisada quanto 

ao grau de autonomia em relação à matriz, importância da gerência das lojas e 

participação da equipe local. 

Cabe pesquisar também os tipos de práticas executadas, se existem ações de RSE 

que utilizam os conceitos do marketing, e se as características do comércio 

varejistas são aproveitadas. 

Serão também identificados os estágios de RSE em que se encontram as empresas, 

à luz de teorias que considerem as formas de gestão, classificação de tipo de 

práticas e relacionamento com os públicos interessados. 
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O objetivo geral do estudo, portanto, é compreender como as grandes empresas 

varejistas brasileiras estão atuando em termos de RSE e se suas características 

estão sendo aproveitadas.  

2.2. Objetivos Específicos 

a) Levantar a estrutura de gestão de RSE na matriz para identificar fatores que 

influenciam na forma de atuação. 

b) Investigar a configuração da gestão de RSE nas lojas e sua influência nas 

práticas dirigidas à comunidade local. 

c) Levantar como as práticas de RSE estão estruturadas nas empresas, e se 

aproveitam as características do varejo. 

d) Identificar os estágios de evolução de RSE das empresas de grande porte e 

os fatores que determinam estes níveis.. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Plano do capítulo 

O seguinte capítulo está estruturado em onze partes. Primeiramente é apresentado 

o conceito de Responsabilidade Social Empresaria (RSE), seu surgimento, e o papel 

que as empresas exercem na sociedade. Em uma segunda etapa, é introduzido o 

conceito de RSE na gestão da empresa e em seguida apresentada a RSE como 

vantagem competitiva. Em uma quarta etapa é abordado o contínuo de colaboração 

de Austin e em seguida a o papel do Marketing neste contexto. Em um sexto 

momento é apresentada a estrutura de classificação de ações de RSE por Kotler e 

Lee considerando a teoria do marketing. Na oitava parte é apresentada a teoria dos 

stakeholders e os Indicadores Ethos de RSE desenvolvidos com base nessa teoria.  

Na nona etapa são agrupadas as teorias anteriormente apresentadas. Na penúltima 

parte é apresentada a teoria de Prahalad de inclusão do público da base da pirâmide 

no mercado de consumo. Por último, são apresentadas as características do varejo 

a serem consideradas na implantação da RSE pela empresas. 

3.1. Surgimento da RSE e o papel das empresas na sociedade 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE), denominação para uma forma mais 

elaborada de filantropia (PORTER; KRAMER, 2002), é tão antiga quanto a noção de 

empresas e negócios, mas tem se transformado, na medida em que seu papel é 

revisto e sua influência na sociedade tem se intensificado (BORGER, 2001). A 

instalação de uma empresa em determinada localidade sempre implicou mudanças 

na comunidade, ao gerar empregos, estimular a economia local e a criação de 

negócios paralelos. Esta interação empresa-comunidade tem se modificado, na 

medida em que ambos interessados percebem que seu desenvolvimento está 

interligado. 

Foi na metade do século passado, com o advento das duas guerras mundiais, que 

as nações perceberam a extensão de ações individuais para todo o globo. Desde 

então, reuniões em âmbito mundial têm ocorrido, tratando de temas que versam 

sobre a fome, pobreza, má utilização dos recursos naturais e seu esgotamento, 

proliferação de doenças, impossibilidade de acesso à educação e alta mortalidade 

infantil, na tentativa de estabelecer uma parceria para o desenvolvimento mundial. 



 

 

18

Entre os participantes destas reuniões estão chefes de Estado, economistas, 

acadêmicos, humanistas, empresários, líderes políticos e cientistas. Em uma dessas 

reuniões, foi redigida a Declaração de Estocolmo de 1972, na qual se condiciona, 

pela primeira vez, o crescimento da atividade econômica aos prejuízos ambientais, 

dando significado ao surgimento da RSE (INSTITUTO ETHOS: GUIA DE 

COMPATIBILIDADE DE FERRAMENTAS, 2004). 

Nesse contexto de mobilização mundial para a viabilização do desenvolvimento 

sustentável1, surge a demanda por ferramentas de mensuração e avaliação que 

norteiem as ações da empresa. Este é o momento para que a RSE se sedimente 

como uma forma de gestão, unindo os conceitos de administração ética e 

preocupação com o bem estar social.   

Com a implantação do conceito de RSE na empresa, as ações tornam-se mais 

estruturadas, podendo, na sua forma mais desenvolvida, influenciar a missão, os 

valores e a visão da empresa. Na medida em que o conceito de RSE é incorporado 

ao planejamento estratégico e, portanto, transferido às rotinas da empresa, a gestão 

da empresa estará contemplando estes valores e, em médio prazo, sedimentando-

os na cultura da organização (ROBIN; REIDENBACH, 1987; PORTER; KRAMER, 

2002; RANDAL, 2002). 

Aliada a esta nova forma de gestão, surge a necessidade de medir o resultado das 

práticas de RSE. Várias ferramentas são criadas com este objetivo, sem haver um 

consenso sobre qual é a mais eficaz (DAVENPORT, 2000). O modelo de Carroll 

(1979), no entanto, é o que serve como base teórica para a identificação dos fatores 

a serem mensurados. Além da mensuração dos resultados, os públicos 

interessados, ou stakeholders, terão que ser informados das práticas de RSE da 

empresa, por meio de relatórios de transparência como, por exemplo, o balanço 

social e os relatórios de sustentabilidade baseados nas diretrizes do Global 

Reporting Iniciative (GRI). 

                                                 
1 Termo criado em 1987, constante do Relatório Brundland, promovido pela ONU. “Trata-se de um 
desenvolvimento que busca atender as necessidades da geração presente sem comprometer a 
capacidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades” (Guia de Compatibilidade 
de Ferramentas, Ethos, 2004, p.10). 
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Está em andamento a criação de um padrão internacional de normas de conduta em 

relação à RSE, batizada como a ISO 26000, que irá regulamentar e certificar as 

ações nesta área, endossando a importância desta forma de gestão. No Brasil, a 

partir de dezembro de 2004, passou a existir uma norma brasileira de 

responsabilidade social, denominada NBR 16100, para estabelecer requisitos 

mínimos de gestão com foco na RSE (VIALLI, 2005). 

As empresas brasileiras têm assumido uma postura identificada como RSE, de 

forma mais intensa, a partir da década de 90, devido à competitividade exigida com 

a abertura do mercado para as importações. O processo, sem volta, de globalização 

da economia passa a exigir das empresas, inclusive brasileiras, uma nova postura 

que atenda às demandas crescentes do mercado e da sociedade. Suas atividades 

devem agora levar em conta as conseqüências ambientais, econômicas e sociais 

para manter a competitividade (BUENO ET AL., 2002). 

O conceito de stakeholders2 torna-se importante para a RSE, na medida em que 

estes públicos de interesse na organização necessitam ter a confirmação de que 

estão sendo bem representados quando da tomada de decisão. A RSE será 

percebida como incompleta se um dos grupos não estiver sendo considerado. 

A sociedade civil, um dos stakeholders da organização, está cada vez mais 

informada e organizada, cobrando das empresas posturas éticas e participação nas 

ações sociais. Vários estudos confirmam que os consumidores, outro stakeholder, 

boicotam as instituições que não têm uma postura ética e chegam até a fazer 

propaganda negativa das mesmas (BHATTACHARYA; SEN, 2003). O Instituto Akatu 

pelo Consumo Consciente surge no Brasil em 2001, a fim de educar os 

consumidores para critérios sociais, econômicos e ecológicos na escolha de seus 

produtos e serviços. Nesse sentido, tanto as indústrias como os pontos de varejo 

têm um papel educacional frente ao consumidor, ao agregar valor social aos 

produtos e serviços, atributo prontamente incorporado pelo consumidor 

(BHATTACHARYA; SEN, 2003). Outro stakeholder influente é o grupo de 

funcionários, que se baseia em pesquisas de mercado para a escolha das melhores 

empresas para se trabalhar (GUIA EXAME VOCÊ S/A, 2004). 

                                                 
2 Diversos públicos com que a empresa se relaciona, representados pelos acionistas, fornecedores, 
clientes, consumidores, comunidade, meio ambiente, sociedade e governo (QUEIROZ, 2001). 
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Segundo texto do site do Instituto Ethos 3, as enormes carências e desigualdades 

sociais existentes no Brasil dão à RSE uma importância ainda maior e reforçam a 

cobrança pela sociedade de um papel mais ativo das empresas na solução de seus 

problemas. 

Para reforçar, incentivar as práticas e disseminar a cultura da responsabilidade 

social surgem no Brasil, a partir da década de 80, prêmios e institutos. Em 1982, a 

Câmara de Comércio Americana cria o Prêmio Eco, para agraciar exemplos de 

filantropia corporativa. Em 1995, é criado o GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas), com a missão de aperfeiçoar e disseminar as práticas, utilizando 

recursos privados para desenvolver o bem estar geral. Nessa mesma categoria, 

surge, em 1998, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, com a 

missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de 

forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma 

sociedade sustentável e justa. Já o prêmio de responsabilidade social especialmente 

dirigido ao mercado varejista foi criado em 2003, pela FGV-EAESP, para incentivar 

práticas de RSE de varejo de empresas de diversos portes e em várias regiões 

brasileiras. O Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa (2004), responsável pela 

seleção das melhores práticas de cidadania corporativa, é outra ferramenta que 

estimula as ações sociais. 

A pergunta que surge é se existe um padrão de práticas e de gestão de 

responsabilidade social no setor varejista e a necessidade de levantar quais fatores 

são determinantes para que isto ocorra. A pesquisa procurará responder a ambas 

dúvidas. 

3.2.  RSE e gestão 

Carroll (1979) é o autor mais citado, junto com Wood (1991), nos artigos que tratam 

do tema de Responsabilidade Social Empresarial (RSE). O primeiro autor cita o livro 

de Bowen4 (1953 apud CARROLL, 1979) como a primeira publicação sobre o tema 

de Responsabilidade Social Empresarial. Afirma que até 1960 não existia um 

consenso do termo e que o debate foi iniciado quando Friedman (1970) afirmou que 

a missão das empresas era a de gerar lucro e não a de envolver-se com práticas de 

                                                 
3 www.ethos.org.br acesso em 10 de maio de 2004. 
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responsabilidade social. Carroll cita McGuire5 (1963 apud CARROLL, 1979) para 

esclarecer que as primeiras definições do termo responsabilidade social das 

empresas se referiam às obrigações que ultrapassavam as legais e econômicas, já 

cumpridas pela empresa. No seu artigo, cita vários autores para mostrar a evolução 

do termo RSE, que pode significar apenas uma ação voluntária ou incluir uma lista 

de problemas dos quais as empresas são causadoras, como poluição, pobreza, 

discriminação racial e ‘consumerismo’. 

Ackerman e Bauer6 (1976 apud CARROLL, 1979) são apresentados por Carroll 

destacando-se pela crítica ao termo responsabilidade social que, segundo eles, 

possui a conotação de obrigação e enfatiza a motivação, em vez da performance. 

Os autores por ele citados introduzem o termo ‘social responsiveness’ 7 como sua 

orientação preferencial, pois afirmam que responder às demandas da sociedade vai 

além de decidir o que fazer. Percorrendo a literatura sobre responsabilidade social, 

Carroll cria um modelo conceitual tridimensional que integra todos os aspectos 

abordados pelos acadêmicos: categorias de responsabilidade social 

(responsabilidade ética, legal e econômica), questões sociais (‘consumerismo’, meio 

ambiente, discriminação, segurança do produto, segurança no trabalho e acionista) 

e filosofias do ‘social responsiveness’ (reação, defesa, acomodação e pró-atividade). 

Este modelo, segundo seu autor, tem a intenção de ajudar a esclarecer e integrar as 

várias definições da literatura e auxiliar no planejamento e diagnóstico da 

performance relacionada a questões sociais. A definição de RSE, segundo este, 

engloba as expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias8 que a 

sociedade tem das organizações em um determinado período de tempo. 

Segundo Robin e Reidenbach (1987) existem diferenças entre os conceitos de 

responsabilidade social e ética nos negócios. Enquanto a RSE está relacionada com 

o contrato entre a empresa e a sociedade na qual opera, a ética nos negócios requer 

que a empresa ou o indivíduo que a gerencia se comporte de acordo com as regras 

da filosofia moral. Estes autores acrescentam que a RSE é parte do contrato social 

estabelecido entre as instituições e a sociedade, no qual existe um grupo de 

                                                                                                                                                         
4 BOWEN, H. R. Social responsibilities of the businessman. New York: Harper & Row, 1953. 
5 McGuire, J. W. Business and Society, New York, McGraw-Hill, 1963.  
6  ACKERMAN, R. W. E BUER, R. A. Corporate Social Responsiveness. Reston, Virginia: Reston 
Publishing, 1976. 
7 Indica reação aos problemas sociais e não pró-ação, que ainda não foi transformada em leis. 
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relações, obrigações e deveres entre as partes, que variam de sociedade para 

sociedade e ao longo do tempo. Estes acadêmicos, assim como Carroll, afirmam 

que a tendência surgida em 1960 de envolvimento das empresas com a 

responsabilidade social, papel esperado pela comunidade, não altera a missão 

econômica básica das empresas de suprir as necessidades do público com bens e 

serviços de qualidade e de forma eficiente. 

Carroll (1991), nos seus estudos sobre RSE, constata a dificuldade dos executivos 

em equacionar o compromisso exigido pelos acionistas, com as obrigações 

demandadas por grupos que cobram uma participação legal e ética da empresa. 

Para tanto, cria um modelo que chama de ‘Pirâmide da RSE’ para abordar as 

responsabilidades que uma empresa necessita englobar. Segundo ele, existem 

quatro categorias que compõem a RSE: a econômica, a legal, a ética e a filantropia. 

Informa que estas categorias sempre existiram, mas que a ética e a filantropia 

adotaram um significado maior nos últimos anos.  

Explicando um pouco mais as quatro dimensões, Carroll (1991) cita que a 

responsabilidade econômica da empresa é de caráter intrínseco desta e que a 

mesma já foi criada como uma entidade econômica, para prover a sociedade com 

bens e serviços. A geração do lucro seria a motivação da empresa para empreender 

nos negócios que, com o passar do tempo, visou a sua maximização. Esclarece que, 

se a condição econômica não é preenchida pela empresa, as outras 

responsabilidades perdem o significado. É devido a isto que a responsabilidade 

econômica está localizada, no seu modelo, na base da pirâmide. 

A responsabilidade legal da empresa, segundo Carroll (1991), seria o ‘contrato 

social’ entre a empresa e a sociedade, no qual se deve atender aos aspectos 

econômicos, mas dentro da estrutura da lei. No modelo da pirâmide, esta categoria 

está assentada em cima da responsabilidade econômica, devido à sua implantação 

posterior à criação da empresa, mas tão essencial quanto a primeira. 

A terceira categoria adicionada às duas anteriores é a da responsabilidade ética.   

Embora a responsabilidade econômica e legal já contenham normas de cunho ético, 

a responsabilidade ética acrescenta a estas as práticas esperadas ou proibidas pela 

                                                                                                                                                         
8 Refere-se a ações empresariais não exigidas por lei, e de envolvimento voluntário. 
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sociedade, que não estão codificadas em leis. Esta categoria se refere aos padrões, 

normas e expectativas que refletem uma preocupação com os consumidores, 

funcionários, acionistas e que a comunidade considera justos ou protetores dos 

direitos morais de seus públicos interessados. Cabe ressaltar que estas normas 

geralmente são movimentos que precedem o estabelecimento das leis. 

A responsabilidade filantrópica é a categoria que fica no topo da pirâmide, que se 

refere às expectativas da sociedade de que as organizações sejam empresas 

cidadãs. Esta categoria significa o engajamento em ações ou programas para 

promover o bem-estar ou qualidade de vida da sociedade. A diferença entre a 

responsabilidade ética e a filantrópica é que a última não é esperada pela sociedade 

no senso moral e ético. A filantropia, portanto, seria voluntária. No entanto, Carroll 

esclarece que, mesmo que a filantropia seja esperada e premiada, é menos 

importante que as outras três categorias de responsabilidade social mencionadas 

acima. A empresa, portando, será socialmente responsável quando preencher, 

simultaneamente, as quatro categorias. 

Wood (1991), por sua vez, define responsabilidade social como as ações ocorridas 

em benefício da empresa, que são baseadas no comportamento moral e ético, 

advindo de normas e valores sociais que não são exigidos por lei e que vão além 

das tarefas restritas de caráter econômico da empresa. Introduz o conceito de 

Corporate Social Performance (CSP), citando os autores Wartick e Cochran (1985), 

que se basearam na ferramenta de Carroll de RSE para elaborar o seu modelo. 

Segundo estes últimos, o Corporate Social Performance (CSP) é definido como a 

interação entre os princípios da responsabilidade social, o processo de resposta às 

questões sociais (responsiveness) e as políticas desenvolvidas para tratar dessas 

questões. 

Wood (1991) propõe que o CSP seja o aglutinador da responsabilidade social e do 

‘social responsiveness’, servindo de conceito centralizador para a pesquisa e teoria 

que trata da empresa e sociedade. Segundo a autora, o seu artigo oferece avanços 

conceituais que podem ser resumidos, como segue: 

i) Os princípios de responsabilidade social (legitimidade, responsabilidade 

pública e discrição na administração) no nível institucional, organizacional e 
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individual, esclarecem o debate sobre RSE e enfatizam que os princípios 

motivam o comportamento humano e organizacional; 

ii) A identificação com os processos de resposta (ambientais, stakeholders e 

questões sociais) mostra os meios pelos quais as empresas exteriorizam seu 

envolvimento com o ambiente externo; 

iii) A incorporação dos impactos sociais, políticas e programas, como resposta 

coletiva da interação da organização com o ambiente externo, possibilitam a 

RSE concretizar-se em ação; 

iv) O modelo proporciona uma nova forma de entendimento da relação empresa-

sociedade. 

Com relação ao conceito de CSP, Carroll (2000) afirma que este deve ser percebido 

como parte integrante da gestão e que todos os seus públicos interessados 

(proprietários, acionistas, empregados, consumidores, comunidade e meio ambiente) 

devem ser considerados. Assim como ocorre nas outras áreas administrativas, e 

para ser tratado com seriedade, o CSP necessita ser mensurado. O autor afirma, 

entretanto, que é sabida a dificuldade de medir impactos no campo das ciências 

sociais e que, no caso do CSP, não basta buscar esta informação levantando a 

opinião dos públicos interessados. Acrescenta que esta avaliação deve e pode 

considerar entre seus resultados os lucros gerados para a empresa. No entanto, 

afirma que independentemente das medidas utilizadas, deverão considerar o 

relacionamento com os públicos interessados. 

3.3. RSE como uma vantagem competitiva 

Porter e Kramer (2002), em artigo sobre filantropia corporativa, afirmam que os 

programas de contribuição empresarial são, na sua maioria, difusos e dispersos, e 

refletem crenças e valores pessoais dos executivos e funcionários, em vez de 

estarem vinculados a objetivos sociais ou empresariais bem formulados. Estes 

acreditam que existe um modo de aliar a filantropia corporativa à estratégia da 

empresa, adquirindo vantagem competitiva, ou seja, a filantropia corporativa pode 

melhorar o contexto competitivo, no que se refere à qualidade do ambiente de 

negócios no local, ou locais, em que opera. Isto implica um alinhamento entre as 
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metas sociais e econômicas, tendo em vista a melhoria do contexto comercial de 

longo prazo. Nesse sentido, a doação será verdadeiramente estratégica quando se 

investir em áreas de contexto competitivo que beneficiem tanto a empresa quanto a 

sociedade. Os autores acrescentam que a empresa, quando contribui com suas 

potencialidades e relacionamentos, traz benefícios sociais superiores aos gerados 

por doadores individuais, fundações ou governos. 

Existe uma confusão entre o marketing social e a filantropia estratégica. O marketing 

social, segundo Porter e Kramer, é aquele em que uma empresa concentra suas 

doações em uma única causa ou em alguma organização simpática ao público. 

Embora as doações ocorram de forma mais estruturada que as doações esparsas, o 

marketing social está aquém da filantropia estratégica, pois existe a preocupação 

maior da visibilidade do que o impacto social e não almeja melhorar a sua 

capacidade competitiva. 

É importante ressaltar que a empresa não vive isolada da comunidade onde está 

localizada e a capacidade de competir depende das circunstâncias do local onde 

opera. Segundo Porter e Kramer (2002, p. 45), “Quanto mais relacionada estiver a 

melhoria social com a área de atuação da empresa, mais ela irá gerar benefícios 

econômicos”. De acordo com eles, portanto, não há conflito intrínseco e sim vínculo 

integral, que ocorre em longo prazo entre as metas sociais e econômicas. 

Porter e Kramer (2002) afirmam que o contexto competitivo sempre foi importante 

para a estratégia. Tanto a disponibilidade de funcionários capacitados e motivados, 

quanto a infra-estrutura local, mercado local e regulamentação governamental, 

afetam este contexto. Devido ao aumento da competitividade, as empresas estão 

necessitando, cada vez mais, acelerar seu conhecimento e aprimorar a sua 

tecnologia e, para tanto, estão necessitando contar com pessoas capacitadas. 

Quanto à infra-estrutura local, as empresas dependem de parcerias locais, 

terceirização e colaboração de instituições e fornecedores locais que trabalhem de 

forma integrada com os clientes. Conhecer os regulamentos locais, para agilizar a 

aprovação de projetos, assim como os incentivos fiscais locais, é de suma 

importância para alavancar vantagens competitivas. 
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Porter e Kramer (2002) afirmam que investimentos filantrópicos de empresas, muitas 

vezes, têm a melhor relação custo-benefício para desenvolver o contexto 

competitivo. Explicam que estes investimentos potencializam seus recursos, os 

esforços e a infra-estrutura de Organizações Não-Governamentais (ONGs) e de 

outras instituições. Estes autores acrescentam que a identificação do vínculo entre 

filantropia e o contexto competitivo ajuda as empresas a escolher para onde 

canalizar suas doações empresariais, atingindo o máximo de impacto social e 

econômico. Apontam, também, que quanto mais estreito for o alinhamento entre a 

filantropia corporativa e a estratégia da empresa, maiores serão os benefícios que 

esta desfrutará, com a melhoria de todo o contexto competitivo. 

Os autores identificam quatro elementos do contexto competitivo da empresa que 

influenciam a sua produtividade: condições dos inputs, condições da demanda, 

regras de competição e rivalidade, e indústrias correlatas e de apoio (Quadro 1): 

 

•Presença de incentivos e políticas
locais, tais como proteção da propriedade
intelectual, que propiciem investimento
e melhoria sustentada

•Presença de competição local
franca e vigorosa

•Disponibilidade de insumos •Presença de clientela
especializados de alta qualidade: exigente e sofisticada

- recursos humanos •Presença de demanda local em
- recursos de capital segmentos especializados que
- infra-estrutura física possam ser atendidos em escala
- infra-estrutura administrativa nacional e global
- infra-estrutura de informação •Presença de consumidores
- infra-estrutura científica e cujas necessidades prenunciem
 tecnológica necessidades latentes em

- recursos naturais outras localidades

•Presença local de bons fornecedores
eexigente e sofisticada
•Presença de pólos em vez de
empresas isoladas

Contexto de 
estratégia e 
rivalidade

Indústrias 
correlatas e 

de apoio

Condições 
dos Inputs

Condições 
de demanda

Fonte: PORTER, Michael E. e KRAMER, Mark R. A vantagem competitiva da filantropia 
corporativa, Harvard Business Review – América Latina: Dez. 2002. Vol. 80, Issue 12, p. 46.

Quadro 1 - Os Quatro elementos do contexto competitivo
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a. Condições dos inputs: Em termos de filantropia corporativa, significaria 

investir na produtividade e posição competitiva da empresa, por meio do 

reforço da oferta de trabalhadores treinados, auxílio no incremento de 

instituições científicas e tecnológicas de alta qualidade, participação na 

melhoria da infra-estrutura física, utilização de processos governamentais 

transparentes e honestos e manutenção da disponibilidade de recursos 

naturais; 

b. Condições da demanda: Para o varejo, este elemento é de suma importância, 

pois ele pressupõe a existência de um mercado local com tamanho e 

potencial de consumo, produtos adequados à necessidade da comunidade e 

atendimento das exigências da clientela; 

c. Contexto de competição e rivalidade: A filantropia pode influenciar na criação 

de um ambiente mais produtivo e transparente. As empresas, que competem 

com base em produtos, processos e serviços superiores, não querem que sua 

vantagem competitiva seja ultrapassada pelas atividades desonestas de seus 

concorrentes menos competentes, como roubo de propriedade intelectual, 

suborno e corrupção. Uma empresa responsável lutará para que o mercado 

tenha regras claras, que combatam desvios de condutas por parte de outras 

empresas; 

d. Indústrias correlatas e de apoio: As empresas podem, por meio da filantropia, 

aumentar sua produtividade, investir em fornecedores e infra-estrutura que 

apóiem seu setor de atuação. 

Porter e Kramer (2002) abordam os pontos que devem ser analisados para efetuar 

uma contribuição filantrópica no contexto competitivo, tendo em vista a geração de 

valor e provocando o máximo de impacto social e econômico. O primeiro ponto para 

a geração de valor seria a escolha de uma organização beneficiária que aplicasse 

com eficácia os recursos. Isto seria necessário, pois a atividade filantrópica, na maior 

parte das vezes, envolve doações financeiras para outras organizações que, por sua 

vez, são as que proporcionam os benefícios sociais. Segundo estes autores, as 

empresas são as organizações mais capacitadas para escolher uma forma de 

filantropia relacionada com sua área de especialização, aproveitar seus recursos 
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internos, envolver fornecedores e clientes e aproveitar a experiência por estarem 

localizadas em várias comunidades do país e do mundo. 

O segundo ponto necessário para avaliar a decisão do investimento filantrópico é o 

potencial de envolver outros parceiros, ao divulgar a eficácia da ONG. Isto ocorre 

porque a empresa confere um atestado de credibilidade para a organização 

beneficiária, atraindo mais recursos; pode envolver seus clientes, fornecedores e 

outros parceiros na ação; e possui recursos mais efetivos de comunicação para 

atrair outros parceiros. 

O terceiro fator que deve ser analisado é se o investimento filantrópico melhorará o 

desempenho da instituição que será beneficiada. Melhorando a eficácia das ONGs, 

a empresa estará beneficiando a sociedade e potencializando o seu investimento. A 

empresa poderá aproveitar seus recursos internos para tornar a instituição receptora 

mais capacitada. Vale acrescentar que as empresas estabelecem compromissos de 

longo prazo ao se instalar nas comunidades, beneficiando, assim, as organizações 

sem fins lucrativos, que precisam de um relacionamento com a empresa, 

suficientemente longo, para tingir seu desenvolvimento. 

O último fator a ser considerado é o da inovação. Pressupõe-se que a parceria entre 

a empresa e a ONG criará novas e melhores abordagens para tratar os problemas 

sociais, descobrindo soluções que as entidades jamais encontrariam por conta 

própria. 

Porter e Kramer (2002), no seu artigo sobre filantropia, mencionam que o estágio de 

filantropia corporativa menos avançada é aquele no qual as doações são dispersas 

e de pouco valor. A filantropia mais evoluída, por sua vez, será aquela que estiver 

mais focada no contexto competitivo de longo prazo, isto é, será aquela que 

maximizar o valor social e econômico dos recursos investidos. A filantropia mais 

evoluída, portanto, terá que ter um caráter estratégico. 

As empresas que conseguirem adequar a filantropia à sua estratégia e conseguirem 

um impacto significativo sobre algum problema social terão mais credibilidade que as 

empresas que apenas doam recursos financeiros. Porter e Kramer (2002) explicam 

que, para reconhecer a ‘boa filantropia corporativa’, basta verificar se a mudança 

social, por si só, é tão benéfica para a empresa que esta não necessita comunicar 
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sua contribuição para o público para obter benefícios. Segundos os autores, uma 

decisão de filantropia mais evoluída exige que esta seja decidida em função do 

contexto acima explicado, o que pressupõe uma gestão da filantropia que 

potencializa os recursos e que esteja intimamente integrada ao restante das 

atividades da empresa. 

A forma de gestão de uma empresa preocupada em realizar atividades de filantropia 

estratégica não é delegando a decisão a um departamento de relações públicas ou à 

fundação que esta mantém. É o presidente que deve envolver a equipe na 

identificação e implantação de uma estratégia de doação que leve em conta a 

melhoria do contexto acima apresentado. Cada área, deste modo, deverá identificar 

os investimentos sociais que gerem retorno econômico para a empresa. Segundo 

Porter e Kramer (2002), a nova forma de gerir as doações filantrópicas deve 

envolver cinco passos, como segue: 

a. Avaliar o contexto competitivo em toda área geográfica em que a empresa tem 

presença importante. Este passo implica identificar onde investir; avaliar gargalos 

na produtividade, inovação, crescimento e competitividade; e considerar as 

limitações na estratégia frente à concorrência. 

b. Rever a carteira filantrópica vigente, avaliando até que ponto se ajusta ao novo 

paradigma. Os autores apresentam três categorias nas quais os programas 

podem se encaixar (PORTER; KRAMER, 2002, p. 53): 

i. Obrigação Comunal: apoio a organizações cívicas, previdenciárias e 

educacionais, motivado pelo desejo da empresa de ser uma cidadã-

modelo; 

ii. Conquista de simpatia: apoio a causas simpáticas a funcionários, 

clientes ou líderes comunitários, muitas vezes em função de confrontos 

comerciais e desejo de melhorar os relacionamentos da empresa; 

iii. Doação estratégica: filantropia focada na melhoria do contexto 

competitivo. 

De acordo com os autores, a maioria das doações se enquadra nas duas 

primeiras categorias apresentadas. Informam que uma determinada parcela de 
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doações seria necessária e desejável que permanecesse nestes estágios. No 

entanto, o objetivo fundamental seria migrar o maior número de doações para a 

ultima categoria. Cabe a ressalva de que os autores acreditam que o marketing 

social é marketing e que, assim sendo, não deve ser confundido com filantropia. 

c. Avaliar as iniciativas de doação correntes e potenciais da empresa, em função 

das quatro formas de geração de valor. Isto seria possível selecionando 

beneficiários eficazes, captando outros financiadores, melhorando o desempenho 

dos beneficiários e alavancando conhecimento e prática. 

d. Buscar oportunidades de ação coletiva dentro do pólo e entre parceiros. 

Aumentar o grupo dos parceiros é mais eficaz e há possibilidade de diminuição 

dos custos incorridos. Para isto, é necessário focar na transformação social e não 

nos ganhos de publicidade. 

e. Acompanhar e avaliar os resultados com o mais absoluto rigor. Esta etapa é 

essencial para fazer os ajustes necessários. Os autores informam que os 

programas que têm maior êxito são os compromissos de longo prazo, com amplo 

alcance de escala e sofisticação crescente.  

3.4. O contínuo da colaboração segundo James Austin 

Segundo Austin (2001), existe uma forma mais elaborada das empresas 

contribuírem para a sociedade, que ocorre por meio de alianças com organizações 

com e sem fins lucrativos. Estas parcerias, segundo ele, não exigem planos 

elaborados, mas paciência e perseverança para que se tornem alianças 

estratégicas. Austin chama estas parcerias de alianças de colaboração intersetoriais, 

e justifica o porquê de seu surgimento. Ele atribui este movimento a mudanças 

rápidas, estruturais e irreversíveis que estão ocorrendo devido a forças políticas, 

econômicas e sociais. As forças políticas que contribuem para alianças, segundo 

Austin (2001), seriam a constatação de que o poder público possui limites e que o 

poder privado necessita suprir as lacunas deixadas. As forças econômicas, por sua 

vez, se referem à diminuição de transferência de recursos do setor público para as 

organizações sem fins lucrativos, aliado ao aumento no número destas organizações 

nos últimos anos. Finalmente, os problemas sociais têm um importante papel nas 

parcerias, por estarem se tornando mais complexos e numerosos, extrapolando as 
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capacidades de solução, apenas com a interferência do setor público e organizações 

do terceiro setor. 

Austin (2001, p. 29) aponta que parcerias intra-setoriais podem ocorrer, ou seja, 

parcerias entre empresas ou entre organizações sem fins lucrativos, mas que não 

são tão eficazes quanto as intersetoriais. Estas últimas, que implicam alianças entre 

organizações com fins lucrativos e ONGs, são mais ricas porque tendem “a ter 

indicadores de desempenho, dinâmica competitiva, culturas organizacionais, estilos 

decisórios, competência pessoal, linguagens profissionais, estruturas de incentivo e 

motivação e conteúdo emocional visivelmente diferentes”. 

Austin (2001), afirma que a cooperação traz mais cooperação. Nesse sentido, uma 

parceria eficaz entre uma empresa e ONGs revelará as habilidades e confiança de 

ambas, gerando nova possibilidade de parcerias entre estas, além da possibilidade 

de alianças dos participantes isoladamente com outras instituições. Acrescenta que 

quanto mais alinhado o propósito da aliança com a missão, estratégia e valores do 

parceiro, mais importante e intensa será a relação. 

Cabe a menção de um fato importante identificado por Austin (2001) em suas 

pesquisas, ou seja, de que as alianças estratégicas de sucesso ocorrem com o 

apoio e envolvimento dos altos líderes. Ele explica que, sem esta condição suprida, 

o relacionamento não alcançou o nível de importância estratégica. Suas pesquisas 

também revelam que as parcerias sociais se comportam de modo diferente das 

comerciais, pois é imprescindível o envolvimento da liderança por meio do fator 

emocional. Segundo este, os relacionamentos institucionais são alimentados e 

ampliados por pessoas e, no caso de parcerias de cunho social, há uma ligação 

emocional entre os indivíduos com a missão social e com os colegas da outra 

organização. Vale acrescentar que os funcionários de escalão mais baixo, quando 

envolvidos na ação, ajudam a sedimentar o relacionamento com o público 

beneficiado.  

Quando se fala em colaboração entre empresas e comunidade, surge a discussão 

dos diferentes níveis de envolvimento que podem existir nesta relação. Austin et al. 
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(2004)9 constatam que estas parcerias têm evoluído de uma forma simples de 

filantropia, ou seja, doação em dinheiro ou produtos, para formas mais 

compromissadas de envolvimento. Eles constatam que, quando se amplia o fluxo e o 

tipo de recursos entre as empresas e Organizações Não-Governamentais (ONGs) 10, 

há uma criação de valor para ambas e para a sociedade. 

Por meio de pesquisas aplicadas nos Estados Unidos, Austin et al. (2004) delineiam 

três níveis de envolvimento no que denominam de ‘Contínuo de Colaboração’ entre 

as empresas e instituições do terceiro setor. Estes afirmam que, diferentemente do 

esperado, identificaram um comportamento intenso de colaboração das empresas 

latino-americanas com as ONGs. 

Os três níveis de colaboração identificados por eles são o Filantrópico, o 

Transacional e o Integrativo, conforme apresentado no Quadro 2. 

ConsiderávelBaixo ----------------------------------------->Valor estratégico

AltaBaixa ----------------------------------------->Complexidade administrativa

IntensoEsporádico --------------------------------->Nível de Interação

AmploRestrito -------------------------------------->Escopo de Atividades

AltaBaixa ----------------------------------------->Magnitude dos Recursos

CentralPeriférico ----------------------------------->Importância para a Missão

AltoBaixo ----------------------------------------->Nível de Compromisso

IntegrativoTransacionalFilantrópicoNatureza do Relacionamento

Estágio 3Estágio 2Estágio 1

Fonte: AUSTIN, James et al. Social Partnering in Latin America: lessons drawn 
from collaborations of business and civil society organizations. Cambridge: 
Harvard University, 2004, p. 5.

Quadro 2 - Contínuo de Colaboração segundo James Austin

 

                                                 
9 James Austin é Doutor pela Harvard University Graduate School of Business Administration e Co-
fundador e chefe da HBS Social Enterprise Initiative. Disponível em <http://dor.hbs.edu>. Acesso em 
15 set. 2005. 
10 Austin et al. (2004) utilizam os termos instituições do terceiro setor, Organizações Não- 
Governamentais (ONGs) e Organizações da Sociedade Civil (OSC) de formas intercambiáveis, 
embora explicam, tenham algumas distinções entre eles. A mesma regra será aplicada neste estudo. 



 

 

33

O Estágio Filantrópico: Caracteriza-se por ser o tipo mais comum de relacionamento 

entre a empresa e as Organizações Não-Governamentais (ONGs). Este estágio 

consiste basicamente de doações anuais da empresa, em espécie ou em produtos, 

estimuladas por pedidos da instituição. Os recursos financeiros podem ser 

significativos para a ONG, mas não costumam ser economicamente críticos para 

nenhuma das partes. Há pouco engajamento da empresa e os valores doados são 

relativamente baixos, inconstantes, simples na sua administração e sem finalidade 

estratégica. Os relatórios de acompanhamento sobre a aplicação dos recursos ou 

seu impacto são quase inexistentes. O relacionamento se traduz no preenchimento 

de um cheque, sendo que a postura do doador é de caridoso e do receptor de 

agradecido. Este relacionamento propicia que a empresa passe uma imagem de 

instituição preocupada e responsável. A organização não governamental, por sua 

vez, será percebida como idônea e merecedora de apoio. 

O Estágio Transacional: É aquele no qual a interação está focada em atividades 

mais específicas, o envolvimento dos parceiros é mais ativo e o fluxo de valor passa 

a ter caráter de mão dupla. As competências das empresas começam a se destacar 

e a parceria se torna mais importante para a missão e estratégia de ambas. Neste 

estágio não existe mais a simples transferência dos fundos. As ações que mais se 

enquadram nesta categoria são os programas de marketing que promovem causas, 

patrocínio de eventos, licenciamento de produtos, projetos especiais e os programas 

de voluntariado das empresas. Este envolvimento do pessoal da empresa gera 

motivação e percepção de desenvolvimento nos empregados.   

O Estágio Integrativo: Ocorre quando as colaborações evoluem para alianças 

estratégicas, mais conectadas à missão e alinhadas com a estratégia e valores da 

empresa. Poucas colaborações se encontram neste estágio, embora sua incidência 

esteja crescendo, conforme afirmam Austin et al. (2004). Neste estágio as pessoas 

das organizações começam a interagir com maior freqüência e mais atividades 

conjuntas acontecem, trazendo benefícios de natureza distinta para ambas. Os tipos 

e níveis de recursos institucionais se multiplicam e atividades conjuntas expandem-

se ainda mais. As competências de ambas não são simplesmente colocadas à 

disposição, mas combinadas para criar composições únicas e de alto valor. Neste 

estágio a cultura de uma organização passa a ser afetada pela cultura da outra e os 

processos e procedimentos são criados para administrar a complexidade do 
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relacionamento. O grau de organização assume a estrutura de uma joint venture e 

os parceiros, em determinados momentos, criam novas formas de organização para 

viabilizar a parceria. Este estágio de colaboração, às vezes, envolve 

desenvolvimento de mercado e um marketing dentro da organização. 

Os autores esclarecem que as colaborações podem se localizar em qualquer ponto 

do Contínuo em cada parâmetro descritivo. Podem ser verificados elementos de 

diferentes estágios coexistindo, pois eles explicam que estes são dinâmicos e se 

alteram à medida que a parceria evolui. Explicam, ainda, que esta ferramenta não é 

rígida e que as colaborações podem apresentar variações dentro das categorias. 

Acrescentam que a evolução no contínuo não é automática e sim fruto de decisões e 

ações entre os parceiros. Este modelo também serve para mapear os tipos da 

colaboração quando existem inúmeras parcerias e para verificar em que aspectos 

estes podem ser melhorados. Segundo Austin, enquanto poucas empresas iniciam 

sua colaboração com ações identificadas com o segundo ou terceiro estágio, a 

maioria inicia as ações no primeiro estágio, para então ir evoluindo para as etapas 

seguintes. 

Cabe ressaltar, no entanto, que a teoria de Austin, apesar de ter sido construída com 

base em dados extraídos de parcerias entre empresas e organizações do terceiro 

setor, pode ter uma aplicabilidade mais geral (AUSTIN, 2001). As outras parcerias 

possíveis da empresa, em prol da melhoria social e ambiental, podem, portanto, 

utilizar este mesmo modelo. Segundo Austin et. al (2004), os tipos de parcerias que 

podem existir com finalidade social são: entre ONGs, entre empresas, entre ONGs e 

Governo, entre empresas e governo, e entre os três setores. 

Austin (2001) constata que uma empresa tem múltiplas alianças para ações sociais 

que precisam ser geridas. Este sugere o agrupamento destas em um ‘Portfólio de 

Colaborações’, para se administrar as ações de uma forma mais estratégica. 

3.5. O papel do Marketing na teoria de colaboração de Austin 

Austin (2003) aponta que o marketing tem muito para auxiliar nas colaborações entre 

setores e que seu potencial não foi totalmente explorado. Segundo este, a 

filantropia, devido à contribuição que gera na imagem de empresa responsável, já é 

um componente padrão dos programas institucionais de marketing. Devido ao 
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envolvimento crescente das empresas com as suas comunidades, estas estão 

alterando este compromisso, de forma a alinhar mais as parcerias com a sua 

estratégia geral. 

Se para as empresas a parceria com instituições é importante, para as instituições 

sem fins lucrativos a aliança pode ser um fator de sobrevivência, além de fornecer 

um atestado de credibilidade, necessário para atrair parceiros adicionais.  

As formas como uma empresa pode envolver-se com ONGs não ocorrem 

necessariamente por meio de colaborações financeiras. No estágio transacional, 

anteriormente apresentado, é mencionado o trabalho voluntário de funcionários, 

como forma de parceria com uma instituição. Outra configuração poderia ser a 

participação de executivos da empresa no conselho da ONG, que poderiam 

transferir suas experiências profissionais. Segundo Austin, as colaborações entre os 

setores podem ser um veículo de peso para o marketing institucional, que colherá 

resultados mais significativos quanto mais sólidas forem estas alianças. 

Austin (2003) apresenta três formas de unir a colaboração como estratégias de 

marketing: 

a. Marketing associado a uma causa e colaborações do estágio transacional: 

Neste tipo de ação de marketing, a empresa se promove ao associar seu nome a 

uma instituição e uma causa. A instituição, por sua vez, recebe uma porcentagem 

das vendas ou um fee pelo licenciamento do uso de seu logotipo ou simplesmente 

pela cessão de publicidade. Este tipo de marketing também engloba o patrocínio de 

eventos. O marketing relacionado a causas é benéfico tanto para a empresa como 

para a instituição beneficiada, envolvendo a troca de benefícios entre ambos 

setores. Este tipo de marketing se caracteriza como uma colaboração do estágio 

transacional e pode ser utilizado como ferramenta mercadológica para diferenciação 

da marca. 

Austin aponta que existem evidências de que campanhas promocionais, que 

destinam uma porcentagem dos lucros de produtos associados a uma causa, geram 

aumento nas vendas. Esclarece, também, que geralmente a verba transferida para a 

instituição sem fins lucrativos é retirada do orçamento destinado ao marketing. 

Contudo, o valor financeiro recebido pela ONG não é o único benefício acarretado, 
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pois a instituição, ao ter seu nome divulgado, terá mais probabilidade de atrair novos 

filiados à causa e mais donativos. Na medida em que a parceria entre a empresa e a 

instituição não governamental ocorre de forma a aproveitar as competências 

inerentes à empresa, esta aliança terá um caráter estratégico, podendo atingir o 

terceiro estágio do contínuo de colaboração anteriormente mencionado. 

Vale citar que a mensuração dos ganhos, para cada integrante da parceria, é difícil 

de ser determinada. O mesmo ocorre com os riscos para a imagem de cada 

participante, se os consumidores não apresentarem a atitude esperada. 

b. Desenvolvimento de mercado e colaborações integrativas: Enquanto o 

marketing institucional influencia a imagem geral da empresa e a relação com a 

comunidade, o marketing dirigido a causas visa principalmente um aumento nas 

vendas. Entretanto, as parcerias com ONGs podem assumir outro papel, que é o de 

contribuir para o desenvolvimento de novos mercados. Empresas e ONGs podem 

identificar oportunidades de valorização da comunidade local, oferecendo produtos 

e/ou serviços que gerem uma melhor qualidade de vida. 

c. Marketing dirigido ao público interno e colaborações integrativas: As empresas 

que apóiam causas sociais e estão profundamente engajadas com uma organização 

não-governamental podem transmitir uma imagem positiva, o que possibilita atrair 

novos funcionários e reter os antigos, criando uma vantagem competitiva. Quanto 

mais a empresa está engajada na comunidade, atingindo o terceiro estágio do 

contínuo, mais difícil será para que outra empresa a iguale e ganhe na disputa pela 

contratação ou retenção de um funcionário. 

O trabalho voluntário de funcionários também é um fator de retenção de pessoal, 

pois os indivíduos engajados terão mais ligação com a comunidade e empresa à 

qual se dedicam. O trabalho voluntário, como apontado por Austin (2003), 

desenvolve aptidões e atitudes que se refletem positivamente no trabalho, e ajuda a 

sedimentar a cultura da empresa. Como foi explicado anteriormente, para 

institucionalizar a colaboração e estabelecer uma aliança forte, é fundamental o 

envolvimento da cúpula, além da ampliação e aprofundamento das relações 

pessoais entre as organizações. 



 

 

37

A comunicação interna, segundo Austin (2003), é fundamental para o fortalecimento 

da relação de parceria. É importante que, tanto o líder da ONG, quanto da empresa, 

endossem a parceria e afirmem sua importância. Isto fará com que ambos se sintam 

motivados e empenhados em aproveitar sinergias por meio da colaboração.  

3.6. RSE segundo Kotler e Lee 

Kotler e Lee (2005), em seu livro sobre Responsabilidade Social Empresarial, tratam 

o tema montando um guia prático, por meio de exemplos, para que as empresas 

invistam no assunto, de forma a trazer benefícios tanto para a instituição favorecida 

quanto para a empresa. Estes estruturam seu relato de modo a apresentar as 

melhores práticas sociais, para que se possa escolher aquela que trará o melhor 

resultado para a sociedade e a empresa, assim como a forma de serem 

desenvolvidas e avaliadas. O texto aborda ações relacionadas ao marketing, 

filantropia, voluntariado e as ações mais elaboradas que fazem parte da missão da 

empresa. 

Kotler e Lee (2005) definem as iniciativas sociais corporativas como as principais 

atividades empreendidas por uma empresa para apoiar causas sociais e 

corresponder ao seu comprometimento com a RSE. Estes identificam seis tipos de 

iniciativas que englobam a maioria das ações de responsabilidade social, não 

podendo haver sobreposição entre elas: 

a. Promoções de uma causa: Referem-se à contribuição de uma empresa em 

dinheiro, produtos ou outros recursos da empresa para conscientizar ou divulgar 

uma causa social para a comunidade ou para apoiar a captação de recursos, 

participação ou atrair voluntários para a causa. Encontram-se nesta categoria o 

marketing direcionado a causa, patrocínio de causa, propaganda de causas, co-

branding ou patrocínio de instituições. 

b. Marketing relacionado a causas: A empresa se compromete a fazer uma 

contribuição ou doar uma porcentagem dos lucros para uma causa específica, 

baseada na venda de produtos. Isto ocorre por um período determinado, para 

um produto específico ou para uma determinada ONG. Neste tipo de ação de 

marketing é mais comum a parceria com uma organização sem fins lucrativos, 

trazendo benefícios para ambas organizações ao aumentar as vendas de um 
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determinado produto e gerar fundos para a ONG. Neste tipo estão inseridas 

ações de co-branding com porcentagem de venda revertida para a instituição 

c. Marketing Social Corporativo: A empresa apóia o desenvolvimento ou 

implantação de uma mudança de comportamento por meio de uma campanha 

para melhorar a saúde pública, o meio ambiente ou bem estar social. Esta ação 

tem que focar em mudança de comportamento, o que a diferencia da promoção 

de uma causa. Uma empresa poderá implementar uma campanha por sua 

conta. 

d. Filantropia Corporativa: A empresa faz uma contribuição direta para uma 

instituição sem fins lucrativos ou para uma causa, mais freqüentemente na 

forma de uma parcela única em dinheiro, doações menores em dinheiro ou em 

produtos e/ou serviços. 

e. Voluntariado na comunidade: A empresa apóia e encoraja seus funcionários, 

parceiros varejistas e/ou franqueados para doarem seu tempo para 

organizações da comunidade local ou causas. Esta ação pode ser isolada e 

aplicada diretamente no público alvo ou em parceria com uma ONG. A empresa 

pode optar por organizar um programa de voluntariado ou deixar o funcionário 

escolher sua atividade. O primeiro caso costuma ocorrer com o 

acompanhamento de uma dispensa remunerada, o que nem sempre ocorre 

quando o funcionário individualmente é responsável pela ação.  

f. Práticas de responsabilidade social empresarial: A organização adota ou conduz 

práticas e investimentos empresariais discricionários, isto é, atividades que não 

são exigidas por lei, que contribuem para causas sociais ou melhoram o meio 

ambiente. São atividades, com caráter moral e ético, que incluem um público 

amplo formado por funcionários, fornecedores, distribuidores, parceiros de 

instituições públicas e não governamentais e a comunidade. Estas práticas 

podem ser criadas ou implementadas pela empresa, que pode atuar sozinha ou 

em parceria com outros. Este tipo de iniciativa, segundo os autores, é o 

sinônimo de Responsabilidade Social Empresarial, empresa cidadã e 

comprometimento corporativo (Note-se que a RSE de Kotler e Lee não exige 
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alinhamento com a missão da empresa, situando-se em um patamar inferior de 

estágio de RSE). 

Kotler e Lee (2005) informam que, enquanto os três primeiros tipos de ação devem 

ser coordenados pelo departamento de marketing, o voluntariado e a 

responsabilidade social empresarial cabem a outros departamentos. Eles apontam 

que, na última década, vem ocorrendo um movimento para que ações tenham uma 

estrutura de responsabilidade social. Os motivos apresentados para que isto ocorra 

são um aumento nos lucros; consumidores que escolhem os produtos e serviços 

baseados em critérios que vão além do produto, preço e canal de distribuição; 

exigência dos stakeholders; interesse em aumentar a produtividade e retenção dos 

funcionários; visibilidade maior das empresas devido a pareceres de terceiros; e 

consumidores que exigem informação das práticas. 

Kotler e Lee (2005), ao especularem sobre a o papel das empresas com a 

responsabilidade social, mencionam que as práticas não significam mais uma 

obrigatoriedade de contribuição com a sociedade, mas sim uma questão de 

sobrevivência estratégica. Estes mencionam a abordagem tradicional da filantropia, 

para contrapor com as novas formas de doação corporativa que incorporam a 

variável estratégica na sua decisão. Neste sentido, afirmam que as práticas 

escolhidas devem levar em conta os valores da empresa, suas metas, seus produtos 

e mercados, proporcionar oportunidade para atingir os objetivos do marketing, temas 

que amenizem os tempos de crise ou mudanças de políticas nacionais, envolver 

mais de um departamento da sua seleção e estar alinhadas com o que desejam a 

comunidade, clientes e funcionários. 

Os autores não definem estágios evolutivos de RSE nas suas seis formas de 

iniciativas listadas, mas mencionam filantropia como a prática mais tradicional de 

todas. Kotler e Lee (2005) afirmam que esta iniciativa está intimamente associada a 

doações para a comunidade, relações com a comunidade, cidadania corporativa e 

assuntos da comunidade. Acrescentam que este tipo de ação tem que ser escolhida 

de forma estratégica, de modo que se alinhe com as metas e objetivos da empresa. 

No outro extremo, apresentam as iniciativas de Responsabilidade Social 

Empresarial, como investimentos ou práticas discricionárias, isto é, obrigatórias por 

lei, que patrocinam causas para melhorar o bem estar da comunidade e proteger o 
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meio ambiente. Explicam, também, que esta última prática implica mudanças em 

procedimentos e políticas internas. Devido à definição de ambas as práticas estar 

alinhada tanto com a teoria de Porter e Kramer (2002), quanto com a de Austin 

(2001), pode-se afirmar que a filantropia corporativa é o estágio menos evoluído e a 

RSE, segundo Kotler e Lee, a mais evoluída, estando as práticas restantes no 

estágio intermediário.    

3.7. Os Stakeholders organizacionais 

Quando se trata de Responsabilidade Social Empresarial não há como deixar de 

mencionar os públicos com que a empresa se relaciona e que são afetados por suas 

atividades. Neste sentido surgiu a teoria dos Stakeholders, de Freeman11 (1984, 

p.24 apud VIDAVER–COHEN, 1999) que definiu o stakeholder como a pessoa ou 

grupo social que afeta ou de pode ser afetado pelos objetivos e atividades de uma 

empresa. 

Carroll (1991) aponta uma afinidade entre a idéia de RSE e os stakeholders da 

empresa. Segundo ele, o conceito de stakeholders personaliza as responsabilidades 

social e societária, por delinear os grupos específicos ou pessoas que os executivos 

deveriam considerar, quando tratam de questões de RSE. Carroll explica que a 

palavra stakeholder é um trocadilho para o termo stockholder, ou acionista, sendo 

que ‘stake’ significa ‘fazer valer os direitos’, ou ter interesse nas decisões da 

empresa. O executivo precisa, portanto, definir quais são públicos que merecem e 

devem ser considerados na tomada de decisão. 

Carroll (1991) explica que podem existir muitos grupos de stakeholders que querem 

atenção, como os acionistas, consumidores, funcionários, fornecedores, comunidade 

e grupos de ativistas. Indica, também, que há dois critérios para selecionar os 

públicos de interesse que merecem maior atenção. Um critério seria a legitimidade e 

o outro o poder. Segundo este, do pondo de vista da RSE, a legitimidade seria o 

critério mais importante, e, da perspectiva da gestão, seria o poder. A legitimidade se 

refere à extensão pela qual um grupo justifica seu direito para estar fazendo uma 

reivindicação. O poder, por seu lado, é um fator que depende da magnitude do 

investimento da pessoa ou grupo e de sua organização. Uma gestão que considera 

                                                 
11 FREEMAN, R. E. Startegic Management: A Stakeholder approach. Boston: Pitman, 1984, 
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os stakeholders, assim sendo, seria um processo pelo qual os dirigentes conciliam 

seus objetivos, com as exigências e expectativas dos vários grupos de stakeholders. 

Clarkson (1995), em artigo que recapitula o surgimento e histórico do termo 

‘Stakeholder’, afirma que uma empresa não pode ser avaliada como tendo bom 

desempenho, apenas pela ótica da satisfação do acionista. Este afirma que os 

públicos de interesse, como os funcionários e clientes, também devem ser 

considerados. Acrescenta que o propósito das empresas é criar e distribuir riqueza e 

valor também para seus principais públicos, sem o favorecimento de um grupo 

específico. Este esclarece que se as reivindicações de algum público de interesse 

não forem atendidas, e estes se sentirem preteridos, a sobrevivência da empresa 

estará ameaçada. Afirma, finalmente, que os problemas não podem ser 

desprezados, mas sim serem resolvidos abertamente, por meio de princípios morais 

e éticos. 

Robertson e Nicholson (1996) efetuaram uma pesquisa, por meio de uma 

investigação em publicações corporativas de empresas britânicas, com o intuito de 

avaliar o tipo de responsabilidade social corporativa que essas empresas praticam. 

O resultado encontrado sugere que há diferença no tratamento dado pelas 

empresas aos diferentes grupos de stakeholders. O estudo identificou que as 

empresas não dispõem da mesma atenção para todos os seus grupos de interesse, 

dando maior ênfase a alguns especificamente. Utilizando a abordagem dos 

stakeholders estes apontam a existência de um modelo hierárquico de tratamento 

para a abordagem da responsabilidade social pela empresa: o discurso genérico, o 

empenho específico e a real implementação e o posterior monitoramento. 

Vidaver-Cohen (1999)tem a percepção  de que a teoria dos stakeholders apresenta 

algumas falhas. Em seu artigo menciona a impossibilidade de determinar quais 

grupos podem ser legitimamente considerados parte dos públicos interessados. 

Acredita que existe uma dificuldade para priorizar o interesse desses grupos e, 

também, para descobrir os custos morais das reivindicações das empresas. Aponta, 

ainda, a dificuldade adicional de resolver a competição de reivindicações entre 

empresa e os stakeholders. 
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3.8. Ferramenta de mensuração dos estágios de RSE: Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social Empresarial 

O Instituto Ethos de Responsabilidade Social é uma associação de empresas, sem 

fins lucrativos, criada em 1998 para estimular as empresas brasileiras a se 

engajarem em atividades mais responsáveis, incluindo esse tema do gerenciamento 

de suas ações do dia-a-dia. Essa entidade acredita na participação de empresas na 

construção de uma sociedade ‘sustentável e mais justa’. Com trânsito e 

reconhecimento internacional, vem evoluindo rapidamente em seu campo, não 

deixando nada a dever ao restante das organizações de âmbito mundial (ETHOS, 

2005). 

O instituto Ethos possui um conjunto de ferramentas, disponibilizadas às empresas, 

para servirem como instrumentos de auto-avaliação e aprendizagem. São de uso 

interno da empresa e desenvolvidos para auxiliá-la na incorporação de conceitos de 

RSE na sua gestão. As ferramentas incluem o diagnóstico da incorporação da RSE 

na empresa, planejamento e implementação, benchmarking, avaliação e 

transparência. As seis ferramentas disponibilizadas são: Primeiros Passos, Matriz de 

Evidências, Guia de Balanço Social, Localizador de Ferramentas, Banco de Práticas 

e Indicadores Ethos (ETHOS, 2005). 

Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social são uma das ferramentas 

oferecidas pelo instituto a empresas filiadas ou não. Sua primeira versão foi 

disponibilizada em 200012, e atualmente está na sexta edição, sofrendo adaptações 

anuais conforme a RSE vai se aprimorando no país e no mundo e na medida em 

que sugestões e comentários são feitos por empresas usuárias, parceiros envolvidos 

e especialistas no tema. É um instrumento de diagnóstico e uso interno da empresa, 

que serve como aprendizado e avaliação da gestão, no que se refere à incorporação 

de práticas de responsabilidade social empresarial ao planejamento estratégico, e 

ao monitoramento geral da empresa. Responder aos indicadores, portanto, 

                                                 
12 Os indicadores foram elaborados em 2000, pela equipe do Instituto Ethos e os consultores José 
Edson Bacellar e Paulo Zuffo, com a contribuição da Fundação Dom Cabral, a Pact e inúmeros 
colaboradores, parceiros e membros de empresas associadas. Toda a concepção e desenvolvimento 
dos conteúdos, criação dos temas, foram gerados internamente. Sua primeira revisão, orientada para 
o desenvolvimento dos Indicadores - Versão 2001, foi coordenada por Vivian Paes Barretto Smith e 
Adele Queiroz, e também contou com a colaboração de diversos parceiros e empresa. Disponível em: 
< http://www.ethos.org.br>. Acesso em 10.08.05. 
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possibilita à empresa verificar quais são os pontos fortes da gestão e em quais há 

necessidade de melhoria. Quando os indicadores são respondidos em anos 

consecutivos, é possível traçar a evolução que a empresa vem obtendo. 

Os indicadores de RSE do Ethos, devido à sua credibilidade, servem de base para a 

criação de O Guia Exame - Boa Cidadania Corporativa (2004), para destacar 

anualmente as empresas que se diferenciam nessa área. Os indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social Empresarial (2005) são encontrados em duas formas: 

indicadores gerais, aplicados a todas as empresas; e indicadores adicionais, para os 

setores de atividades que já possuem medidores específicos, como o da construção 

civil, papel e celulose, energia, setor de transporte de passageiros, petróleo e gás e 

etc. Estão em fase de finalização e aprovação os indicadores setoriais para as 

empresas varejistas, mas, devido ao retardo em sua conclusão, não puderam ser 

utilizados neste trabalho. 

A estrutura das questões que compõem a ferramenta permite detectar o estágio de 

responsabilidade social em que a empresa se encontra em cada tema, como 

também a posiciona entre as etapas, para que se sinta estimulada a prosseguir, 

alcançando um nível mais elevado de desenvolvimento. Os indicadores são 

separados por sete temas, em função dos seus stakeholders, sendo que para cada 

um é atribuído o mesmo peso. São eles: valores, transparência e governança; 

público interno; meio ambiente; fornecedores; consumidores e clientes; comunidade; 

e governo e sociedade. 

3.8.1. Valores para o cálculo dos Indicadores 

Para o cálculo da pontuação com a aplicação do questionário dos Indicadores Ethos, 

segue-se a seguinte orientação: 

Cada tema (sete temas listados abaixo) está dividido entre ‘indicadores de 

profundidade’ e ‘indicadores adicionais’. Os indicadores em profundidade, cujo 

número varia por tema, somam ao todo 300 pontos. São estes indicadores que 

determinam que a empresa se situe entre quatro estágios de desenvolvimento, 

sendo que, a cada estágio percorrido, é atribuído ¼ do valor total do indicador. Os 

indicadores adicionais, que constam de questões binárias, valem 45 pontos por 

tema, sendo que o número de questões também varia por tema. Portanto, como são 
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sete temas, o valor total dos indicadores de profundidade é igual a 7 vezes 300 

pontos ou 2100 pontos. Os indicadores em adicionais valem, ao todo, sete vezes 45 

ou 315 pontos. Somando-se 2100 mais 315 pontos, chega-se à pontuação máxima 

de 2415 pontos, que, por regra de três, pode ser equivalente à nota dez. 

3.8.2. Apresentação dos temas 

Os temas serão apresentados de forma mais extensa, para melhor compreensão. 

Eles estão baseados na versão da ferramenta de 2005, como se segue (ETHOS, 

2005): 

1. Valores, Transparência e Governança: 

Valores e princípios éticos formam a base da cultura de uma empresa. A adoção de 

uma postura clara e transparente fortalece a legitimidade social de suas atividades, 

refletindo-se, positivamente, no conjunto de suas relações. Este tema é subdividido 

em: 

a. Auto-regulação da conduta: compromissos éticos; enraizamento da cultura 

organizacional; e governança corporativa; 

b. Relações transparentes com a sociedade: diálogo com as partes interessadas 

(stakeholders); relações com a concorrência; e balanço social. 

2.  Público Interno: 

A empresa socialmente responsável não se limita a respeitar os direitos dos 

trabalhadores, consolidados em lei e nos padrões da OIT (Organização Internacional 

do Trabalho). A empresa deve ir além e investir no desenvolvimento pessoal e 

profissional de seus empregados, bem como na melhoria das condições de trabalho. 

É subdividido em: 

a. Diálogo e participação: relações com sindicatos; gestão participativa; e 

compromisso com o futuro das crianças; 

b. Respeito ao indivíduo: valorização da diversidade; e relações com trabalhadores 

terceirizados; 
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c. Trabalho decente: política de remuneração, benefícios e carreira; cuidados com 

saúde, segurança e condições de trabalho; compromisso com o desenvolvimento 

profissional e empregabilidade; comportamento frente a demissões; preparação para 

a aposentadoria. 

3.  Meio Ambiente: 

A empresa relaciona-se com o meio ambiente causando impactos de diferentes 

tipos. Uma empresa ambientalmente responsável deve identificar esses impactos, 

buscando minimizar aqueles que são negativos e amplificar os positivos. É 

subdividido em: 

a. Responsabilidade frente às gerações futuras: comprometimento da empresa com 

a melhoria da qualidade ambiental; educação e conscientização ambiental; 

sustentabilidade da economia florestal; 

b. Gerenciamento do impacto ambiental: gerenciamento do impacto no meio 

ambiente e do ciclo de vida de produtos e serviços; minimização de entradas e 

saídas de materiais. 

4.  Fornecedores:  

A empresa socialmente responsável envolve-se com seus fornecedores e parceiros, 

cumprindo os contratos estabelecidos e aprimorando suas relações de parceria. 

Cabe à empresa transmitir os valores de seu código de conduta a todos os 

participantes de sua cadeia de fornecedores. Esse tema se subdivide em: 

a. Seleção, avaliação e parceria com fornecedores: critérios de seleção e avaliação 

de fornecedores; trabalho infantil da cadeia produtiva; trabalho forçado (ou análogo 

ao escravo) na cadeia produtiva; e apoio ao desenvolvimento de fornecedores. 

5.  Consumidores e clientes: 

A responsabilidade social em relação aos clientes e consumidores exige da empresa 

o investimento permanente no desenvolvimento de produtos e serviços confiáveis, 

que minimizem os riscos de danos à saúde dos usuários. A publicidade de produtos 
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e serviços deve garantir seu uso adequado e informações detalhadas devem estar 

incluídas nas embalagens. Esse tema se subdivide em: 

a. Dimensão social do consumo: política de comunicação comercial; excelência do 

atendimento; conhecimento e gerenciamento dos danos potenciais dos produtos e 

serviços. 

6.  Comunidade: 

A comunidade em que a empresa está inserida fornece-lhe infra-estrutura e o capital 

social, representado por seus empregados e parceiros. Por isso, o investimento da 

empresa em ações que tragam benefícios para a comunidade é uma contrapartida 

justa, assim como o respeito aos costumes e culturas locais. O tema se subdivide 

em: 

a. Relações com a comunidade local: gerenciamento do impacto da empresa na 

comunidade de entorno; relações com organizações locais; 

b. Ação social: financiamento da ação social; envolvimento da empresa com a ação 

social. 

7.  Governo e sociedade: 

A empresa deve relacionar-se de forma ética e responsável com os poderes 

públicos, cumprindo as leis e mantendo interações dinâmicas com seus 

representantes. Esse comportamento pressupõe que as relações entre a empresa e 

governos sejam transparentes para a sociedade, acionistas, empregados, clientes, 

fornecedores e distribuidores. É subdividido em: 

a. Transparência política: contribuições para campanhas políticas; práticas 

anticorrupção e propinas; e construção da cidadania pela empresas; 

b. Liderança social: liderança e influência social; participação em projetos sociais 

governamentais. 
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3.9. Consolidação das teorias apresentadas 

O Quadro 3, abaixo apresentado, resume as teorias abordadas anteriormente. Este 

modelo é um recurso criado para visualizar e situar as empresas que comporão o 

estudo de caso, em termos de estágios de RSE. Este modelo,  também possibilitará 

efetuar a análise cruzada das empresas, para identificar estágios, gestão e práticas 

de RSE de forma comparativa. 
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TEORIA Estágio 1 Estágio 2 a Estágio 2b Estágio 3 
AUSTIN 
● Nível de Compromisso 
 
● Importância para a 
missão 
● Magnitude dos recursos 
 
● Escopo de atividades 
 
● Nível de interação 
 
● Complexidade da gestão 
● Valor estratégico 
 

FILANTRÓPICO                                                  TRANSACIONAL 
Baixo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
  
Periférico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
 
Baixa -------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
  
Restrito ----------------------------------------------------------------------------------------------------------->
  
Esporádico ------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
 
Baixa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
 
Baixo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
  

INTEGRATIVO 
Alto 
 
Central 
 
Alta 
 
Amplo 
 
Intenso 
 
Alta 
 
Considerável 

AUSTIN E O MARKETING FILANTRÓPICO 
● Filantropia 

TRANSACIONAL                                                                             
●Marketing associado a uma causa 
●Voluntariado 

INTEGRATIVO 
● Desenvolvimento de mercado 
● Marketing dirigido ao público interno 

PORTER E KRAMER OBRIGAÇÃO COMUNAL 
● Doações esparsas e de pequeno 
valor 
● filantropia 

CONQUISTA DE SIMPATIA 
- Marketing Social 
● Doações para uma causa 
● Doação para uma organização de simpatia pública 

DOAÇÃO ESTRATÉGICA 
● Maximização do valor social e 
econômico 

KOTLER FILANTROPIA 
● Filantropia corporativa 
 

AÇÕES DE MARKETING 
● Promoção de uma causa  
● Marketing relacionado a causas 
● Marketing social corporativo 
● Voluntariado na comunidade 

RSE 
● Práticas de responsabilidade social 
empresarial (ações discricionárias, 
morais e éticas) 

STAKEHOLDERS* 
● Valores, transparência,  
governança 
● Público interno 
● Meio ambiente 
● Fornecedores 
● Consumidores e clientes 
● Comunidade 
● Governo e sociedade 

ESTÁGIO 1 
 

ESTÁGIO 2 
 

ESTÁGIO 3 
 

ESTÁGIO 4 
 

 
Quadro 3 – Estágios de Responsabilidade empresarial conforme a teoria de Austin, Porter e Kramer, Kotler e Stakeholders 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: * Conforme os indicadores do Instituto Ethos  
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3.10. A Teoria de Prahalad 

Prahalad (2005) apresenta uma abordagem diferencia de incluir o público localizado 

na base da pirâmide no mercado de consumo, como forma de solucionar o problema 

da pobreza. Seu modelo implica a criação de alianças entre empresas, governos, 

organizações da sociedade civil, agências de desenvolvimento e as próprias 

pessoas menos favorecidas, trabalhando em conjunto em cima de uma agenda, 

para criar produtos e serviços para os menos favorecidos. 

Este autor vê a base da pirâmide (BP) como um novo mercado a ser explorado. 

Prahalad (2005) acredita que as pessoas menos favorecidas podem ser 

consideradas como consumidores, mediante a criação negócios próprios para eles. 

Este afirma que tanto o público menos favorecido quanto as empresas que exploram 

este mercado, se beneficiarão com a criação deste novo mercado. Mas para que isto 

ocorra, afirma que é necessário que o setor privado aprenda a inovar, pois produtos, 

serviços e processos tradicionais, não funcionam neste contexto. 

Prahalad (2005) desenvolve sua teoria, afirmando que é um desafio para os 

gerentes com a visão ‘tradicional’, determinar a combinação correta de escala, 

tecnologia, preço, viabilidade e conveniência. É necessário, portanto, inovar no 

fornecimento de produtos e serviços para atingir este público. 

Segundo Prahalad (2005, p. 69), as empresas que se engajarem neste novo tipo de 

negócio, como as multinacionais por ele mencionadas, “aprendem a transformar 

seus ideais de boa cidadania corporativa e responsabilidade social em seu negócio 

principal de proporcionar valor numa base de negócios dia-a-dia”. Este acredita que 

os quatro bilhões de pessoas que se enquadram na base da pirâmide em termos de 

renda, possam alcançar uma melhor qualidade de vida, com o concomitante 

crescimento das empresas privadas. 

Esta teoria é um novo paradigma na forma de abordar a RSE, pois une o 

atendimento de camadas da população atualmente fora de mercado de consumo, 

com práticas alinhadas ao negócio da empresa. 
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3.11. RSE e o Varejo 

Parente (2000, p. 22) define o varejo da seguinte forma: “Varejo consiste em todas 

atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços para atender 

a necessidade pessoal do consumidor final”. 

Este autor (PARENTE, p. 61) apresenta o composto varejista, como um conjunto de 

variáveis que compõe o esforço de marketing do varejista, que são articulados de 

forma a conquistar a preferência dos consumidores finais. Estas variáveis são 

conhecidas como a classificação dos 6 P’s, que são relacionadas e identificadas a 

exemplos de decisões, como segue: 

- Mix de Produtos: variedade de Linha, qualidade, serviço 

- Preços: Preços crédito, benefício versus custo 

- Promoção: propaganda, ofertas, sinalização 

- APresentação: Loja, departamentalização, planograma  

- Pessoal: atendimento, rapidez, serviços.  

- Ponto: localização, acesso, visibilidade 

 
Estas variáveis que diferenciam o comércio varejista serão consideradas para efeito 

de influência deste setor no impacto das práticas de RSE.  
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4. METODOLOGIA 

Plano do capítulo 

Este capítulo discorrerá sobre a metodologia utilizada no estudo, explicando o 

motivo da escolha da pesquisa qualitativa, assim como a justificativa para a seleção 

de estudo de caso como forma de coleta dos dados de análise. A opção de trabalhar 

com mais de um caso também será abordada, bem como o método utilizado para a 

escolha das unidades de análise. 

4.1. Justificando a utilização da pesquisa qualitativa 

Segundo Aaker, Kumar e Day (1998), a estrutura da pesquisa deve ser escolhida 

tendo em vista a consecução dos objetivos propostos pelo estudo. Isso implica na 

escolha de uma abordagem de pesquisa que garanta a obtenção das informações 

necessárias, que deverão se complementar para garantir o resultado proposto. 

De acordo com Malhotra (1999), a pesquisa exploratória, a descritiva e a causal são 

as classificações fundamentais de concepção de pesquisa, não havendo uma 

distinção absoluta entre elas. Nesse sentido, para atender aos objetivos do trabalho, 

qual seja, responder à pergunta de “como” as grandes empresas do comércio 

varejista brasileiro se encontram desenvolvidas em termos de Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE) e “por que”, foi efetuada uma pesquisa exploratória. 

A pesquisa exploratória, segundo Malhotra (1999), tem como objetivo explorar um 

problema ou situação para promover critérios e compreensão. Esse tipo de pesquisa 

se caracteriza por sua flexibilidade e versatilidade com respeito aos métodos, porque 

não são empregados protocolos e procedimentos formais de pesquisa. O autor 

explica que raramente envolve questionários estruturados, grandes amostras e 

planos de amostragem por probabilidade. Aaker, Kumar e Day (1998) também 

recomendam a utilização dessa forma de pesquisa quando há pouco conhecimento 

em que se basear e acrescentam que, na pesquisa exploratória, as hipóteses são 

vagas, mal definidas ou inexistentes. Esse método possibilita mudar de direção caso 

uma nova descoberta ocorra ou ser mantida até seu esgotamento. 

A pesquisa qualitativa foi escolhida como forma de coleta de dados, pois 

proporciona insights e compreensão do contexto do problema, com a ressalva de 
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não se incorrer em generalizações que essa metodologia não permite (MALHOTRA, 

1999; AAKER; KUMAR; DAY, 1998). Como o tema Responsabilidade Social é um 

conceito associado a valores, missão, visão e implica verificar a postura da empresa 

com relação ao seu papel econômico, social e ambiental, torna-se difícil quantificar 

essas variáveis, sendo a pesquisa qualitativa mais rica na obtenção dos dados. 

Tendo em vista que a RSE implica relações dentro de sistemas e culturas, a 

pesquisa qualitativa se mostra adequada ao estudo, por auxiliar na observação da 

conduta dos atores responsáveis por esse tipo de ação nas empresas, possibilitando 

a resposta do porquê esses atuam de determinada forma, os motivos para a escolha 

dos processos utilizados e como o tema se insere na gestão dos negócios (DENZIN; 

LINCOLN, 2000).  

Dentro da pesquisa qualitativa, foi escolhida a forma de coleta de dados por meio do 

estudo de caso. Essa escolha está fundamentada na explicação de Yin (2005, p. 

19): 

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida 
quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ’por que’, quando o 
pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se 
encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 
contexto da vida real. 

 

Yin (2005, p. 20) afirma que “[...] utiliza-se o estudo de caso em muitas situações, 

para contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos indiviuais, 

organizacionais, sociais, político e de grupo [...]”. Segundo Denzin e Lincoln (2000) e 

(2005), o estudo de caso tem se tornado a forma mais comum de pesquisa 

qualitativa, mas que pode ser essencialmente composto por dados quantitativos ou 

ser uma mescla de ambos tipos de dados. Eisenhardt (1989) também afirma que os 

estudos de caso podem se apoiar em dados qualitativos, quantitativos ou em ambos.  

Denzin e Lincoln (2000) esclarecem que o estudo de caso não é uma escolha 

metodológica, mas uma opção do que será estudado. Independentemente dos 

métodos, escolhe-se concentrar em um caso. Este trabalho contempla a abordagem 

de estudo de caso, sendo, no entanto, múltiplos os casos que são objeto de estudo. 
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Cada um deles será estudado separadamente e depois comparado aos restantes, 

como será explicado adiante.  

Segundo Denzin e Lincoln (2000), a escolha dos casos pode ou não ser antecipada, 

de forma que as unidades de análise apresentem uma mesma característica em 

estudo. Os casos podem ser similares ou díspares, mas escolhidos com o intuito de 

que o estudo leve à compreensão e teorização de um número ainda maior de casos. 

Yin (2005), por sua vez, explica que os casos múltiplos se comportam como 

experimentos múltiplos e que a escolha dos casos dependerá de uma teoria 

previamente desenvolvida como modelo, com o qual se devem comparar os 

resultados empíricos do estudo de caso. Para esse autor, os resultados empíricos 

poderão ser considerados fortes se dois ou mais casos sustentarem a mesma teoria. 

Conforme Yin (2005), todo estudo empírico possui um projeto de pesquisa implícito, 

se não explícito, que auxilia a montar a lógica de como conectar os dados 

escolhidos às questões iniciais do projeto e às conclusões finais. Nesse sentido, é 

necessário definir quais questões serão estudadas, quais são os dados relevantes, 

quais dados devem ser coletados e como analisar os resultados. Os cinco 

componentes de um projeto de pesquisa, listados por Yin (2005, p. 42), são os 

seguintes: 

a. As questões do estudo; 

b. As proposições; 

c. As unidades de análise; 

d. A lógica que une os dados às proposições; 

e. Os critérios para interpretar as constatações. 

Esse roteiro será utilizado no restante do capítulo, para melhor descrever a 

metodologia utilizada. 

O projeto do estudo do presente trabalho, portanto, pode ser descrito como se 

segue: 

a. Questões do estudo (“como” e “por que”) foram apresentadas no capítulo 2, que 

tratou dos objetivos do estudo. 
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b. Proposições teóricas: 

Os estudos de caso podem ser utilizados para várias finalidades, como descrever, 

testar uma teoria existente ou gerar uma nova teoria (EISENHARDT, 1989). Este 

estudo tem a intenção de apoiar-se na teoria existente, apresentada no referencial 

teórico para, a partir do estudo de campo, identificar constructos específicos para o 

mercado varejista. Eisenhardt esclarece que especificar os constructos antes de sair 

a campo auxilia na construção da estrutura teórica inicial, o que permite mensurar os 

constructos com mais precisão. Se esses constructos se confirmarem ao longo da 

pesquisa de campo, haverá maiores evidências empíricas para a nova teoria. No 

entanto, uma boa medição do constructo não garantirá a sua inserção na teoria. A 

pesquisadora também esclarece que a questão da pesquisa pode mudar ao longo 

do trabalho. 

Eisenhardt (1989) sugere que, para a construção de uma teoria, o ideal é que a 

pesquisa não se apóie em hipóteses a serem testadas. Ela deixa claro, no entanto, 

que é impossível se chegar a esse ideal, mas que se deve estar atento, pois as 

perspectivas teóricas ou proposições pré-estabelecidas podem causar viés e limitar 

as descobertas. O que deve ser efetuado, portanto, é formular o problema e 

apresentar variáveis potenciais embasadas no referencial teórico, mas evitando 

efetuar relações específicas entre as variáveis e as teorias. 

Seguindo as indicações de Eisenhardt (1989), são apresentadas abaixo as variáveis 

potenciais relacionadas em momento anterior à pesquisa de campo: 

• Tipo de gestão (gestão familiar ou multinacional, nível de compromisso  e 

interação, envolvimento da cúpula, departamento responsável pela RSE, 

complexidade da gestão, existência de fundação ou instituto, envolvimento do 

público interno, autonomia das lojas, gestão de RSE das lojas). 

• Tipo de ações de RSE (iniciativas locais ou da matriz, magnitude dos 

recursos, escopo das atividades, ações de marketing, alinhamento com o 

negócio, aproveitamento das características do varejo). 
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c. Unidades de análise: 

Eisenhardt (1989) afirma que, quando se trata da construção de uma teoria por meio 

de estudos de caso, raramente a escolha da amostra ocorre dentro da população. 

Ao invés, a pesquisa se apóia em uma amostra fundamentada na teoria. Informa 

que os casos são escolhidos com o objetivo de replicar casos anteriores ou ampliar 

uma teoria emergente, ou são eleitos para preencher categorias teóricas e fornecer 

exemplos extremos. Segundo Flick (2004), se o objetivo do estudo for o 

desenvolvimento de uma teoria, a estratégia de amostragem13 que melhor se 

encaixa é a amostragem teórica desenvolvida por Glaser e Strauss (1967), que é 

determinada gradualmente. De acordo com esses autores, é impossível determinar a 

priori o número de grupos de amostragem que se pesquisará, pois estabelecem que 

o limite se dará quando da saturação teórica, que só ocorrerá no final da pesquisa.   

Na amostragem gradual estabelecida por Glaser e Strauss (1967), a forma de 

escolha das unidades não se baseia nas técnicas usuais de amostragem estatística, 

isto é, em amostragem aleatória ou estratificação. A escolha é efetuada de acordo 

com o nível esperado de insights para a teoria. Os casos são selecionados de 

acordo com o seu conteúdo, sendo que a continuidade da amostragem vai se dando 

conforme a relevância dos casos e não conforme sua representatividade para a 

teoria em desenvolvimento, tendo em vista o material já coletado e o conhecimento 

dele extraído. Coloca-se, portanto, uma limitação para o número de unidades de 

análise pesquisadas. Na medida em que a teoria é desenvolvida a partir do material 

empírico, novos casos deixarão de ser acrescentados quando se verificar que não 

contribuirão para o desenvolvimento da teoria, ou seja, quando se atingir a 

saturação teórica mencionada no parágrafo anterior. 

Flick (2004) também apresenta duas formas adicionais de escolha das unidades de 

análise na amostragem teórica. Uma forma seria estudar o fenômeno em épocas e 

locais distintos e com pessoas diferentes e a outra seria basear a escolha em casos 

que se desviam de uma teoria previamente desenvolvida. Essa última seria o 

complemento da saturação teórica já explicada. Independente da forma escolhida 

                                                 
13 O termo amostragem é utilizado pelos teóricos de pesquisa mesmo para a denominação das 
unidades escolhidas do estudo de caso, sempre acentuando que não se refere a uma amostragem 
estatística, por não ser representativa do universo (nota do autor). 
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das unidades de análise, esse autor afirma que a amostragem teórica é a estratégia 

mais apropriada para a pesquisa qualitativa, enquanto os procedimentos clássicos 

de amostragem atendem à lógica da pesquisa quantitativa. 

Entre as formas listadas por Flick (2004) para a seleção gradual dos casos, foi 

escolhida para este estudo a que visa à variação máxima da amostra. Ele explica 

que a técnica tem o objetivo de integrar apenas alguns casos, mas aqueles que 

forem os mais diferentes possíveis, para dar destaque à variação e diferenciação no 

campo. Ainda segundo esse autor, é necessário observar se a escolha é rica em 

casos relevantes, pois a seleção sempre se dará na dualidade de cobrir a maior 

dimensão possível de um campo ou de realizar análises com a máxima 

profundidade. Neste trabalho, utilizou-se a primeira opção para apresentar o campo 

de estudo em sua diversidade, tentando cobrir a maior dimensão possível de casos 

em função do tempo disponível. Cabe ressaltar que esse mesmo autor esclarece 

que a estrutura da amostra pode ser determinada com antecipação ou construída 

gradualmente durante a seleção, enquanto se coleta e se interpreta o material. Essa 

última alternativa foi adotada nesta tese, com o objetivo de manter a propriedade da 

contribuição e relevância de cada caso. 

Eisenhardt (1989), por sua vez, afirma que a decisão de parar de adicionar novos 

casos ao estudo deve ocorrer quando houver uma saturação teórica, isto é, quando 

o acréscimo de um novo caso trouxer um incremento mínimo ao estudo. Acrescenta, 

no entanto, que, na prática, o método de saturação teórica é combinado ao tempo e 

dinheiro disponível para a pesquisa. Aponta que é comum o pesquisador definir o 

número de casos antes do início da pesquisa. Ela explica que não existe um número 

ideal de casos pesquisados, mas afirma que um número entre quatro e dez casos 

funciona bem, pois com menos de quatro é difícil gerar uma teoria e com mais de 

dez fica complexo manejar a quantidade de dados agrupados. 

c.1   Método e coleta de dados: 

Segundo Eisenhardt (1989), os estudos de caso podem combinar várias formas de 

coleta de dados, como arquivos, entrevistas, questionários e observações, podendo 

constar de dados quantitativos, qualitativos ou ambos. O presente estudo baseou-se 
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em dados secundários, colhidos por meio de artigos, jornais, buscas na internet e 

pesquisas nos sites das empresas estudadas. Além dessas formas, foram colhidos 

dados por meio de impressos fornecidos pelas empresas pesquisadas, constando de 

jornais internos, informativos, relatórios anuais e as respostas apresentadas no 

preenchimento dos indicadores Ethos de Responsabilidade Social. 

Para a coleta de dados primários, foram aplicadas entrevistas em profundidade junto 

aos dirigentes responsáveis pela área de RSE na empresa. Segundo Yin (2005), as 

entrevistas são fontes essenciais de informação nos estudos de caso e que podem 

ser conduzidas de forma espontânea. Essa técnica permite que o entrevistado emita 

sua opinião sobre determinados assuntos ou apresente suas próprias opiniões de 

certos acontecimentos.  

Cabe uma ressalva para explicar que a teoria sugere que as entrevistas sejam 

aplicadas por investigadores preparados (EISENHARDT, 1989) e que o resultado é 

melhor quando várias pessoas são envolvidas na coleta de dados. Por se tratar de 

um estudo acadêmico, a possibilidade de utilização de vários pesquisadores ficou 

inviabilizada. No entanto, a exigência de preparo do pesquisador pôde ser 

amenizada, pois a autora deste trabalho possui experiência e sensibilidade com 

entrevistas em profundidade, tendo efetuando mais de três dezenas de entrevistas 

colhendo testemunhos de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial14. 

d.  A lógica que une os dados às proposições 

d.1   Análise de dados: 

De acordo com Yin (2005), não há regras fixas ou fórmulas para a análise dos dados 

colhidos por meio do estudo de caso, como ocorre com os dados colhidos 

estatisticamente. O resultado da análise dependerá do rigor do pesquisador, da 

existência de evidências e da análise cuidadosa das interpretações possíveis. 

Eisenhardt (1989) afirma que a análise dos dados é a etapa principal para a 

construção de uma teoria, mas que é a parte mais difícil e que tem menos 

possibilidade de ser codificada. Ela explica que a primeira etapa desse processo é 

                                                 
14 Programa criado por Steven Spielberg, por meio do Survivors of the Shoah Visual History 
Foundation (Site: http://www.vhf.org/ acesso em 25.07.05). 
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aquela em que o investigador se familiariza com cada caso, analisando-o como 

entidade isolada. Esse mecanismo, que possibilita conhecer as peculiaridades de 

cada caso antes de atribuir padrões para um maior número de unidades, acelera a 

etapa seguinte de análise cruzada, pois incrementa o conhecimento sobre cada 

caso. A análise cruzada, que busca encontrar padrões entre os casos, é uma etapa 

delicada e crítica. Essa etapa está sujeita à obtenção de resultados baseados em 

pouca informação, não utilização de dados relevantes e influência de respondentes 

mais qualificados. Esses fatores podem gerar viés e levar a falsas conclusões. Uma 

forma apontada por Eisenhardt para eliminar esse problema é avaliar os dados 

através de várias perspectivas. 

Existem três táticas de análise dos dados, segundo Eisenhardt. Uma tática é 

selecionar categorias ou dimensões, para então buscar similaridades entre os casos 

do grupo e as diferenças entre os grupos. Essas dimensões podem ser extraídas do 

problema da pesquisa, definidas pela literatura ou simplesmente escolhidas pelo 

pesquisador. 

A segunda tática apresentada por Eisenhardt (1989) é selecionar pares de casos 

para posterior detecção de similaridades e diferenças dentro de cada par. Essa 

abordagem força o pesquisador a encontrar similaridades e diferenças sutis entre os 

casos, que num primeiro momento parecem idênticos. Segundo a teórica, esse 

mecanismo possibilita a criação de novas categorias e conceitos não antecipados 

pelo pesquisador. Uma extensão desse método é agrupar três ou quatro casos para 

efetuar a comparação. 

A terceira e última tática é dividir os dados em função da forma com que foram 

colhidos. Desse modo, um pesquisador analisaria e compararia as entrevistas 

colhidas, outro avaliaria os questionários, outro as observações efetuadas e etc. 

Nessa metodologia, os resultados são confirmados ou são mais bem fundamentados 

quando se obtiverem as mesmas conclusões por meio de vários tipos de fonte. 

Para este estudo foi utilizada a primeira tática, que busca categorias ou dimensões 

para efetuar as comparações, e foram estabelecidas as categorias listadas abaixo. 

Yin (2005) explica que as evidências devem ser dispostas em alguma ordem antes 

da realização da análise. Ele também sugere, como uma das técnicas analíticas, 
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criar uma matriz de categorias e dispor as evidências dentro dessas categorias. 

Neste estudo, portanto, foram estabelecidas as seguintes categorias (QUADRO 4): 

 
 

CATEGORIAS ELEMENTOS 
AUSTIN 

TEORIA DE 
STAKEHOLDERS 
(ETHOS) 

KOTLER  

GESTÃO 
 
 

 

● Importância para 
a missão 
● Valor estratégico 
● Complexidade 
administrativa 
● Nível de 
Compromisso 
● Nível de 
interação 
 

● Valores, 
Transparência, 
Governança  
● Público interno 
 

●Responsabilidade 
Social Empresarial 
●Voluntariado 

AÇÕES 
 
 
 
 

● Magnitude de 
Recursos 
● Espectro de 
atividades 

●Meio ambiente 
● Fornecedores 
● Clientes e 
Consumidores 
● Comunidade 
● Governo e Sociedade 

Ações conforme o 
Marketing 
● Marketing 
relacionado a 
causas 
● Marketing social 
corporativo 
● Voluntariado na 
comunidade 
 

 
QUADRO 4 – Matriz de categorias identificadas em função da teoria 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: * Conforme a classificação dos Indicadores Ethos de RSE  

A segunda tática também foi utilizada com o objetivo de analisar empresas do 

mesmo setor (supermercadistas) e detectar fatores de similaridade e diferença entre 

elas. Essa perspectiva de análise foi estimulada pela possibilidade de levantar 

possíveis variáveis que podem emergir quando a variável do setor de atividade 

permanece constante e o fator concorrência entra em campo. 

e. Os critérios para interpretar as constatações: 

Tanto Bardin (1979), quanto Yin (2005) afirmam que, independentemente da escolha 

da estratégia de análise utilizada, deve-se buscar a produção de análises de alta 

qualidade. Isso implica considerar todas as evidências, apresentar as evidências 
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separadas de qualquer interpretação e procurar explorar interpretações alternativas 

(YIN, 2005). 

Segundo Yin (2005), uma opção de técnica de análise de estudo de caso é a de 

síntese de casos cruzados, que se aplica especificamente aos casos múltiplos. O 

autor afirma que essa técnica pode ser utilizada se os casos forem tratados 

anteriormente como estudos independentes de pesquisa. A técnica, portanto, trata 

cada caso como um estudo separado, agregando-se descobertas ao longo dos 

estudos individuais. 

4.2. A escolha dos casos 

As trinta e cinco maiores empresas em faturamento do comércio varejista (EXAME 

MELHORES E MAIORES, 2004) serviram de universo para a escolha das unidades 

de pesquisa. Inicialmente estas totalizavam 38 empresas, mas, com a aquisição de 

algumas menores por outra de maior porte, três instituições foram eliminas e o 

faturamento adicionado à sua compradora. As empresas de grande porte foram 

escolhidas em função da expectativa de se encontrarem em um estágio de 

responsabilidade social mais adiantado e terem incorporado esta atitude ao 

planejamento estratégico da empresa, potencializando suas competências e 

adquirindo vantagens competitivas (PORTER; KRAMMER, 2002). Estas instituições 

também têm inúmeros pontos de venda no território nacional, o que enriquece a 

análise das ações e programas que acontecem em cada comunidade onde atuam. 

O Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa (2004), que seleciona os melhores 

programas de RSE, segundo os critérios dos Indicadores de Responsabilidade 

Social do Instituto Ethos, não selecionou empresas de pequeno porte na sua última 

edição, pois nenhuma atingiu a pontuação mínima exigida para merecer o destaque. 

Este fato confirma que quanto menor a empresa, menor a probabilidade de obter 

uma alta pontuação nas sete dimensões de responsabilidade social estabelecidas 

pelo Instituto Ethos. 

Na Revista Exame Melhores e Maiores (2004), as 35 maiores empresas do comércio 

varejista, por ordem decrescente de faturamento, estão relacionadas na Tabela 1: 
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Tabela 1 – Maiores empresas varejistas quanto ao controle acionário, 
faturamento e número de funcionários - 2004, p. 60-79. 

Empresa (matriz) Controle 
acionário 

Faturamento 
(US$ 

milhões) 

Nº de funcionários 

Grupo Pão de Açúcar (SP)* Brasileiro 4608,3 66995 
Carrefour (SP)** Francês 4081,9 45899+ 
Casas Bahia (SP) Brasileiro 2112,1 21425 
Wal-Mart (SP)*** Americano 1911,2 7032++ 
Sonae (RS) Português 1291,8 20923 
Ponto frio (RJ) Brasileiro 884,9 6961 
Lojas Americanas (RJ) Brasileiro 721,6 7822 
Pernambucanas (SP) Brasileiro 641,4 10385 
McDonald's (SP) Americano 588,4 Não Informado 
Zaffari (RS) Brasileiro 417,9 7552 
DPaschoal SP) Brasileiro 402,1 3430 
Lojas Colombo (RS) Brasileiro 395 6426 
Lojas Riachuelo (SP) Brasileiro 390,7 7222 
Renner (RS) Americano 371,4 5503 
Sotrec (SP) Brasileiro 345,3 1847 
Coop (SP) Brasileiro 332,4 3588 
G. Barbosa (SE) Holandês 326,4 5649 
Magazine Luiza (SP) Brasileiro 323,9 4435 
Drogaria São Paulo (SP) Brasileiro 298,5 4669 
Bretas Supermercados (MG) Brasileiro 285,4 5942 
Angeloni (SC) Brasileiro 281,6 5420 
EPA/Mart Plus (MG) Brasileiro 271,8 5297 
Lojas CEM (SP) Brasileiro 271,5 Não Informado 
Lojas Yamada (PA) Brasileiro 222,7 4777 
Sonda (SP) Brasileiro 215 3186 
Insinuante (BA) Brasileiro 209,3 3159 
Supermercado Condor (PR) Brasileiro 197,9 3200 
Zona Sul (RJ) Brasileiro 193,6 Não Informado 
Farmácia Pague Menos (CE) Brasileiro 177,7 5012 

Leroy Merlin (SP) 
Franco-

brasileiro 177,6 Não Informado 
Ferramentas Gerais (RS) Brasileiro 175,4 1541 
Ebal (BA) Estatal 174,1 4423 
Droga Raia (SP) Brasileiro 165,2 2361 
Comercial Carvalho (PI) Brasileiro 151,9 2932 
Drogasil (SP) Brasileiro 151,1 2471 
Fonte : Adaptação do autor da EXAME MELHORES E MAIORES: as 500 maiores empresas do 
Brasil (2004) 
Nota: Dados referentes ao ano contábil de 2003, publicados em demonstrações contábeis, no 
Diário Oficial dos Estados até o dia 15/05/04 

             * inclui Sendas    
            ** inclui Eldorado    
           *** inclui Bom Preço Recife e Bahia    
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Segundo a Tabela 1, as empresas cuja matriz está localizada no Estado de São 

Paulo perfazem 71,59% do total faturado, ou seja, do total de 23.767 milhões de 

dólares que o mercado varejista faturou no ano de 2003, as empresas paulistas 

contribuíram com 17.016 milhões de dólares. Na Revista Exame Melhores e Maiores 

de 2005, com valores correspondendo ao ano de 2004, as maiores empresas 

varejistas apresentam um faturamento de 30.213,5 milhões de dólares, sendo que 

as empresas paulistas representam 69,37% desse total, mantendo 

aproximadamente a mesma proporção em relação à publicação do ano anterior. 

Devido à grande representatividade das empresas paulistas no mercado varejista, 

aliado à facilidade de deslocamento para a busca de dados nestas empresas, optou-

se por escolher as unidades de análise deste grupo.  

Dentre as empresa cuja administração está centralizada no Estado de São Paulo, 

optou-se por excluir o McDonald’s e a Sotreq. O motivo da eliminação da primeira se 

deve ao fato de tratar-se de uma organização composta por empresas franqueadas, 

que além dos programas de RSE instituídos pela franqueadora também apresentam 

programas próprios adequados à sua localidade, mas cujas iniciativas não são 

controladas ou agrupadas pela matriz. A Sotreq também foi eliminada como opção 

de estudo de caso, pois comercializa maquinário de grande porte, cujo mercado 

possui características diferentes do restante das empresas varejistas.  

Cabe ressaltar que a C&A não está incluída na lista das maiores empresas 

varejistas, pois não se inscreve para a Revista Exame Maiores e Melhores. Segundo 

o Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa (2004), esta organização investiu em 

2004 o equivalente a 2,5 milhões de reais em ações sociais, apoiando 42 instituições 

que atendem ao todo 12.000 crianças e 2.700 adolescentes. Esta empresa, que 

possui um instituto especialmente criado para as práticas de responsabilidade social, 

foi convidada a fazer parte do estudo de casos por este motivo, mas alegou falta de 

disponibilidade para a sua participação devido ao empenho necessário da equipe 

para a reestruturação da holding e empresas coligadas. 

4.3. Unidades pesquisadas 

As unidades de análise foram escolhidas buscando-se uma diversidade do campo 

de estudo. Procurou-se optar por empresas com origem de capital diferentes para 
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verificar se a cultura do país de origem influencia no estágio de desenvolvimento da 

RSE. Neste sentido, foram escolhidas as empresas Carrefour de capital francês e a 

Wal-Mart de capital americano. 

A escolha de duas empresas do mercado supermercadista foi intencional, pois se 

buscou avaliar como a concorrência influencia o comportamento de RSE das 

empresas. Outro fator importante para a escolha dos estudos de caso foi compor 

uma diversidade de setores do varejo para controlar as variações decorrentes de 

diferentes atividades (EISENHARDT, 1989). Neste sentido, foram acrescentadas, às 

empresas acima listadas, organizações do ramo de vestuário, automobilístico e 

móveis e eletrodoméstico, sendo elas a Riachuelo, DPaschoal e Casas Bahia, 

respectivamente.  

Outro fator influenciador da escolha das unidades de análise, que se deu por meio 

de pesquisa a dados secundários, foi optar por instituições que representassem 

pólos opostos em termos de desenvolvimento da RSE, isto é, analisar uma grande 

empresa varejista no estágio inicial da RSE e outra no estágio mais evoluído, de 

acordo com a teoria descrita na revisão bibliográfica. Neste sentido, optou-se por 

pesquisar a Riachuelo, representando a empresa que menos ações de RSE possui, 

por ter iniciado as atividades apenas em setembro de 2004, e DPaschoal, por ter 

uma fundação, conforme o estágio de RSE descrito por Austin (2004) como mais 

avançado. 

Foi selecionada também uma grande empresa do setor de eletrodomésticos as 

Casas Bahia, que desafia a teoria de Responsabilidade Social, comprovando haver 

outras formas criativas de contribuir com o desenvolvimento da comunidade de baixa 

renda, concomitante à geração de lucro e sem o desvio do foco de negócio. 

Outro fator influenciador na escolha dos dados foi compor um grupo no qual as 

empresas familiares estivessem representadas, assim com organizações de gestão 

profissional. O motivo desta escolha visou certificar a influência do tipo de gestão 

nas políticas de RSE adotadas. As empresas escolhidas para representar as 

empresas geridas pelas famílias fundadoras foram Casas Bahia e DPaschoal e 

Riachuelo. 
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As empresas selecionadas, cuja matriz se encontra no Estado de São Paulo, por 

ordem decrescente de faturamento no período de 2004, segundo A Revista Exame 

Melhores e Maiores (2005), estão relacionadas na Tabela 2, como segue: 

TABELA 2 - Empresas Varejistas Pesquisadas quanto ao Controle Acionário, 
Faturamento e Número de Funcionários - 2005 

Empresa (matriz) Controle Acionário Faturamento 
(US$ milhões) 

Nº de funcionários 

Carrefour (SP)* Francês 4798,0 43651*** 
Casas Bahia (SP) Brasileiro 3544,6 33488 
Wal-Mart (SP)** Americano 2425,6 Não Informa 
Dpaschoal (SP) Brasileiro 569,2 3823 
Lojas Riachuelo (SP) Brasileiro 548,1 9016 
Fonte: Adaptação do autor da Revista Exame Melhores e Maiores: As 500 maiores empresas 
do Brasil (2005), p. 52-71. 

Nota: Dados referentes ao ano contábil de 2004, publicados em demonstrações contábeis, no 
Diário Oficial dos Estados até o dia 15/05/05. 

        * inclui Eldorado 
       ** inclui Bom Preço Recife e Bahia 
        *** Total referente apenas ao Carrefour. Eldorado não informou o número de empregados. 
 

 

Cabe ressaltar que as cinco empresas acima listadas estão entre as sete que mais 

faturam do estado escolhido. O Pão de Açúcar chefiaria a lista e A Pernambucanas 

seria a quinta em termos de faturamento. Esta apresentou US$ 953,80 milhões de 

vendas e, assim como a C&A, tem como política não divulgar suas ações de RSE. A 

Pernambucanas foi escolhida, em um primeiro momento para compor o estudo de 

caso para representar o setor de vestuário e cama mesa e banho, mas pediu um 

prazo para responder ao convite. Como a coleta de dados com o restante das 

empresas prosseguiu neste intervalo de tempo, percebeu-se que as Casas 

Pernambucanas não iriam contribuir significativamente para a montar a diversidade 

pretendida e a sua seleção foi eliminada. Posteriormente, no entanto, a empresa 

respondeu negativamente a sua participação neste estudo. Cabe ressaltar que as 

empresas selecionadas representam na sua totalidade 37,83% do faturamento das 

34 empresas do comércio varejista relacionadas pela Revista Exame Melhores e 

Maiores (2005). 
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4.4. Coleta dos dados 

Para a coleta de dados primários, como explicado na metodologia, foram aplicadas 

entrevistas em profundidade junto aos dirigentes, de mais alto posto, responsáveis 

pela área de RSE na empresa no dia a dia. As pessoas entrevistadas ocupam os 

mais variados cargos, que dependem da área à qual a RSE se reporta e a 

importância que adquirem no organograma. Os dados foram colhidos de diretores e 

gerentes de áreas como o da Diretora de Comunicação do Wal-Mart; Gerente de 

Responsabilidade Social do Carrefour; Gerente de Promoções e Eventos 

subordinado da Riachuelo; e Gerente Desenvolvimento Organizacional Corporativo 

da DPaschoal. Estas entrevistas foram gravadas com permissão do entrevistado, 

para sua posterior transcrição e uso como material para a análise de conteúdo. 

É importante informar que a coleta de dados incluiu a realização de um estudo-piloto 

(YIN, 2002), que posteriormente foi incluído no grupo das unidades pesquisadas. A 

empresa escolhida foi o Carrefour, primeira empresa que se prontificou a ser 

investigada. Este processo auxiliou no aprimoramento do questionário aplicado, 

identificando assuntos relevantes não incluídos no roteiro, reflexão da postura do 

investigador na coleta dos dados e identificação formas de busca de dados 

secundários não previstas anteriormente. 

A técnica empregada na entrevista em profundidade visou deixar o entrevistado livre 

para discorrer sobre o tema sem a interferência do entrevistador, com o objetivo de 

minimizar a possibilidade de viés devido à transferência de preconceitos do 

entrevistado ou uma provável indução deste último para coletar dados esperados de 

acordo com o conhecimento levantado na teoria.  

No encontro foi pedido ao entrevistado que discorresse sobre a RSE na sua 

empresa, informando o motivo do surgimento, evolução e planos futuros, assim 

como pessoas envolvidas na sua administração, as práticas sociais e ambientais 

criadas e posicionamento do assunto na gestão do negócio. Foi mostrado um papel 

impresso contendo um conjunto de perguntas (APÊNDICE A) no qual o entrevistador 

se apoiaria caso o entrevistado não fornecesse espontaneamente todas as 

informações necessárias para o cruzamento da teoria pesquisada com a prática 

encontrada. 
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Apesar da intenção de somente divulgar as perguntas do questionário no momento 

final da entrevista, algumas empresas pediram para recebê-lo via e-mail 

antecipadamente para servir de apoio à decisão de participar ou não do grupo de 

empresas pesquisadas. Apenas em uma organização o entrevistado pediu para que 

o entrevistador iniciasse com as perguntas do questionário, cujo roteiro logo foi 

abandonado quando a pessoa se sentiu segura para dirigir seu relato. 

As entrevistas foram efetuadas com hora marcada de conveniência do entrevistado, 

e no local de seu trabalho. Estes encontros variaram de uma a duas horas e meia 

em duração. O entrevistador, já prevendo a necessidade de complementação aos 

dados colhidos na entrevista, deixou um canal aberto para retornar, posteriormente, 

para uma entrevista adicional e/ou utilizar o e-mail para a complementação dos 

dados. 

Cabe mencionar, que a inclusão da Casas Bahia apenas ocorreu após semanas de 

insistência para que a empresa fizesse parte do estudo. Esta foi escolhida devido à 

sua singularidade no tratamento da RSE. No entanto, deverá ser considerada como 

limitação do estudo a impossibilidade de colher os dados por meio de entrevista 

pessoal com as pessoas responsáveis pelo assunto dentro da organização, técnica 

utilizada em todas as empresas. Em seu lugar foi autorizado o envio, por correio 

eletrônico, do questionário contendo o roteiro de perguntas, que retornaram 

preenchidas por meio da empresa responsável pela assessoria de imprensa, mas 

sem a identificação do respondente. Aceitou-se esta restrição imposta pela empresa, 

pois a possibilidade de efetuar entrevistas já havia sido negada anteriormente. A 

insistência em incluir os dados da Casas Bahia deve-se ao fato de exercem práticas 

sociais diretamente associadas às atividades da empresa, de forma criativa e 

diversa da encontrada na teoria sobre Responsabilidade Social Empresarial. 

Como apoio aos dados qualitativos, havia sido programado, por ocasião da 

elaboração do projeto de pesquisa, pedir às empresas filiadas ao Instituto Ethos 

para fornecer as respostas dos indicadores de responsabilidade Social de 2004, 

assim como solicitar às que não o haviam feito para que preenchessem ao 

questionário. No entanto, constatou-se que das três empresas filiadas ao Ethos, 

apenas o Carrefour havia haviam respondido à última versão da ferramenta (2004), 

e a DPaschoal à versão anterior. A Wal-Mart, outra empresa filiada, não havia 
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respondido, alegando que em no ano anterior haviam adquirido outra empresa, com 

mais de 100 pontos de venda, que se fossem considerados, deturpariam as 

respostas do questionário. Isto faz sentido na medida em que as unidades 

adquiridas estão menos desenvolvidas em termos de responsabilidade social do que 

a empresa compradora. Quanto às empresas que não haviam utilizado a ferramenta, 

comprovou-se a dificuldade em estar aplicando-a. 

Constatou-se, ao longo das entrevistas, que as empresas filiadas ao Ethos têm 

dificuldade e restrições em responder anualmente aos indicadores. As empresas não 

filiadas, por outro lado, mesmo podendo utilizar a ferramenta sem ônus, têm uma 

resistência maior ainda em aplicá-la. Portanto, a primeira idéia de utilizar os dados 

quantitativos (indicadores Ethos) em conjunto com os dados qualitativos colhidos 

para todos os estudos de caso foi descartada. Apenas as empresas Carrefour e 

DPaschoal forneceram as respostas aos Indicadores de Responsabilidade Social do 

Instituto Ethos. A DPaschoal enviou a última versão respondida de 2003 e o 

Carrefour a de 2004. 

Pôde-se, por meio das respostas da DPaschoal e Carrefour aos indicadores Ethos, 

efetuar um diagnóstico do estágio de RSE destas empresas pautadas em dados 

quantitativos. Na empresa DPaschoal, no entanto, há que se levar em conta a 

restrição da defasagem de período entre o diagnóstico quantitativo e o qualitativo, 

colhido por meio das entrevistas.
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5. DESCRIÇÃO DOS CASOS 

Estrutura do Capítulo 

Este capítulo relata as informações colhidas por meio de cinco estudos de caso. Os 

casos são apresentados individualmente, para posterior análise comparativa e 

associação com a teoria estudada no capítulo seguinte. As empresas são descritas 

em ordem aleatória, mas têm uma estrutura de exposição similar. Primeiramente, é 

apresentada a forma como a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) foi 

incorporada pela empresa e sua estrutura de gestão. Posteriormente, são 

analisadas as práticas de RSE, segundo cada público interessado e na ordem da 

apresentação dos temas nos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 

Empresarial (2005). 

Descrição dos Casos 

5.1. Carrefour 

5.1.1. Gestão 

a.   Histórico da Responsabilidade Social Empresarial 

O Grupo Carrefour foi criado por duas famílias francesas, no final da década de 

cinqüenta. Atualmente, caracteriza-se por ser uma empresa de capital aberto, com 

gestão profissional e líder em nove dos 31 países onde está presente. Tem o 

comando do mercado na Europa e é a segunda maior empresa varejista do mundo, 

perdendo para o Wal-Mart. O faturamento conjunto das filiais instaladas em países 

sul-americanos (Argentina, Brasil e Colômbia) representa apenas 6,5% das vendas 

totais do grupo.  

A primeira loja do Grupo Carrefour no Brasil data de 1975. Hoje, a empresa é a 

segunda maior varejista brasileira, só perdendo para o Grupo Pão de Açúcar 

(EXAME MELHORES E MAIORES, 2005). O Carrefour possuía, no final de 2004, 

41.447 funcionários, distribuídos por 12 estados brasileiros, localizados, na sua 

maioria, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Fora dessas zonas, há quatro 

hipermercados no Amazonas, um no Rio Grande do Norte e dois em Pernambuco. O 
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Grupo Carrefour administra, ao todo, 182 pontos de venda, sendo 97 da bandeira 

Champion (53%), com formato de supermercado, e o restante no modelo de 

hipermercado denominado ‘Carrefour’, conforme apresentado na Tabela 3. 

 

TABELA 3 – Localização das Lojas Carrefour e Champion por Região e Estado 

Região Estado UF No de lojas 
Carrefour 

No de lojas 
Champion 

Total de 
lojas 

Porcentagem 
sobre o total 
(%) 

Distrito Federal Distrito Federal DF 3 11 14 7,69%
       
Centro-Oeste     4 2,20%
 Goiás GO 3    
 Mato Grosso do Sul MS 1    
       
Sudeste     148 81,32%
 Minas Gerais MG 6 29   
 Rio de Janeiro RJ 13 22   
 São Paulo SP 41 22   
 Espírito Santo ES 2 13   
       
Sul     9 4,95%
 Paraná PR 4    
 Rio Grande do Sul RS 5    
       
Norte Amazonas AM 4  4 2,20%
       
Nordeste     3 1,65%
 Pernambuco PE 2    
 Rio Grande do Norte RN 1    
       
TOTAL     182 100,00%

Fonte:Elaborado pelo autor com dados disponíveis em CARREFOUR, 2004 
       

 

  

O Grupo Carrefour Brasil possui uma política formal de responsabilidade social 

desde 2001, época em que o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social o abordou, para estimulá-lo a incluir essas práticas na sua gestão. Segundo 

Neide Rocha Sencovici, Gerente Nacional de Responsabilidade Social e pessoa 

entrevistada em 20 de junho de 2005, a responsabilidade social foi uma estratégia 

instituída para desenvolver ações relacionadas com os quatros principais públicos 

considerados pela empresa: funcionários, clientes, fornecedores e o setor público 
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(Governo e terceiro setor). Conforme o Relatório de Desenvolvimento Sustentável de 

2004, os projetos contam com metodologia, gestão e acompanhamento da área de 

Responsabilidade Social, em parcerias com consultorias e Organizações Não-

Governamentais (ONGs). O público envolvido é estimado em 50 mil funcionários; 5 

mil clientes que circulam diariamente em cada uma das lojas; e 16 mil fornecedores 

distribuídos por 900 municípios brasileiros. 

Além de optar por trabalhar com esses públicos, a educação e a saúde foram 

nomeadas as linhas principais de atuação das ações sociais da filial brasileira, após 

a aplicação de uma pesquisa por amostragem com funcionários, fornecedores e 

clientes. Essa pesquisa foi replicada em 2004, confirmando a preferência do seu 

público para investimentos na área de ensino e, em especial, para as crianças e 

adolescentes. Estão incluídos também, nos projetos de investimento social, as 

campanhas e eventos voltados à conscientização dos clientes e funcionários sobre 

temas ditados pelas necessidades do país.  

A matriz difunde uma política mundial voltada para seus valores: liberdade, 

compartilhamento, respeito, integridade, progresso, solidariedade e 

responsabilidade. Merece destaque, como um dos compromissos inseridos no valor 

liberdade, a preocupação em possibilitar o acesso a bens de consumo ao maior 

número de pessoas. O significado do termo “solidariedade”, como se chama o 

investimento social na França, segundo informou a entrevistada, é caracterizado 

pela empresa, no seu Relatório de Desenvolvimento Sustentável de 2004, da 

seguinte forma (p. 17): 

  
Nas comunidades nas quais exercemos nossa atividade profissional, 
nos países, nas cidades e nos bairros, contribuir para o 
desenvolvimento da economia local, do emprego, da formação e lutar 
contra a exclusão. Aplicar uma política de comércio eqüitativa, 
desenvolvendo o compartilhamento do valor. Sermos também 
solidários entre nós, dentro do Grupo, qualquer que seja a nossa 
profissão, função ou bandeira. 

 

Outro valor da empresa, igualmente importante para este estudo, é o da 

responsabilidade, que inclui o cuidado com o meio ambiente. 
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b.   Gestão de RSE 

A diretoria responsável pela gestão dos assuntos de responsabilidade social está a 

cargo de um dos oito diretores executivos, que fazem parte do conselho executivo, 

que assessoram a presidência. A diretoria responsável pela RSE é a de expansão 

de serviços, que também acumula atividades relacionadas a assuntos corporativos e 

institucionais. No futuro, a empresa tem a intenção de extinguir o departamento de 

RSE, quando os valores de RSE estiverem incorporados na cultura organizacional e 

passar a existir um conselho que dê suporte à presidência nesses assuntos.  

O departamento é responsável pelos projetos de investimento social, ou seja, as 

ações sociais e a responsabilidade corporativa. Nessa última, está inserido o Código 

de Ética voltado a funcionários, a clientes e a fornecedores. Esse código é uma 

estratégia de política de relacionamento com o público interno e externo. Também 

tem força no grupo a política de segurança alimentar, que tem como preocupação 

fornecer produtos saudáveis. A diretoria da empresa se reúne mensalmente para 

avaliar as questões de ética e responsabilidade social e definir o que pode ser 

incorporado ao negócio. 

O envolvimento da cúpula com os assuntos de responsabilidade social, segundo a 

Gerente de Responsabilidade Social, é limitado pela carga de trabalho dos diretores 

e do presidente. Quando necessário, esse último fala em nome da empresa, mas 

geralmente pede que os diretores representem a empresa nesse sentido. Os 

diretores das lojas também cumprem o papel de comunicadores de responsabilidade 

social, no que se refere a assuntos corporativos perante a comunidade, mas quando 

o momento exige que transmitam informações de estratégia e futuro do negócio, 

recorrem a seus superiores. O motivo alegado para essa descentralização da 

representatividade é não sobrecarregar o presidente e a possibilidade dos gestores 

locais assumirem a responsabilidade da comunicação como forma de incorporar a 

cultura da responsabilidade social. O presidente, portanto, é requisitado para os 

‘momentos mais importantes, mas desce a responsabilidade para os seus diretores’. 

Cabe à gerência de responsabilidade social avaliar e apresentar para o conselho 

executivo as propostas que chegam para o Grupo, em termos de patrocínio de 

projetos. É o conselho que dá a aprovação final aos projetos que serão aplicados 
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nas lojas. As lojas, portanto, possuem uma ‘política formal de atuação’ em 

decorrência da incorporação desses projetos. 

O Grupo Carrefour possui uma fundação mundial, sendo esse o motivo da não 

criação de um instituto voltado à área social aqui no Brasil. No entanto, a fundação 

mundial investe em dois projetos brasileiros, sendo um o da Favela da Maré, que 

promove a capacitação de jovens para o vestibular, e o outro a reciclagem na Favela 

do Jaguaré, que é o patrocínio de uma ONG voltada à reciclagem. É o departamento 

de Responsabilidade Social Nacional que responde pela fundação no Brasil e pelo 

acompanhamento do projeto. 

É a matriz que dita as diretrizes e valores de Responsabilidade Social difundidos 

pelas suas filiais. No entanto, faz parte de sua política que cada país exerça seu 

investimento social e seja inserido na comunidade, conforme a necessidade de sua 

região. O Brasil optou, como explicado acima, por investir em projetos de inclusão do 

jovem por meio da educação. Existe uma prestação de contas trimestral da 

subsidiária brasileira para com a matriz, que exige o envio de relatórios ou reportings 

de tudo o que é feito no país, sendo acumulado aos dados obtidos nas outras 

localidades. Esses dados são utilizados para relatar as principais ações da empresa 

no relatório mundial. Foi mencionado, na entrevista, que a matriz, na França, sofre 

uma fiscalização nas ações sociais da empresa, pois o investimento social, naquela 

localidade e nos países em que atua, tornou-se necessário por lei. Segundo a 

gerente de responsabilidade social do Carrefour brasileiro, essa é uma política que 

ajuda a sedimentar a área de responsabilidade social nos países em que o Grupo 

tem filiais. 

5.1.2. Práticas de RSE 

Ações gerais da empresa 

As práticas de RSE do Grupo Carrefour Brasil sofrem a influência direta de sua 

matriz na França, cuja Fundação Internacional desenvolve ações voltadas a 

catástrofes internacionais (mobilização de recursos), solidariedade (combatendo a 

exclusão e apoiando programas educativos) e pesquisa científica e médica 

(prevenção e tratamento de doenças). No Quadro 5, estão relacionadas as ações de 
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RSE da empresa, conforme identificado na entrevista e em relatórios anuais do 

Grupo: 
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QUADRO 5 – PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL DO CARREFOUR 
(baseado nos Relatórios de Desenvolvimento Sustentável 2002, 2003 e 2004, no Manual “Aula de Cidadania” e em outros folhetos avulsos) 

* Com base nos Indicadores Ethos de RSE (2005) 
 

 
 
PROGRAMAS STAKEHOLDERS*     PÚBLICO 

BENEFICIADO 
EXTENSÃO INVESTIMENTO  DATA AÇÕES 

Natal da Esperança de Goiás 
 
 

-Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

 Instituições que 
atendem crianças 
carentes 

Goiânia (GO) ND Organizado 
desde 1992 
no 
estaciona-
mento da 
loja Goiânia 
Sul. 

- Arrecadação de 30 
toneladas de alimentos 
em 2002. 
- Arrecadação de 60 
toneladas de produtos 
para crianças carentes 
em 2003. 

Show da Esperança Carrefour 
 
 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

Entidades ligadas à 
Organização das 
Voluntárias de Goiás 

Goiânia (GO) ND (obs: foram 
arrecadadas 22 
toneladas de 
alimentos em 
2004) 

Em 2004, foi 
a 12ª edição 
do show. 

Show musical cujo 
ingresso valia 2 kg de 
alimentos. 

Garantia de Origem Carrefour 
 
 
 
 

- Fornecedores 
(Critérios de Seleção e 
Avaliação de 
Fornecedores e Apoio 
ao Desenvolvimento de 
Fornecedores) 
 

- Fornecedores (o 
projeto conta com 250 
parceiros em todo o 
Brasil atualmente) 
- Comunidades locais 
próximas dos 
fornecedores 
- Consumidores 

Sete fazendas do 
Grupo Carrefour 
produzem 
alimentos com o 
selo Garantia de 
Origem nos 
estados da Bahia, 
Mato Grosso e 
Pernambuco. 

ND Criado em 
1999 

Alimentos desenvolvidos 
com o selo “Garantia de 
Origem” (a linha é 
composta por 52 
produtos, originários de 
fornecedores que 
seguem rigorosamente 
os conceitos Garantia de 
Origem). 

Fundação Internacional Carrefour 
 
 
 
 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

- Sociedade e a 
comunidade em geral 

Destinada às 
vítimas de 
comunidades do 
Nordeste (Alagoas, 
Ceará, Maranhão, 
Paraíba e Piauí) 

- Em 2004, a 
Fundação destinou 
150.000 euros para 
as vítimas de 
enchentes no 
Brasil e doou 
240.000 euros para 
a construção da 
sede da ONG 
Reciclar. 

Fundada em 
2000 

Ajuda às vítimas das 
enchentes. Presente em 
40 países, a Fundação 
desenvolve ações em 
três áreas: catástrofes 
internacionais; 
solidariedade e pesquisa 
científica e médica. 
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Adesão ao UN 
Global Compact - 
Acordo Global das Nações Unidas 
(Human Rights, Labour, Environment, 
Anti-Corruption)  
* consulta no próprio site: 
http://www.unglobalcompact.org 
 
 

- Meio Ambiente   
(Responsabilidade 
frente às gerações 
futuras - Educação e 
Conscientização 
Ambiental) 
- Público Interno 
(Trabalho Decente - 
Compromisso com o 
Desenvolvimento 
Profissional e a 
Empregabilidade) 
- Governo e Sociedade 
(Transparência Política -
Práticas Anticorrupção e 
Propina) 

- Funcionários das 
empresas que aderiram 
ao Acordo 
(Público interno) 
- Sociedade 

Internacional ND Desde 2001 - Este acordo reúne 
organizações 
intergovernamentais, 
governo, ONGs e 
empresas, para ter um 
papel construtivo no 
desenvolvimento global. 
- O Global Compact é 
uma proposta do 
secretário-geral das 
Nações Unidas, para 
que a comunidade 
empresarial global sele 
um pacto em torno de 
nove princípios básicos 
de respeito aos direitos 
humanos, ao trabalho e 
ao meio ambiente. 

Enchentes Brasileiras 
 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

- 80.000 pessoas 
desabrigadas em 2004 
- Vítimas das cheias no 
RJ em 2001 e 2002 e 
em MG em 2002 

RJ, MG e outros 
estados. 

R$ 600.000,00 em 
2004 

2001, 
2002 e 
2004 

- Doação de 300 
toneladas de alimentos e 
8.000 colchonetes para 
vítimas das enchentes 
de jan/fev de 2004.  
- Doação de 67.000 
produtos e 40 toneladas 
de alimentos em 2002. 

Projeto Mata Atlântica (em parceria 
com a Fundação SOS Mata Atlântica) 
 
 

- Meio Ambiente 
(Responsabilidade 
Frente às gerações 
futuras – Educação e 
Conscientização 
Ambiental) 

- Sociedade e 
comunidade em geral 
(Público externo) 

Nacional ND Desde 2002 Conscientização de 
professores e alunos de 
escolas públicas sobre o 
meio-ambiente. 
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Projeto Verde – Dia Mundial do Meio 
Ambiente 
 
 
* O Projeto Verde Carrefour foi finalista 
do 2º Prêmio FGV-EASP de 
Responsabilidade Social 

- Meio Ambiente 
(Responsabilidade 
Frente às gerações 
futuras – Educação e 
Conscientização 
Ambiental) 

- Clientes e alunos de 
escolas públicas no 
entorno das lojas 
- Funcionários e seus 
filhos 

Nacional Formalizado em 
2002. Foram 
gastos 
R$ 205.000,00 em 
2004 

- Programa 
iniciado em 
2002. Lema: 
“O futuro da 
natureza 
está nas 
suas mãos”. 
- 2003: Ano 
Internacional 
de 
Preservação 
da Água. 
 

- Informação de clientes 
e crianças de escolas 
públicas sobre a 
utilização responsável 
dos recursos naturais 
- Destacar a importância 
da preservação da água, 
da reciclagem e 
procedimentos para a 
conservação dos 
alimentos em 2002. 
- Destacar a importância 
da água em 2003. 

Projeto Aula de Cidadania 
 
(Programa Educacional Carrefour: 
Programa de alfabetização de 
funcionários e membros da 
comunidade realizado pelo Carrefour, 
em parceria com a Confederação 
Nacional de Mulheres do Brasil e o 
Ministério da Educação) 
OBS: - Em 31/08/04, o Carrefour fez 
parceria com o CIEE (Centro de 
Integração Empresa Escola). 
- Em 01/04/04, o Carrefour fez parceria 
com a CMB (Confederação das 
Mulheres do Brasil) e o MEC.  

- Comunidade 
(Relações com a 
Comunidade Local - 
Relações com 
Organizações Locais) 
- Público Interno 
(Trabalho Decente – 
Compromisso com o 
Desenvolvimento 
Profissional e a 
Empregabilidade) 
- Governo e Sociedade 
(Liderança social – 
Participação em 
Projetos Sociais 
Governamentais) 

- Membros das 
comunidades, 
funcionários e seus 
familiares e prestadores 
de serviço. 
- Em parceria com a 
CMB, o grupo Carrefour 
alfabetizou 1700 alunos 
em 2004, nos estados 
de SP, MG, RJ e PR. 
 

- Em 2002 e 2003, 
o programa só 
abrangia as lojas 
de SP. 
- Após 31/08/2004, 
o programa se 
estendeu a outros 
estados além de 
SP (RJ, PE, RN e 
AM) 
 

R$ 350.000,00 em 
2004 

- Primeira 
turma 
formada em 
2002; outra 
em 2004. 
- O programa 
de 
alfabetiza- 
ção de 
jovens e 
adultos do 
Grupo 
Carrefour 
existe desde 
2002 

Montagem de salas de 
aula nas comunidades 
do entorno da empresa e 
nas próprias lojas.  

Programa Voluntário Carrefour e 
Champion 
 
 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

- Comunidade local 
- Crianças e 
adolescentes de ONGS 
próximas às lojas. 
 
Obs: em 2002, foram 
beneficiadas 3.000 
crianças e adolescentes 
pertencentes a 17 
instituições. 

- Projeto 
implantado em 11 
lojas em 2002. 
- Projeto 
implantado em 38 
lojas em 2003. 
- Projeto 
implantado em 52 
unidades do Brasil 
em 2004. 

- Em 2002, foram 
investidos R$ 
164.000,00. 
- R$ 673.000,00 
em 2004 (66.188 
horas destinadas). 

-Em 2002, 
eram 330 
voluntários. 
-Em 2003, 
eram 1030 
voluntários. 
-Em 2004, 
foram 1217 
voluntários. 

Prática do voluntariado 
empresarial por parte 
dos funcionários, com 
destinação de horas de 
trabalho pela empresa. 
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Projeto Idéias em Ação - Público Interno 
(Diálogo e Participação - 
Gestão Participativa) 

 Público interno ND  ND 2002 Campanha de 
comunicação interna do 
Carrefour criada para 
motivar e recompensar 
as boas idéias de seus 
funcionários. 

Projeto Jovem Cidadão  - Governo e Sociedade 
(Participação em 
Projetos Sociais 
Governamentais) 

1550 jovens entre 16 e 
21 anos, alunos do 
ensino médio. 

ND R$ 780.000,00 2002 Contribuição ao governo 
para encorajar a entrada 
de jovens no mercado 
de trabalho através de 
bolsas de estudo. 

Campanha Nacional de Preservação 
do Meio Ambiente 
 

- Meio Ambiente 
(Responsabilidade 
Frente às gerações 
futuras – Educação e 
Conscientização 
Ambiental) 

- 800.000 clientes 
atingidos 
- 79 ONGs ligadas ao 
meio ambiente 
- 4.000 crianças e 
adolescentes 

Nacional R$ 730.000,00 2002 Campanha para a 
preservação da natureza 
e educação ambiental 
(7.000 árvores foram 
plantadas, ONGs 
promoveram debates e 
exposições sobre meio 
ambiente nas lojas do 
Grupo). 

Projeto “A saúde é a vida” 
 
 

- Meio Ambiente 
(Responsabilidade 
Frente às gerações 
futuras – Educação e 
Conscientização 
Ambiental) 
- Público Interno 
(Trabalho Decente - 
Cuidados com Saúde, 
Segurança e Condições 
de Trabalho) 

- 40.000 crianças 
vacinadas contra a 
poliomielite 
- 46.000 funcionários 
vacinados contra a gripe

Nacional R$ 1.500.000,00 2002 - Vacinação contra a 
gripe, além de outras 
vacinas. 
- As reservas florestais 
preservadas pelas 
Fazendas do Grupo 
Carrefour, em acordo 
com o IBAMA, abrigaram 
animais caçados 
ilegalmente. 

Projeto “Integração Digital” 
 

-Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

12.500 alunos e outros 
da comunidade que 
freqüentam a escola nos 
fins de semana 

BA e PE R$ 155.000,00 2002 100 computadores 
doados a 25 escolas 
públicas situadas na BA 
e PE. 

Manual de Ética Social Fornecedores 
 

- Valores, 
Transparência e 
Governança 
(Auto-Regulação da 
Conduta - 
Compromissos Éticos) 

- 280 fornecedores do 
selo Garantia de Origem
- 200 fornecedores da 
Marca Própria 

Nacional R$ 60.000,00 Distribuição 
de manuais 
em 2002 
 
 

Difusão e valorização de 
padrões de conduta para 
os fornecedores, através 
da distribuição de um 
guia de princípios éticos 
a serem seguidos. 
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Patrocínio  
Do prêmio “Água e Cidade” entregue à 
cidade de Porto Alegre  
 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 
- Meio Ambiente 
(Responsabilidade 
Frente às gerações 
futuras – Educação e 
Conscientização 
Ambiental) 

- Sociedade e 
comunidade em geral 
(Público externo) 
 

Regional ND 2003 
 

Com este patrocínio, a 
empresa reconheceu o 
modelo de gestão de 
recursos hídricos de 
Porto Alegre. 

Ajuda à Creche Casa Piedade Tia 
Deuza e Hospital Varella Santiago 
 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

- Pessoas vinculadas à 
creche a ao hospital 

Natal (RN) ND 2003 O grupo de voluntários 
do Carrefour atendeu a 
creche e o hospital. 

Doação de uma sala de informática, 
com seis computadores, para o Núcleo 
de Apoio à Criança com Câncer. 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

- Crianças do Núcleo Recife (PE) ND 2003 Referida doação foi feita 
para auxiliar nos estudos 
das crianças. 

Doação de Quadra para o Centro 
Educacional Casa de Integração da 
Criança e do Adolescente 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

- Crianças e 
adolescentes do centro 

Recife (PE) ND 2003 Uma quadra 
poliesportiva foi doada 
pelo Carrefour Recife 
para o referido Centro 
Educacional. 

Projeto Pró-Ética (extensão do Código 
de Ética do Grupo Carrefour) 
 

- Valores, 
Transparência e 
Governança 
(Auto-Regulação da 
Conduta -  
Compromissos Éticos) 

- Equipe operacional, 
funcionários, corpo 
diretivo do Grupo e 
fornecedores (público 
interno e externo) 

Nacional ND Criado em 
2003 

Instalação de um comitê 
permanente para 
analisar os avanços e os 
conflitos éticos 

Programa de Segurança dos Alimentos 
 
 

- Consumidores e 
clientes (Conhecimento 
e Gerenciamento dos 
danos potenciais dos 
produtos e serviços) 

- Consumidores Nacional (os 
médicos 
veterinários visitam 
os fornecedores 
em todo país) 

ND Criado em 
2003 

Determina parâmetros e 
normas para a 
higienização dos 
produtos. 
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Instituto de Formação Carrefour 
Champion 
 
 

- Público Interno 
(Trabalho Decente - 
Compromisso com o 
Desenvolvimento 
Profissional e a 
Empregabilidade) 

- Funcionários da 
empresa (público 
interno) 
- Em 2002, foram 133 
programas, com 2.532 
turmas e 40.291 
empregados 
participantes 
 - Em 2003, foram 53 
programas, para formar 
2.832 turmas. 
- Em 2004, foram 45 
programas, para formar 
2.681 turmas. 

Nacional - R$1.264.338,00 
em recursos 
disponibilizados em 
2002 
- R$2.058.598,00 
em recursos 
disponibilizados em 
2003 
- R$1.114.203,00 
em recursos 
disponibilizados em 
2004 

2002, 
2003 e 
2004 

Programas de 
Aperfeiçoamento e 
Treinamento dos 
funcionários 

Dia “D” de Combate à Poliomielite 
 
 

- Governo e Sociedade 
(Participação em 
Projetos Sociais 
Governamentais) 

- Foram vacinadas nas 
lojas Carrefour 40.000 
crianças em 2002; 
58.385 crianças em 
2003 e 71.000 crianças 
em 2004. 

ND Não há 
investimento: O 
Carrefour cede 
espaço físico e 
divulga a 
campanha 

2002, 
2003 e 
2004 

Os hipermercados e 
supermercados 
transformam-se em 
postos de vacinação 
(parceria com o 
Ministério da Saúde) 

Fazendas do Grupo Carrefour 
 
* A partir de 2004, as fazendas 
ostentam o selo Empresa Legal, com o 
Prêmio Motiva de Responsabilidade 
Social. 

- Fornecedores 
(Critérios de Seleção e 
Avaliação de 
Fornecedores e Apoio 
ao Desenvolvimento de 
Fornecedores) 
- Comunidade 
(Relações com 
Organizações Locais) 

- Comunidade local 
- Público interno (as 
fazendas reúnem um 
total de 1590 
funcionários). 
- Fornecedores 

Estados da Bahia, 
Mato Grosso e 
Pernambuco 

Por volta de R$ 
80.000,00 
aproximadamente 
em 2004 

2002 e 
2004 

Em todas as fazendas 
do Grupo Carrefour são 
desenvolvidos projetos 
de responsabilidade 
social (em 2002: Projeto 
Futuro; Programa Vida 
Verde; programas de 
alfabetização; de saúde; 
doação de material 
escolar e computadores 
para as escolas locais) 

Projeto Bem Viver 
 
 
 

- Público Interno 
(Trabalho Decente - 
Cuidados com Saúde, 
Segurança e Condições 
de Trabalho) 

- Público interno 
- Em 2003, foram 
18.121 funcionários 
participantes. 
- Em 2004, foram 
28.431 funcionários 
participantes. 

Nacional ND 2003 e 
2004 

Eventos e Palestras que 
visam à melhoria dos 
hábitos de alimentação e 
cuidados com a saúde, 
incluindo aids, estresse 
e câncer de mama. 
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Código de Ética Carrefour 
e Disque Ética para os funcionários 
 
 
 

- Valores, 
Transparência e 
Governança  
(Auto-Regulação da 
Conduta – 
Compromissos Éticos) 

- Equipe operacional, 
funcionários, corpo 
diretivo do Grupo e 
fornecedores (público 
interno e externo) 

Nacional ND - Em 2003, o 
Código de 
Ética foi 
atualizado.  
- Em 2004: 
trabalho de 
difusão da 
ética. 

Difusão e valorização de 
elevados padrões de 
conduta para os 
funcionários e 
fornecedores.  

Campanha do Agasalho 2004 
 
 
 

- Governo e Sociedade 
(Participação em 
Projetos Sociais 
Governamentais) 

Moradores de rua e 
instituições sociais 

SP e outros 
estados 

ND 
(obs: 135.000 
peças arrecadadas 
em 2004 e mais de 
10.000 agasalhos 
para as pessoas 
carentes em 2003) 

2003 e 
2004 

Arrecadação de 
agasalhos, em parceria 
com o governo de SP. 
Todos os anos, o 
Carrefour abre espaço 
para arrecadação de 
agasalhos. 

Fome Zero – Cidadania 100 
 
 

- Governo e Sociedade 
(Envolvimento com 
atividades realizadas por 
entidades 
governamentais)  

- Crianças e adultos de 
baixa renda 
- População carente 

- Nacional 
- Doações em 
Brasília e Goiânia 
em 2003 

ND (obs: 272 
toneladas de 
alimentos 
arrecadadas em 
2004) 

2003 e 
2004 

Arrecadação de 
alimentos através de 
grandes eventos 
musicais e comerciais 

Programa “Aprender a Aprender”  
 
 

- Comunidade 
(Relações com 
Organizações Locais) 

- Crianças das escolas 
públicas da região 
- Filhos de funcionários 

Projeto 
desenvolvido nas 
Fazendas do 
Grupo Carrefour 

R$ 10.125,00 em 
2004 

2003 e 
2004 

Fornece material escolar 
para filhos dos 
funcionários 

Programa “Aprender@com” 
 
 

- Comunidade 
(Relações com 
Organizações Locais) 

- Crianças 
- Adolescentes 
- Comunidades locais 

Projeto 
desenvolvido nas 
Fazendas 
Carrefour 

R$ 60.000,00 em 
2004 

2003 e 
2004 

Montagem de salas de 
informática em escolas 
públicas da comunidade 
do entorno das fazendas 
do Grupo. 

Projeto Sorriso Novo 
 
 

- Público Interno 
(Trabalho Decente - 
Cuidados com Saúde, 
Segurança e Condições 
de Trabalho) 

- Funcionários e 
familiares 

Projeto 
desenvolvido nas 
Fazendas 
Carrefour 

ND 2003 e  
2004 

Dá assistência 
odontológica para 
funcionários e familiares 

Projeto Visão do Futuro 
 
 

- Público Interno 
(Trabalho Decente - 
Cuidados com Saúde, 
Segurança e Condições 
de Trabalho) 

- Funcionários e 
familiares 

Projeto 
desenvolvido nas 
Fazendas 
Carrefour 

ND 2003 e 
2004 

Permite consultas, 
exames, tratamentos 
oftalmológicos e óculos 
sem custo. 
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Ajuda ao GRAACC (Grupo de Apoio ao 
Adolescente e à Criança com Câncer) 
 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

Crianças e jovens 
portadores de câncer 

ND R$ 35.000,00 em 
2004 

2003 e  
2004 

Doação de parte da 
renda obtida com a 
venda de produtos 

Projeto Pré-Vestibular da Maré 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

Jovens de baixa renda 
moradores do Complexo 
da Maré (RJ) 

RJ (Favela da 
Maré) 

R$ 227.000,00 Compro- 
misso 
assinado em 
2004 

Manutenção de 100 
jovens por ano em 
cursos pré-vestibulares 

Patrocínio  
Da publicação da pesquisa: 
Responsabilidade 
Social das 
Empresas - 
Percepção do Consumidor 
Brasileiro/2004  
(iniciativa do Instituto Akatu e do 
Instituto Ethos) 

- Valores, 
Transparência e 
Governança (Diálogo 
com as Partes 
Interessadas -
Stakeholders) 
- Governo e Sociedade 
(Liderança Social - 
Liderança e Influência  
Social ) 

- Sociedade em geral 
(Público externo) 
- Consumidores 
(Público externo) 
- Empresários 

Nacional ND 2004 
(o Carrefour 
já patrocinou 
outras vezes: 
em 2002, por 
exemplo) 

Com este patrocínio, a 
empresa buscou a 
inclusão da 
responsabilidade social 
na gestão dos negócios. 

Projeto Reciclar  
 

- Meio Ambiente 
(Comprometimento com 
a melhoria da qualidade 
ambiental) 
- Comunidade 
(financiamento de ação 
social) 

Jovens de 16 a 19 anos SP (Favela do 
Jaguaré) 

R$ 320.000,00 2004 Construção da sede 
própria para a ONG 
Reciclar, aumentando a 
capacidade de 
atendimento. 

Projeto Inclui com Arte  
 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

80 famílias de artesãos 
de baixa renda de SP 

SP R$ 8.000,00 2004 Quiosques nas lojas do 
Grupo para venda de 
artesanato solidário 

Programa Padarias Artesanais 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

Moradores de 
comunidades de baixa 
renda e funcionários de 
escolas públicas 
estaduais 

SP R$ 6.000,00 2004 Patrocínio com a doação 
de Kits-padaria e 
matéria-prima para curso 
de capacitação e 
formação de padeiros 
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Prêmio Bom Conselho 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

Crianças e adolescentes 
em situação de risco 

MG R$ 75.000,00 2004 Parceria formada desde 
2004 com o Instituto 
Telemig Celular (o 
prêmio apóia projetos 
que tenham participação 
dos Conselhos 
Tutelares) 

Programa Saúde da Mulher 
 
 

- Público Interno 
(Trabalho Decente - 
Cuidados com Saúde, 
Segurança e Condições 
de Trabalho) 
- Comunidade 
(Relações com a 
Comunidade Local) 

Mulheres (funcionárias e 
moradoras das 
comunidades rurais no 
entorno das fazendas) 

ND R$ 1.924,00 2004 Proporcionar a 
realização de exames 
preventivos de câncer do 
colo de útero e mama. 

Projeto Capoeira 
 

- Comunidade 
(Relações com a 
Comunidade Local) 

Jovens das 
comunidades no 
entorno das fazendas 

ND R$ 5.546,00 2004 Patrocínio de grupos de 
capoeira como forma de 
resgate da cultura local 

Oficinas Culturais  
 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

300 crianças de 5 
comunidades de Niterói 

Niterói (RJ) R$ 3.800,00 2004 Capacitação de jovens 
da comunidade para 
realização de oficinas 
culturais e de contadores 
de histórias. 

FIA – Fundo da Infância e 
Adolescência 
 

- Governo e Sociedade 
(Envolvimento com 
atividades realizadas por 
entidades 
governamentais) 

Crianças e adolescentes 
em situação de risco 
social 

ND R$ 2.000,00 2004 Destinação de parte do 
IR para o FIA. 

Doações para instituições diversas 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

Crianças e jovens de 
ONGS situadas em SP, 
MG e RJ 

SP, MG e RJ R$ 96.000,00 2004 Doação de verba mensal 
para instituições sociais. 

Semana da Solidariedade 
 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

5 instituições foram 
beneficiadas 

SP ND 
(obs: 2.500 itens 
doados) 

2004 Arrecadação de 
alimentos nas lojas, em 
parceria com o governo 
de SP. 
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Outros programas de âmbito menor: 
Programa São Paulo Inclui de 
contratação de deficientes; Projeto 
Minha Casa (PR); Fundação Gol de 
Letra (RJ); Doação para a Cruzada do 
Menor (RJ); Casa Hope (SP); Rodeio 
Champion (ES); Pedalando contra a 
Fome (SP); Amigos do Bem (para os 
carentes do NE); 2º Natal Solidário 
(SP); Inverno Quente (SP); 5ª Volta 
Internacional da Pampulha (MG); Natal 
sem Fome (MG); Primeiro Emprego 
(MG); Ajuda a quem precisa (Juiz de 
Fora); Projeto Reciclagem (SP); 
Doação de Sangue (RJ); Escola de Paz 
(RJ); Reforço para a APAE (SP); Apoio 
aos Professores (SP); 1ª Campanha de 
detecção de diabetes (SP); União 
contra a enchente; Ajuda à AACD; Dia 
“D” de Luta contra a Dengue; Limpeza 
do rio Tibagi (PR); Prêmio Carrefour de 
Jornalismo; Dia da Solidariedade no 
Estado de São Paulo; Campanha “A 
seca destrói, a fome mata” (PE), etc. 

    Todos estes 
programas 
constam do 
relatório de 
2002, 2003 e 
2004. 
 
 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: ND = Não existem dados disponíveis. 
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Segundo consta no Relatório Anual de Sustentabilidade de 2004 do Carrefour, o 

investimento total voltado a práticas de responsabilidade social foi de R$ 

2.678.395,00. Nesse mesmo ano, também houve um esforço para arrecadar itens 

para transferência a instituições necessitadas, além de doações para as ONGs 

visitadas pelos voluntários. As ações do Grupo Carrefour de 2004, abaixo descritas, 

seguem o roteiro de exposição das sete dimensões dos Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social (Stakeholders), conforme foi apresentado na teoria. 

i. Valores, Transparência e Governança 

A forma como a RSE é divulgada para o público externo ainda não está 

amadurecida pelo Grupo Carrefour brasileiro. A gerente de Responsabilidade Social 

traduz a questão da seguinte maneira: 

 

O Carrefour ainda está naquela fase de amadurecer qual é a melhor 
forma de inserir isso na marca. Isso ainda não foi inserido. O que é 
inserido, o que é comunicado, numa forma mais tête a tête mesmo, 
que é junto ao cliente ou a comunicações de projetos, é que o 
Carrefour tem uma política de atuar na questão social no entorno da 
loja. Mas isso ser agregado à marca, definitivamente, ainda não. 
Existe todo um estudo de como isso pode ser feito. A empresa não 
tem essa cultura. Na França não é assim. Então a empresa é 
extremamente discreta nas suas atuações. No Brasil, a gente 
começa a divulgar um pouco mais, mas procura apresentar 
resultados, seja em relatório social, em comunicação formal e 
resultado de projeto, como é o do livro de alfabetização. Mas, a 
propaganda em si ou agregar isso ao institucional, ainda não (Neide 
Rocha Sencovici, 20 de junho de 2005). 

 

As práticas de responsabilidade social são divulgadas para os funcionários pelos 

meios de comunicação interna. Dentre esses, está a revista interna mensal, com 

tiragem de 50 mil exemplares, quadros de aviso, banners e cartazes. À hierarquia do 

grupo também é enviado um informativo. Cabe ressaltar que é incluída, no 

planejamento de cada nova ação, a forma como o público interno será comunicado. 

Em 2001, o Grupo Carrefour francês aderiu ao Pacto Global instituído pelas Nações 

Unidas, junto com a comunidade empresarial mundial, em torno de nove princípios 

básicos de respeito aos direitos humanos, ao trabalhado e ao meio ambiente. Esse 
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compromisso consta da carta do presidente do Grupo Carrefour Brasil, na introdução 

do Relatório de Sustentabilidade de 2004, que também é uma das diretrizes da 

empresa que administra. Cabe salientar que o Grupo Carrefour da matriz utiliza 

diretrizes sugeridas pela Global Reporting Initiative (GRI) em seu relato social, o 

mesmo não ocorrendo no Brasil. 

Uma das ferramentas que localiza as empresas e consumidores em relação a RSE e 

traduz a sua transparência é a Escala Akatu de Responsabilidade Social. Esse 

instrumento, recém-criado, auxilia o público na avaliação de empresas, conforme 

seu grau de comprometimento com a prática de RSE. O Carrefour é uma das 82 

empresas que respondeu ao questionário, que será consultado pelos consumidores 

para efetuarem as suas compras. Essa empresa recebeu a pontuação máxima, com 

poucos itens associados ao relacionamento com o seu público interno ainda não 

implantados, no que diz respeito à gestão participativa e relações com sindicatos 

(Carrefour: Akatu). 

O Carrefour vem patrocinando a pesquisa Percepção do Consumidor Brasileiro 

sobre a Responsabilidade Social das Empresas, sendo uma iniciativa do Instituto 

Akatu e do Instituto Ethos. Com esse patrocínio, o Carrefour busca a inclusão da 

responsabilidade social na gestão dos negócios de outras empresas, ao divulgar que 

os consumidores estão cobrando, cada vez mais, um papel social e ambiental ativo 

das empresas que prestigiam. 

O Carrefour possui um Código de Ética desde 2003, direcionado aos fornecedores e 

funcionários e com divulgação mais intensa em 2004. Quando da inclusão de um 

novo membro à equipe de funcionários, esse é obrigatoriamente adicionado ao 

material de boas-vindas. 

Sencovici, Gerente Nacional de Responsabilidade Social do Grupo, acredita que não 

existe uma concorrência em termos de ações de RSE entre as empresas do setor, 

mas, sim, que essas servem como benchmarking, no qual se procura aprender com 

o sucesso e, às vezes, com os pontos fracos do setor. 
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ii. Público interno 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2004, O Grupo Carrefour 

Brasil tem, como política de Recursos Humanos, a valorização do potencial humano.  

Nesse contexto, criou um centro de treinamento para seus funcionários com o nome 

Instituto de Formação Carrefour Champion, visando o aperfeiçoamento constante de 

sua equipe, ‘abrindo oportunidades de progressão na carreira e motivação para a 

excelência no desempenho’. 

Faz parte do investimento em seu público interno o Programa Bem Viver, que 

oferece eventos e palestras que visam a melhoria dos hábitos de alimentação e 

cuidados com a saúde, incluindo aids, stress e câncer de mama. A saúde do 

funcionário é importante para a empresa, que dá assistência odontológica para 

funcionários e familiares, por meio do Projeto Sorriso Novo. Confirmando a 

preocupação com o bem-estar do indivíduo, foi criado o Projeto Visão do Futuro, que 

permite consultas, exames, tratamentos oftalmológicos e óculos sem custo. Outra 

iniciativa é o Programa Saúde da mulher, para a prevenção do câncer de colo de 

útero e de mama. A comunidade rural localizada nas proximidades das Fazendas 

Carrefour também se beneficia por essas iniciativas. 

O Código de Ética teve, em 2004, uma difusão mais acentuada, com a criação do 

Disque Ética para ser utilizado por qualquer funcionário. A difusão, a cargo do 

Instituto de Formação Champion Carrefour, visou a valorização dos padrões de 

conduta do público interno e dos fornecedores, demonstrando a forma de trabalho 

do Grupo Carrefour e o respeito pela sociedade. Foi mantido o Projeto Pró-Ética, 

que prevê um comitê permanente para discussão dos assuntos pertinentes. 

O programa que o Carrefour escolheu para sedimentar os valores de RSE com o 

seu público interno foi o projeto de voluntariado, criado tanto para o quadro de 

funcionários do escritório, como para os colaboradores de suas lojas e fazendas. 

O programa de voluntariado interno instituído nos pontos de venda, diferentemente 

dos outros projetos de RSE mantidos pela empresa em suas lojas, ocorre ao longo 

do ano. Ele existe há cinco anos, tendo se iniciado com um teste em cinco lojas. Os 

funcionários das unidades são convidados a formar um grupo, que dedicará quatro 

horas mensais a uma instituição localizada o mais próximo possível do ponto de 
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venda, para trabalhos com foco na criança e no adolescente, na área de educação, 

pelo período de um ano. Uma consultoria se desloca para a loja, com o objetivo de 

treinar os participantes para iniciarem o programa e, mensalmente, faz um 

acompanhamento psicológico da equipe, assim como do andamento do projeto. 

A demanda da instituição na área educativa determina as atividades que serão 

executadas. Cada funcionário dedica um período de quatro horas por mês à 

instituição, havendo, portanto, quatro equipes que se revezam neste período. 

Segundo a entrevistada, é um trabalho em linha de produção, que cria o vínculo com 

a instituição, mas não dependência, que era uma das preocupações da empresa. O 

motivo alegado para a interrupção do trabalho após um ano é a dependência 

financeira que a instituição pode criar em relação à loja. 

De acordo com a gerente da área de responsabilidade social, esse é um trabalho 

que tem começo, meio e fim. Segundo ela, o varejo é muito forte, isto é, revende 

milhares de produtos sempre necessários em uma instituição. No entanto, quando o 

grupo entra para trabalhar, é informado que o foco do trabalho é o projeto e, não as 

doações que eventualmente possam ocorrer no desenvolvimento das atividades. As 

lojas, quando transferem o trabalho voluntário para outra instituição, mantêm as suas 

doações para a organização trabalhada anteriormente.   

Atualmente, 60 das quase 200 lojas do Carrefour possuem esse projeto implantado, 

o que significa 1230 voluntários envolvidos e por volta de 7 mil crianças atendidas no 

Brasil todo. O projeto de voluntariado cresce todo mês, quando duas a três lojas são 

inseridas. Houve informação de que a divulgação do programa não é intensa, pois o 

que se pretende é criar a cultura de RSE na empresa. A importância do 

envolvimento do funcionário no projeto foi descrita pela entrevistada como: 

 

Então, em cima dessa cultura, você vai alicerçando, vai criando 
mecanismos mais sólidos. Eu tenho voluntário que começou como 
operador de caixa e hoje é gerente de loja. Tenho gerente de loja 
que é voluntário, hoje é diretor de loja, e aonde ele vai carrega o 
projeto junto. Então acho que isso é que é o importante: criar cultura 
interna e o orgulho do funcionário também em fazer parte do projeto. 
E esse é algo que você consegue atuar nas três principais frentes, 
que é o funcionário, a comunidade, através do cliente, e o terceiro 
setor. Essa é a grande frente de trabalho (Neide Rocha Sencovici, 20 
de junho de 2005).  
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Nem todos os diretores conseguem implantar o programa de voluntariado em suas 

lojas. Nesse caso, a loja fica livre para criar seu próprio projeto, podendo ser a 

inclusão de um painel no local de venda, para divulgar as instituições do terceiro 

setor do entorno. As lojas têm autonomia para a sua escolha. Como essas são de 

grande porte, têm um papel importante na comunidade local. Podem, portanto, ser 

abordadas para desempenhar um importante papel junto ao seu público. Um 

exemplo de ação exclusiva de uma loja é a que ocorreu em um ponto de venda no 

bairro de Pinheiros, em São Paulo, que atendeu o pedido da Prefeitura para 

encabeçar uma campanha de detecção de doença pulmonar raramente 

diagnosticada. A loja aliou-se a uma Organização Não-Governamental (ONG), que 

ficou encarregada de efetuar o exame na população. A loja tomou a iniciativa, 

desenvolveu a idéia, implantou-a e mandou uma comunicação para o escritório, que 

incorporou a iniciativa ao banco de dados que compõe o relatório do final do ano. 

O programa de voluntariado é controlado mensalmente, através do envio de um 

relatório de acompanhamento emitido pelas lojas. Desse informativo constam 

informações como as atividades ocorridas na instituição assistida, quantas pessoas 

participaram e tipo de resultados obtidos. Os custos são calculados levantando-se o 

valor correspondente à doação de produtos. São adicionados aos cálculos as ‘horas 

que o Carrefour destinou para o projeto’. No encerramento do trabalho com a 

instituição, o grupo participante entrega uma avaliação dos pontos fortes 

desenvolvidos e as sugestões de melhorias, além de relatar o que permaneceu 

como herança. 

Cabe ressaltar que o programa de voluntariado conta com uma consultoria 

terceirizada, e que, recentemente, foi contratada a TXAI Consultoria, para dar um 

apoio no realinhamento estratégico das ações e assessoria na montagem de um 

Conselho de Responsabilidade Corporativa. 

O programa de voluntariado que ocorre nas lojas também é adotado pela equipe do 

escritório, que conta com 47 voluntários que trabalham com a comunidade do 

entorno. Esse é o único projeto da área administrativa, pois o maior enfoque de 

ações é direcionado às lojas, consideradas o seu “grande público”. 
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Está explicitada, no Código de Ética, a proibição dos funcionários administrativos 

receberem brindes ou presentes dos fornecedores, independentemente do seu 

valor. Esses objetos, quando recebidos, são transferidos para a área de 

responsabilidade social e são doados para instituições do entorno. São também 

incorporados a essas doações os produtos que os fornecedores deixam em 

exposição para compra futura do Carrefour e que não são recolhidos após o término 

do mês de apreciação. Esse é um acordo formalizado com os fornecedores que, em 

sua maioria, optam pela doação de seu mostruário. 

iii. Meio Ambiente 

O Grupo Carrefour tem incutido a preocupação com a preservação do meio 

ambiente e percebe seu importante potencial de educador da comunidade onde 

atua. Em 2002, foi lançado pela matriz o Programa Mundial de Preservação do Meio 

Ambiente. Nessa orientação, foi criado o Projeto Verde, que comemora e divulga o 

dia mundial do meio ambiente. É uma ação anual e pontual que promove atividades 

com os clientes e crianças de escolas públicas, por meio de exposições, oficinas, 

distribuição de mudas de plantas e fornecimento de cartilhas educando sobre o 

tema. Essa campanha anual é sempre analisada no seu término. Constam de sua 

avaliação o número de cartilhas distribuídas, a quantidade de clientes que aderiram, 

o número de crianças atingidas e quantas ONG se relacionaram com a empresa. 

Uma ação da empresa que merece destaque é a parceria estabelecida, a partir de 

2004, com a Universidade de São Paulo (USP) para apoiar a pesquisa sobre a 

produção de biodiesel. O Carrefour fornece o óleo residual proveniente de frituras de 

alimentos nas lojas, para a elaboração de combustível vegetal. Essa ação, que 

prevê a mistura de uma pequena parte de óleo vegetal tratado com o óleo 

proveniente do diesel de origem petrolífera, tem a intenção de diminuir o consumo 

da matéria-prima não renovável e a emissão de gases que contaminam a atmosfera. 

O Carrefour possui um outro programa importante e diferenciado voltado à 

preservação ambiental. A empresa está transformando uma fazenda própria em 

patrimônio da humanidade. Foram estabelecidas parcerias com universidades e 

instituições federais, pois se pretende que a fazenda futuramente seja palco de 

estudos científicos, abrigo para animais silvestres e local para criação de bois. A 
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carne oriunda do abate do gado será comercializada com o selo ‘garantia de origem’ 

apresentado abaixo. 

iv. Fornecedores 

Como destaque na área de RSE existe uma linha de produtos chamada ‘Garantia de 

Origem’, cujos alimentos são preparados dentro de conceitos rigorosos de 

qualidade, responsabilidade ambiental e social. Esses produtos certificados são 

monitorados por agrônomos, veterinários e zootecnistas, que verificam os processos 

empregados no plantio, criação (caso das carnes e peixes), abate, transporte e 

armazenagem. Através desse programa, o Carrefour profissionaliza os 

trabalhadores, moderniza os processos produtivos das empresas e garante uma 

melhor qualidade para os produtos que chegam ao consumidor. 

 

É o Código de Ética que formaliza a política de relacionamento com o fornecedor. 

Além desse código, foi criada a Cartilha de Ética dos Fornecedores, que visa 

cadastrar e avaliar os fornecedores dos produtos de marca própria Carrefour e 

Champion. Essa Cartilha foi elaborada com o intuito de conhecer melhor a prática 

social dos fornecedores, possibilitando auxiliá-los, por meio da experiência do 

Grupo, a incrementar a participação social em suas empresas. O objetivo desse 

programa foi ampliar a rede de empresas éticas e preocupadas com o meio 

ambiente. Os fornecedores são avaliados e pontuados, recebendo um prêmio caso 

se destaquem. 

A Cartilha de Ética para fornecedores foi ampliada para os fornecedores que não 

produzem produtos com a marca própria. Os indicadores do ‘Módulo 20’ do processo 

de auditoria, que já existiam para aos fornecedores de produtos com marca 

‘Garantia de Origem’, foram estendidos para o restante dos fornecedores. Esses 

indicadores medem a graduação de evolução e comprometimento dos fornecedores 

com a agenda da Responsabilidade Social. No entanto, o prêmio decorrente da 

pontuação obtida ainda não foi implementado para esse grupo. 

Cabe ressaltar que o Carrefour não possui nenhuma certificação do tipo ISO 

(International Organization for Standadization). 
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v. Consumidores e Clientes 

O Grupo Carrefour tem a preocupação com o acesso a produtos de primeira 

necessidade pelas camadas menos favorecidas da população. Dentro desse 

espírito, foi criada a linha 1º Preço, oferecendo produtos de qualidade a preços 

baixos. Os itens comercializados apresentam o preço 40% menor que as marcas 

líderes. São produtos como alimentos, artigos de limpeza doméstica, higiene 

pessoal, eletrodomésticos e vestuário. O Carrefour atende a todas as classes 

sociais. No entanto, Sencovici diz não poder afirmar que os produtos 1º Preço são 

somente comprados pelas classes D e E. 

O Programa Portas Abertas ao Cliente15 foi criado para apresentar aos clientes 

Carrefour o conceito sustentado pelos alimentos produzidos sob a marca Garantia 

de Origem em suas fazendas. Essa iniciativa faz parte da preocupação da empresa 

de promover uma alimentação saudável e consumo consciente por parte de seus 

clientes. O programa é composto por eventos informativos, seguidos de degustação 

de alimentos com a certificação, além de aulas de culinária, com uso de receitas que 

aproveitam os produtos da estação. 

Uma forma que o Carrefour já utilizou para sensibilizar os consumidores com uma 

causa ocorreu na Copa do Mundo de 2002. Nessa data, foi lançada uma campanha 

promocional, sendo parte da renda obtida com a venda de camisetas alusivas à 

Copa revertida para a AACD. 

vi. Comunidade 

Segundo Sencovici, Gerente Nacional de Responsabilidade Social do Carrefour, os 

principais projetos mantidos nas lojas e que atendem a comunidade local são o 

voluntariado, campanhas de vacinação, campanhas de arrecadação de alimentos, 

campanhas de arrecadação de agasalhos e conscientização ambiental. A política 

passada para as lojas é a de que sigam essas premissas, mas que também 

incorporem outras ações. Os gerentes de loja recebem, periodicamente, informações 

referentes a RSE, via ferramentas de comunicação, como a revista interna e 

Intranet. Em 2005, está sendo implementado o Prêmio Voluntário Carrefour, para 

incentivar as melhores práticas de voluntariado empresarial nos pontos de venda. 
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Está em elaboração, para ser implantado em 2006, um curso de formação para 

gestão comunitária e Responsabilidade Corporativa, em parceria com a TXAI 

Consultores. 

Independentemente das ações organizadas pela matriz, as lojas recebem orientação 

para que atendam às demandas da comunidade, sempre em concordância com a 

estratégia da empresa. Esta tática inclui a mobilização social, sensibilização por 

meio de um grande fluxo de pessoas que circulam pela loja e aproveitamento da 

rede de relacionamento do entorno. Ações como essas incluem o atendimento a 

demandas voltadas para a capacitação de jovens (cursos de padeiro e confeiteiro) e 

doações. 

Quanto ao impacto na implantação de uma nova loja, o Carrefour, de acordo com 

Sencovici, ainda não possui nada sistematizado nesse sentido, mas os impactos da 

construção da edificação são avaliados, assim como o número de empregos que a 

nova unidade irá gerar. No entanto, o Grupo não possui indicadores formais, como, 

por exemplo, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ou outros sistematizados 

para esse fim. 

As sete fazendas do Grupo Carrefour, localizadas nos Estados do Mato Grosso, 

Bahia e Pernambuco, também são um canal para práticas de responsabilidade 

social. O tratamento do gado se dá à base de homeopatia e rações naturais, e o 

plantio e colheita das espécies são cercados de cuidados, para não interferir no 

equilíbrio do ecossistema. Ao todo, 1590 funcionários trabalham nessas unidades e 

são beneficiados por programas sociais. Entre eles, está o ‘Aprender a Aprender’, 

que fornece material escolar para os filhos dos funcionários; ‘Sorriso Novo’ e ‘Visão 

do Futuro’ (programas anteriormente explicados). Essas fazendas também são palco 

de ações de educação ambiental, especialmente dirigidas ao público infantil. 

As Fazendas Carrefour têm um impacto significativo na comunidade de seu entorno. 

Dentre as ações que beneficiam a sociedade local e que estão alinhadas com o 

objetivo principal da empresa de contribuir para a educação, está o ‘Programa 

aprender@com’, que beneficiou as escolas públicas da comunidade ao montar salas 

                                                                                                                                                         
15 Fonte: Relatório de Desenvolvimento Sustentável Carrefour, 2004, p. 30. 
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de informática. Na mesma linha de patrocínio, aparece o ‘Projeto Capoeira’, que visa 

o resgate e a valorização da cultura local e da cidadania. 

O Carrefour, com os recursos da Fundação Internacional, contribui para ONGs que 

atendem os jovens, visando capacitá-los e incluí-los em atividades produtivas. Em 

2004, foram beneficiados financeiramente o Projeto Reciclar, em São Paulo, de 

reciclagem de papel e produção de objetos com papel reciclado, e o Projeto Pré-

Vestibular da Maré, no Rio de Janeiro, que prepara os jovens para o exame seletivo 

aplicado pelas faculdades públicas. 

Outro tipo de ação voltada para a comunidade é a possibilidade de venda de 

produtos com material reciclado confeccionado por artesãos carentes. Esta ação 

ocorre em três pontos de venda em parceria com a Prefeitura de São Paulo. 

Umas das exigências das leis trabalhistas é a contratação de portadores de 

deficiências especiais, devendo preencher 5% do total dos funcionários. Em 2004, 

foram contratadas 200 pessoas com estas características, com o reconhecimento da 

Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade do Estado de São Paulo. 

Outro investimento alinhado com programas públicos foi a doação de kits-padaria 

artesanal para capacitar indivíduos para a função de padeiros. Este programa previu 

a possibilidade das pessoas treinadas passarem pelo processo seletivo das padarias 

das lojas Carrefour. 

As práticas de RSE do Grupo Carrefour voltadas às comunidades locais variam 

conforme a necessidade dessas que, em sua maioria, contam com a organização 

dos órgãos públicos da região. Uma dessas iniciativas é o Projeto Minha Casa, no 

qual a padaria do hipermercado Carrefour Champagnat paranaense serviu de local 

para a capacitação dos moradores da comunidade para uma nova carreira. 

Outras atividades decorrem da interação das lojas de varejo com a comunidade, 

como a cessão de espaço para bazares beneficentes, campanhas voltadas à saúde, 

dentre as quais a vacinação para a prevenção da poliomielite, servindo as lojas, 

ainda, como intermediárias na arrecadação de roupas, brinquedos e alimentos. 

Shows também ocorrem nos estacionamentos de lojas, propiciando a arrecadação 

de produtos não perecíveis para instituições necessitadas. 
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Um programa voltado às comunidades de baixa renda é o Projeto Aula de 

Cidadania, que visa apoiar a iniciativa do governo federal de erradicar o 

analfabetismo. O Carrefour produz o material didático e treina os educadores. Este é 

mais um programa no qual a empresa completa a corrente junto com as ONGs 

encarregadas do ensino. São beneficiados, por meio deste programa, os 

funcionários, familiares, prestadores de serviço e clientes, já que a ação ocorre, 

principalmente, nas comunidades próximas às lojas. 

A empresa possui práticas de RSE compatíveis com as descritas por Kotler e Lee 

(2005), como a utilização do seu departamento têxtil para a confecção de uma linha 

de produtos, com determinada porcentagem das vendas destinada a uma instituição 

voltada para o câncer infantil.  

O Grupo Carrefour, por meio de sua Fundação Internacional, tem como uma de suas 

diretrizes contribuir para catástrofes mundiais. Assim sendo, em 2004 colaborou com 

a comunidade brasileira, doando mantimentos e colchonetes para os desabrigados 

de enchentes de comunidades indicadas pelo Ministério da Integração Nacional. 

Outra doação semelhante beneficiou as comunidades do entorno de duas lojas que 

também foram prejudicadas pelas fortes chuvas.  

vii. Governo e Sociedade 

No item anterior, que descreve a relação do Grupo Carrefour com a comunidade, 

evidencia-se a importância da empresa como parceira de ações públicas. 

O Carrefour também faz parcerias com empresas privadas, como a que ocorre há 

dois anos com o Instituto Telemig Celular, para o patrocínio dos Conselhos 

Tutelares, por meio do Prêmio Bom Conselho. Esta aliança tem o objetivo de 

fortalecer os Conselhos, visando a proteção da criança e do adolescente. O 

Carrefour investe anualmente em torno de 230 mil reais nesse projeto. 

O tipo de parceria que o Carrefour estabeleceu com algumas empresas, inclusive 

concorrentes, é sua participação no grupo chamado Centro Empresarial Pela 

Reciclagem (CEMPRE). Este grupo discute formatos de atuação junto à educação 

ambiental. 
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Cabe acrescentar que o Carrefour se beneficia da lei de incentivo à cultura, ou seja, 

Lei Rouanet, para financiar os Shows Carrefour MusicFest, nos quais parte da renda 

é revertida para projetos de música e artes. 

5.1.3. Análise do relatório diagnóstico de RSE do Instituto Ethos  

O Carrefour forneceu, para efeito deste trabalho, a resposta obtida em 17 de junho 

de 2005 aos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social (INDICADORES ETHOS 

DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL, 2004). Este resultado, apesar 

de ter a data de 2005, se refere à aplicação do questionário dos Indicadores de RSE 

da versão de 2004. O resultado, apresentado no Relatório de Diagnóstico de 

Responsabilidade Social Empresarial16 (ANEXO B), mostra a pontuação atingida 

separadamente nas sete dimensões ou temas de RSE17, conforme descritas na 

revisão teórica, assim com as sua subdivisão em itens. A média geral de 5,34, de um 

total de dez, indica que a empresa se encontra no penúltimo estágio (média no 

intervalo de 5,01 a 7,25) dos quatro estágios de evolução de RSE possíveis, 

conforme apresentado no Gráfico 1. O relatório indica que no ano anterior o 

questionário não foi respondido. 

                                                 
16 O Instituto Ethos exige a transcrição do parágrafo seguinte quando da publicação dos indicadores: 
“Os dados apresentados resultam da aplicação dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 
pela própria empresa, ou seja, são resultados de AUTO-AVALIAÇÂO. O diagnóstico não tem, 
portanto, o caráter de certificação. Seu objetivo é proporcionar a reflexão, aprendizagem e melhoria 
das práticas de responsabilidade Social Empresarial” (grifo do autor). 
17 Temas de RSE conforme o Instituto Ethos: Valores e Transparência; Público Interno; Maio 
Ambiente; Fornecedores; Consumidores e Clientes; Comunidade; e Governo e Sociedade. 
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Gráfico 1 – Estágio de RSE do Carrefour em 17  jul 2005
Fonte: Adaptado do Relatório de Diagnóstico de Responsabilidade Social Empresarial (Anexo B)
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O Carrefour, como pode ser observado no Gráfico 2, apresentou notas por tema 

variando entre 3,58 e 6,74, correspondendo ao segundo e terceiro estágio de 

evolução. Os resultados apresentados confirmam que a empresa está envolvida em 

implantar a responsabilidade social, não apresentando nenhum tema no estágio um, 

mas devido ao pouco tempo de atuação, ainda não tendo atingido o estágio mais 

evoluído em alguma dimensão.  
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O Carrefour, no tema Valores e Transparência obteve média geral neste tema de 

6,06, atingindo o terceiro estágio de RSE. Nos itens ‘Enraizamento na Cultura 

Organizacional’, Diálogo com as partes Interessadas’ (Stakeholders) e ‘Balanço 

Social’ a empresa obteve pontuação abaixo da média, o que foi comprovado na 

pesquisa qualitativa, que indicou não existir a incorporação dos valores da RSE na 

estratégia geral da empresa. Quanto aos componentes ‘Compromissos Éticos’ e 

‘Relações com a Concorrência’ obteve médias entorno de sete. A empresa se 

destacou no item ‘Governança Corporativa’ na qual obteve nota dez devido à sua 

apresentação de relatórios e transparência. 

O item Público Interno obteve média 3,96, correspondendo ao segundo estágio de 

evolução. O item Política de Remuneração, Benefícios e Carreira foi o único que 

obteve média sete, sendo que os restantes não atingiram a média. 

No tema Meio Ambiente o Carrefour obteve média 3,58, ficando no segundo estágio. 

Todos os restantes dos itens tiveram nota cinco ou abaixo. 

Fornecedores foi um tópico que obteve uma média de 5,94, permanecendo no 

terceiro estágio. O item trabalho forçado na cadeia produtiva obteve nota dois e 

meio, relações com os trabalhadores terceirizados atingiu a meta cinco. O restante 

dos itens atingiram médias acima de sete. 

No relacionamento com Consumidores e Clientes a nota obtida foi 4,85, 

correspondente ao segundo estágio. Este valor foi obtido com os itens Política de 

Comunicação Comercial, Excelência do Atendimento e Conhecimento dos Danos 

Potenciais dos produtos e Serviços com nota cinco ou um pouco abaixo. 

O tema Comunidade obteve o valor 6,74, correspondente ao terceiro estágio. 

Apenas um item teve a pontuação baixa de 2,74, correspondente ao Gerenciamento 

do Impacto da Empresa na Comunidade de Entorno. O restante dos itens obtiveram 

nota acima de sete (Financiamento da Ação Social e Envolvimento da Empresa com 

a Ação Social) e relações com Organizações Locais obteve a nota máxima. 

O último tema, Governo e Sociedade, obteve média 6,27 sendo que os itens que o 

compõe obtiveram nota mínima de 4,78 de Liderança e Influência Social, e os 



 

 

98

assuntos Práticas Anti-corrupção e Propina e participação e Projetos Sociais 

Governamentais giraram entorno da media sete. 

5.1.4. Considerações sobre a RSE do Grupo Carrefour 

Como foi mencionado, o Grupo Carrefour tem uma política formal de RSE desde 

2001. O Relatório Social de 2002, editado em francês, que relata as ações ocorridas 

durante o ano, apresenta vários projetos ambientais e educacionais que foram 

iniciados na época e mantidos até hoje. No relatório também são apresentados os 

programas dirigidos ao público interno, como o Programa de Voluntariado, a 

assistência odontológica, oferta de tratamento oftalmológico grátis e prevenção do 

câncer de mama. O informativo demonstra que as ações sociais foram dirigidas mais 

à população em geral e menos à comunidade do entorno das lojas e das Fazendas 

do Grupo. Destacam-se as campanhas nacionais para a preservação do meio 

ambiente e as de vacinação contra a poliomielite, gripe e rubéola. As ações 

ocorreram, em sua maioria, no formato de filantropia, como a doação de cem 

computadores para a inclusão digital de escolas públicas. Os investimentos em 

ações sociais totalizam R$ 3.389.000,00, que inclui a distribuição de um guia de 

ética social para os fornecedores. Neste ano foram arrecadados 385 toneladas de 

alimentos e 67.000 produtos de alimentos não perecíveis e de primeira necessidade, 

por meio de campanhas veiculadas nas lojas junto a seus clientes e funcionários.  

O Relatório de Sustentabilidade de 2003 não apresenta os valores monetários 

gastos com as ações de RSE. Este informativo, por sua vez, confirma a continuidade 

de ações criadas no ano anterior e estabelecidas como práticas permanentes da 

empresa. As ações dirigidas ao público interno também são mantidas, sendo que as 

instituições atendidas pelo Projeto de Voluntariado são ampliadas na medida em que 

mais lojas são envolvidas para a ação. O Código de ética é fortalecido neste ano, 

tendo em vista a preocupação com a sua incorporação na tomada de decisão no dia 

a dia. Na extensão desta ação é criado o ‘Projeto Pró Ética’, instituindo um comitê 

permanente com diretores administrativos e de lojas para tratar sobre o tema. O 

relatório apresenta a descrição das ações sociais separadas por regiões, mostrando 

uma acentuada defasagem entre as ações dirigidas às regiões norte, nordeste, 

centro-oeste e sul em relação aos benefícios gerados na região sudeste. O motivo 

está diretamente relacionado à concentração de 75% das lojas nesta última região.  
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As ações apresentadas no relatório são predominantemente de filantropia, cuidados 

com a saúde, e manutenção da proposta de educação incluindo a preservação do 

meio ambiente. Destaca-se a vocação dos supermercados como doadores e 

receptadores de alimentos para os necessitados. 

As práticas apresentadas no Relatório de Sustentabilidade de 2004 têm uma 

evolução mais acentuada rumo às ações de RSE mais desenvolvidas. Isto implica 

um envolvimento maior da empresa com as instituições atendidas e uma diminuição 

de seu papel único de patrocinador. Outra característica importante é a 

sedimentação dos programas criados dois anos antes, devido ao sucesso em seus 

resultados. 

Analisando as ações do Grupo Carrefour como um todo e tendo em vista a teoria 

dos Stakeholders que é aplicada nos Indicadores Ethos, nota-se que, quanto ao 

tema ‘Valores, transparência e Governança’, a empresa está seguindo o caminho da 

implantação e incorporação dos valores éticos pelos funcionários e fornecedores, 

por meio do Código de Ética e capacitação interna, apresenta relatórios 

transparentes, mas ainda não tem a RSE incorporada na sua gestão. 

Analisando o tema ‘Público interno’, percebe-se um esforço da empresa em 

transmitir os valores de RSE aos funcionários, por meio do programa de 

voluntariado. Esta ação também é importante para estimular o relacionamento dos 

funcionários das lojas com a comunidade. Destaca-se neste tema a preocupação 

com a saúde funcionários. Tem destaque, quanto ao tema ‘Meio ambiente’ o 

trabalho que a empresa está executando em suas fazendas. Nas lojas, entretanto, 

apenas ocorre o dia mundial do meio ambiente e a recém implantação de projeto em 

parceria com a Universidade de São Paulo para a produção de biodiesel por meio da 

reciclagem de óleo de fritura das lojas. 

O tema ‘fornecedores’ destaca-se pela existência de um código de Ética e 

valorização de pequenos fornecedores de alimentos in natura, que recebem 

assistência com a manipulação dos alimentos. Na categoria ‘Comunidade e Clientes’ 

vale enfatizar a opção por uma linha de produtos a preços a preços mais acessíveis. 

o tema ‘Comunidade’ existe uma aproximação das lojas com o público local por meio 

dos programas de voluntariado, mas que ocorrem em uma instituição apenas e pelo 
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curto prazo de um ano. Nota-se a ocorrência de poucas atividades que unem as 

lojas à população local. Finalmente, o tema ‘Governo e Sociedade’ salienta a diretriz 

da matriz francesa de alinhar-se aos programas de iniciativa pública, tanto 

localmente como em âmbito federal. 

O Quadro 6 abaixo resume os dados levantados na entrevista, referente à 

características de gestão do Carrefour, e que será utilizado na etapa da análise 

cruzada do capítulo 6. 

 
 Variáveis da Gestão CARREFOUR 

Inauguração da empresa no Br 1975 
Composição do capital Multinacional 

Origem do Capital Francês 
Setor de atividade Supermercado 

Influência da matriz estrangeira na 
gestão de RSE 

Valores e princípios estabelecidos pela matriz com envio de relatórios 
trimestrais  

Influência da matriz estrangeira nas 
ações de RSE 

Alinhamento de algumas ações com a matriz francesa e algumas ações 
financiadas pela fundação internacional 

Possui fundação ou Instituto Fundação Internacional 
Início de ações estruturadas RSE 2001 
Motivo desencadeador da RSE Estímulo da matriz e abordagem pelo Ethos 

Envolvimento da cúpula Pouco  
Departamento responsável pelas 

ações de RSE Corporativo 

Envolvimento da gerência Muito  
RSE incluído no planejamento 

estratégico Iniciando 

Autonomia das lojas para as ações Centralizada na matriz, mas incentiva iniciativas com órgão públicos 
locais 

Gestão de RSE das lojas Pouco ativa 
Participação da equipe de lojas Ativa 

Linhas principais de atuação Catástrofes, Educação, Meio Ambiente, Fornecedores, Saúde, Público 
Interno 

Possuem gestão de programas 
terceirizados SIM 

Quadro 6 – Consolidação dos dados da estrutura de gestão de RSE do Carrefour 
Fonte: Elaboração própria 
  

5.2. Riachuelo 

5.2.1. Tipo de gestão 

a.  Histórico de RSE 

A Riachuelo é uma empresa de origem familiar, que tinha como principais produtos, 

quando da sua fundação em 1949, tecidos para confecção, vendidos a preços 

baixos e em pequenas lojas de rua. Em abril de 1979, foi adquirida pelo Grupo 

Guararapes, que instalou um processo de reestruturação e mudança estratégica, 
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alterando o produto para roupas prontas. Dentro da sua tática estava a ampliação do 

tamanho das lojas de 200m2 para estabelecimentos de 2000 m2. Foi em 1993 que a 

empresa decidiu comercializar roupas, em consonância com as tendências nacionais 

e internacionais, e intensificar o investimento em marcas próprias. Desde então, a 

empresa vem aumentando significativamente suas vendas e incrementado a linha de 

produtos oferecidos, com a opção de calçados e moda para casa. 

Atualmente, as Lojas Riachuelo são controladas pelo grupo Guararapes, sendo a 

segunda maior rede de lojas de departamento de vestuário do Brasil. As lojas estão 

presentes em 24 Estados, com 77 lojas ao todo, e empregam mais de dez mil 

funcionários. No Estado de São Paulo estão sediadas 33% de suas lojas, sendo que 

44% do total das lojas estão localizadas na região sudeste, de maior poder 

aquisitivo, e 26% no nordeste (TABELA 4). No restante das regiões, a presença, por 

região, não atinge dez por cento de representatividade do total de estabelecimentos. 

As Lojas Riachuelo possuem centros de distribuição localizados em Natal (RN) e em 

Guarulhos (SP), com 55.000 m2 e 86.000 m2 de área, respectivamente. 
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TABELA 4 – Localização das Lojas Riachuelo por Região e Estado, destacando as 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo 

Região Estado UF No de 
cidades 

No de 
lojas 

Total de 
lojas 

Porcentagem 
sobre o total 
(%) 

Distrito 
Federal Distrito Federal DF 2 6 6 7,79%
       
Centro-Oeste     7 9,09%
 Goiás GO 2 3   
 Mato Grosso do Sul MS 2 3   
 Mato Grosso MT 1 1   
       
Sudeste     34 44,16%
 Minas Gerais MG 2 5   
 Rio de Janeiro sem capital RJ 1 1   
 Rio de Janeiro Capital RJ 1 1   
 São Paulo sem capital SP 17 21   
 São Paulo Capital SP 1 5   
 Espírito Santo ES 1 1   
       
Sul     6 7,79%
 Paraná PR 5 5   
 Rio Grande do Sul RS 1 1   
       
Norte     4 5,19%
 Amazonas AM 1 2   
 Pará PA 1 2   
       
Nordeste     20 25,97%
 Bahia BA 1 3   
 Pernambuco PE 1 3   
 Maranhão MA 1 1   
 Alagoas AL 1 2   
 Paraíba PB 2 3   
 Sergipe SE 1 1   
 Rio Grande do Norte RN 2 3   
 Ceará CE 1 2   
 Piauí PI 1 2   
       
TOTAL     77 100,00%
Fonte:Elaborado pelo autor com dados disponíveis em: <http://www.riachuelo.com.br>. Acesso em 
27.09.2005 
       

 

Foi recentemente, em setembro de 2004, que a Riachuelo começou a implantar seu 

primeiro programa de RSE. Segundo Rogério W. Rocha de Oliveira, Gerente de 

Responsabilidade Social, entrevistado em 5 de julho de 2005, as únicas ações que 

aconteciam anteriormente a essa data eram algumas práticas isoladas, como reunir 
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dinheiro para dar a um asilo ou organizar uma festa de final de ano. Ele confirmou, 

também, a existência de funcionários da empresa que faziam trabalho social 

individualmente. 

A cúpula, por sua vez, sempre foi solidária com as causas sociais, por meio de 

doações, em nome de pessoa física, para instituições como Casa André Luis e Casa 

Hope. Como a empresa é familiar, é a filha do maior acionista do Grupo Guararapes 

que está apoiando a iniciativa de envolvimento da empresa em ações de RSE. Ela é, 

atualmente, a vice-presidente do Grupo. Segundo o entrevistado, acredita-se que ela 

será a próxima pessoa a assumir a presidência, apesar de haver dois de seus 

irmãos na linha de sucessão da empresa. O entrevistado acredita que o apoio que 

vem recebendo, e que o tranqüiliza, é fundamental para a continuidade do 

programa, por meio de ajuda financeira e convencimento dos acionistas. 

O Gerente de Responsabilidade Social explicou como ocorreu a introdução da 

empresa em práticas de RSE da seguinte forma: 

 

Já tinha alguns anos que a gente vinha tentando conscientizar a 
diretoria que isso [RSE] era importante para a empresa [...] Aí, a 
partir de setembro do ano passado, finalmente a diretoria cedeu às 
nossas solicitações. Nós provamos que podia ser viável [...] Eu com 
as pessoas do RH [...] Não é pressionar, mas nós os convencemos 
que todas as empresas estavam partindo também para essa área 
social (Rogério W. Rocha de Oliveira, 5 de julho de 2005). 

 

Um dos motivos para a iniciação de RSE, segundo o mesmo gerente, é que seria 

uma forma de ajudar não só os colaboradores, como a comunidade na qual a 

empresa está inserida: 

  

E achei muito importante você fazer isso, porque você pode ajudar 
não só os seus colaboradores, como também a comunidade que se 
faz presente. E eu acho que eles [diretoria] entenderam dessa 
maneira, porque não deixa de ser um marketing social isso aí. Você 
faz uma benfeitoria para a comunidade, para os seus colaboradores. 
Conseqüentemente, o nosso consumidor vai verificar que a empresa 
está fazendo um trabalho socialmente responsável e vai aderir a 
comprar melhor, porque sabe que o valor percentual daquele valor 
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que ele vai gastar, com certeza, vai para uma causa social justa e 
que possa ajudar mais gente. A idéia nossa foi essa (Rogério W. 
Rocha de Oliveira, 5 de julho de 2005). 

 

Após a confirmação, pela diretoria, de que a empresa investiria em práticas de RSE, 

iniciou-se uma pesquisa para averiguar o foco mais adequado para esse começo. 

Houve uma varredura pelos sites. Várias empresas foram pesquisadas para 

servirem de benchmarking, como o Serasa, o Itaú, o Bradesco, a Petrobrás e o 

Carrefour. Esta última empresa foi chamada de ‘nossos co-irmãos’ pelo gerente, pois 

ajudou a Riachuelo na implantação do primeiro projeto, indicando uma equipe de 

assessoria. Rogério Rocha de Oliveira expressou seu entusiasmo no engajamento 

da empresa em ações de RSE: 

 

Eu acho fantástico isso! Eu já passei por vários departamentos da 
empresa, mas esse de hoje aqui pra mim foi o que mais me 
encontrei, na parte social. [...] Foi iniciativa dele [gerente de RH]. Ele 
falou: vou começar com a parte social e a minha sugestão foi 
começarmos pela parte do voluntariado. Daí, ele me apresentou a 
Marlene18 e nós começamos a montar o programa e ficou da forma 
como está hoje (Rogério W. Rocha de Oliveira, 5 de julho de 2005). 

 

A Riachuelo está no início das suas operações e as dificuldades dessa etapa ainda 

estão presentes no discurso da entrevista. Foi relatada a necessidade de encontrar 

um foco adequado para as ações, exigindo contato com instituições do terceiro setor 

que atuassem na área de educação, de crianças abandonadas, de meio ambiente, 

idosos, etc. Viviane Senna, do Instituto Ayrton Senna, foi procurada e os dissuadiu a 

centralizar as atividades na área da educação, por acreditar que tinham outras áreas 

menos atendidas, como a de crianças abandonadas. O programa de voluntariado, 

portanto, visou organizações voltadas a este público. Foi o Carrefour que os 

influenciou a implantar, como primeiro projeto, o de voluntariado, nos moldes de sua 

empresa. O programa de PPDs (Portadores de Necessidades Especiais) recém- 

iniciado, para a inclusão ao trabalho de indivíduos com alguma deficiência, foi 

                                                 
18 A proposta do programa de voluntariado foi elaborada por Marlene Pensavalle,  
Psicóloga Organizacional e Clínica, consultora da Macena e Pensavalle Associados. 
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inspirado no trabalho efetuado pela empresa Serasa. Para a implantação de uma 

academia de ginástica, por sua vez, o Grupo Pão de Açúcar foi tomado como 

modelo. 

b.   Gestão de RSE 

O departamento a cargo das atividades de RSE está subordinado ao gerente de 

Recursos Humanos (RH), que, por sua vez, se reporta à diretoria da área. O 

departamento de RH tem sob sua responsabilidade os assuntos referentes à 

responsabilidade social, treinamento de seleção, contratação, cargos e salários e 

rotinas trabalhistas A composição do departamento, aliado ao fato de que o gerente 

de RH é um antigo funcionário do Grupo Carrefour, explica o motivo da Riachuelo 

iniciar suas atividades com projetos de voluntariado. 

Devido ao incipiente contato da empresa com a RSE, o planejamento estratégico da 

mesma não contempla ações sociais ou ambientais. Quanto à existência de um 

código de ética, foi fornecida a informação de que está quase concluído. 

5.2.2.  Ações 

Desde a implantação do Programa de Voluntários, em setembro de 2004, primeiro 

projeto de RSE da empresa, a Riachuelo já despendeu em torno de 200 mil reais. A 

previsão de gastos totais até o final de 2005 é de 300 mil reais. Neste valor, estão 

inclusas despesas com a montagem da academia; gastos com o andamento do 

Programa de Voluntários, como as camisetas usadas pelos participantes e material 

de papelaria; consultoria no programa dos PPDs e sua implantação; e custos com 

gráfica e viagens. O Quadro 7 resume as práticas de RSE da empresa, como se 

segue: 
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QUADRO 7 – PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL DAS LOJAS RIACHUELO 
(baseado no conteúdo divulgado em seu site institucional - < http://www.riachuelo.com.br/volunt/responsabilidade_social.htm > e na entrevista realizada pela doutoranda junto 

à empresa) 
* Com base nos Indicadores Ethos de RSE (2005) 

 
PROGRAMAS 
 

STAKEHOLDERS* 
 

PÚBLICO 
BENEFICIADO 

EXTENSÃO 
 

INVESTIMENTO 
ANUAL 

DATA 
 

AÇÕES 
 

Projeto Voluntariado 
Corporativo Riachuelo 
 
 
 
 

 Comunidade (Financiamento 
da Ação Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação Social 
e Relações com Organizações 
Locais) 

Crianças de ONGs, 
em um total de 3 
instituições. 

Local (Cidade 
de São Paulo, 
nos bairros de 
Casa Verde 
Alta e Santana). 

R$ 200.000,00 
Obs: disponibilidade 
de 4 hr/mês por 
voluntário (56 no 
total) e transporte 
dos voluntários. 

Início em 
setembro 
de 2004 

A empresa disponibiliza 
sua força de trabalho, num 
total de 4h/mês/voluntário, 
para atuar como voluntária 
em diversas organizações 
sociais, pelo período de 1 
ano. A coordenação do 
projeto busca aliar os 
“talentos” dos voluntários 
às necessidades das 
organizações, através de 
uma “relação de talentos”.  
As ações devem respeitar 
as necessidades e 
possibilidades da 
Organização Social.  

Programa PPDs - Pessoas 
Portadoras de Deficiências 

Público Interno (Valorização da 
Diversidade) 

Pessoas portadoras 
de deficiência 

ND ND 2005 Contratação de pessoas 
com necessidades 
especiais (cadeirantes, 
deficientes visual, auditivo 
e físico). 

Doação de roupas com 
defeito 

Comunidade (Relações com 
Organizações Locais) 

Comunidade local Salvador e 
Recife 

ND ND Doação de roupas com 
defeito no NE. 

‘Feirinha’ de peças de 
mostruários 

ND ND ND ND ND Arrecadação de fundos 
para doação à comunidade 
do entorno da sede 
administrativa. 

Atividades culturais folclóricas Comunidade (Relações com 
Organizações Locais) 

Comunidade local MT ND ND Organização de festas 
regionais, como a Festa 
Junina, Boi de Parintins, 
Manaus, Paraguai e etc. 

 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: ND = Não existem dados disponíveis. 
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Este caso, assim como a empresa anteriormente descrita, segue o mesmo roteiro de 

descrição de caso, conforme a menção dos públicos de interesse dos Indicadores de 

RSE do Instituto Ethos (2205). 

i. Valores, Transparência e Governança 

A Riachuelo não possui ainda um código de ética, não possui a RSE incorporada na 

gestão, e nem pública um relatório com suas ações por estar apenas no início de 

suas atividades. 

ii. Público Interno 

O Programa de Voluntariado da Riachuelo, primeira iniciativa de RSE, foi totalmente 

montado nos moldes do Programa de Voluntariado do Carrefour anteriormente 

descrito. Esta iniciativa conta, atualmente, com 56 voluntários, distribuídos em 12 

grupos de trabalho, em 3 instituições, no bairro onde está implantada a 

administração em São Paulo. Esses grupos deverão permanecer pelo período 

máximo de um ano nessas organizações. Este programa é acompanhado 

semanalmente por meio de relatórios, que informam os participantes da semana e 

as atividades desenvolvidas. 

O Programa voltado a pessoas com necessidades especiais (PPDs) foi iniciado no 

mês de março de 2005. Uma empresa de consultoria foi contratada para assessorar 

a implantação do programa. A intenção dessa iniciativa é adequar-se à lei que exige 

que pelo menos 5% do público interno possua essas características, como forma de 

inclusão social. No prazo de dois anos, pretendem ter 500 deficientes visuais, 

auditivos e físicos no seu quadro de trabalhadores. Segundo a pessoa entrevistada: 

 

Somos uma empresa socialmente responsável, de setembro para 
cá, vamos fazer a coisa certinha. Vamos fazer porque achamos que 
é justo, que é certo e que é correto. Não estamos fazendo nenhuma 
caridade. Caridade a gente faz com voluntariado. Nós vamos dar 
uma oportunidade pra essas pessoas que podem ser inseridas no 
mercado de trabalho (Rogério W. Rocha de Oliveira, 5 de julho de 
2005). 
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O público dos PPDs, segundo o responsável pelos assuntos referentes a RSE, é 

percebido pela empresa como um fator de geração de fluxo nas lojas, com eventual 

incremento das vendas, como se segue: 

 

A gente acha que é um mercado promissor também. Não sei se 
você sabe, mas tem 20 milhões de deficientes no Brasil, 9 milhões 
em condição de trabalho, só 1 milhão trabalha, e só 200 mil têm 
carteira assinada. E é um tipo de pessoa que também tem condição 
de compra. E isso a gente vai levar, como a gente vai vender a idéia 
de contratar deficiente, você tem que dizer o porquê. Porque vai 
aumentar a venda, vai gerar fluxo, vai gerar um monte de outras 
coisas boas para a empresa também, não é só dar a vaga para a 
pessoa. A pessoa vai trabalhar direitinho, vai ser contratada pra 
isso, vai fazer teste, ser treinada, e também vai trazer pessoas 
ligadas a ele, para comprar na Riachuelo. Então uma mão lava a 
outra. Porque uma pessoa deficiente nunca vai à loja sozinha, 
sempre vai com alguém. E esse alguém pode ser também um 
potencial (Rogério W. Rocha de Oliveira, 5 de julho de 2005). 
 

 
A implantação de um programa para pessoas com necessidades especiais tem 

inúmeras limitações, que foram equiparadas, pelo entrevistado, à quebra de 

barreiras como religião e raça. Segundo a deficiência da pessoa e habilidades 

pessoais, o trabalhador poderá executar funções específicas. Foi relatado o exemplo 

de 30 funcionários da Central de Distribuição que são deficientes auditivos e cujos 

chefes e familiares foram treinados na técnica de comunicação por meio de sinais. 

Foi identificado no site da empresa que as qualificações exigidas dos PPDs para 

integrarem a equipe é possuírem o ensino médio completo e/ou superior completo 

ou estarem cursando. Isto foi questionado na entrevista, devido à percepção de que 

a qualificação exigida extrapola as competências desse grupo. O entrevistado 

explicou que existe uma defasagem entre a exigência da lei e as possibilidades de 

educação que as instituições públicas oferecem aos indivíduos com necessidades 

especiais. Ele acrescentou que, antigamente, existiam grandes dificuldades na 

adaptação dos espaços físicos e contratação de instrutores capacitados, mas que a 

atual postura da sociedade facilita o acesso desses indivíduos à educação, o que 

pode ser verificado pelo público jovem que se apresenta como candidato à vaga. 

O Programa de PPDs foi introduzido como tema do Encontro Gerencial em que 

participam gerentes de todo o Brasil. A empresa consultora transmitiu a importância 
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do trabalho e a necessidade dos gerentes envolverem seus subordinados. Houve 

um comprometimento dos representantes das lojas para mobilizar ONGs a fim de 

identificar pessoas com potencial para integrarem a equipe. No Programa de 

voluntariado, por sua vez, também há planos de sua adoção pelas lojas. A Intranet, 

segundo informado, será utilizada como veículo de comunicação. 

Na sede administrativa foi montada a academia ‘Body Look Riachuelo’, tendo em 

vista o bem estar dos funcionários. A academia funciona em uma casa vazia que, 

em outras épocas, servira de alojamento para os funcionários viajantes. É cobrada 

uma mensalidade de R$ 20,00 por mês pela empresa concessionária, sendo que 

105 funcionários já aderiram ao programa. Esta academia conta, inclusive, com 

serviços de cabeleireiro e de estética.  

Este ano a matriz será reformada, com a conseqüente liberação de espaço físico. 

Isso possibilitará a criação de uma creche para os funcionários e a oportunidade de 

adaptar o local para abrigar quatro salas de aula. Os funcionários poderão se 

candidatar como voluntários para ministrar, às crianças da região, aulas de 

português, matemática, inglês, informática e etc. Outra aspiração da empresa é 

constar, no máximo em dois anos, como uma das 150 empresas melhores para se 

trabalhar, conforme classificação anual da Revista Exame. 

Na matriz também ocorrem ‘feirinhas’ trimestrais para arrecadação de fundos, com 

peças provenientes de mostruários. A instituição beneficiada é sempre a Casa Hope, 

que atende crianças com câncer. 

Foi questionado sobre como os comunicados são repassados na empresa, visando 

identificar a forma como é transmitida a cultura empresarial. A Riachuelo não possui 

um veículo impresso de comunicação para esse fim, como o jornal que circulou entre 

o período de 1982 a 1994. Existem planos para a sua retomada, mas em um formato 

resumido. Toda a comunicação, portanto, ocorre por meio da Intranet. 

iii. Fornecedores 

A Riachuelo não possui ações de RSE voltadas aos seus fornecedores. O início 

desse contato se dará quando da existência do código de ética que, em um segundo 

momento, será estendido aos fornecedores e parceiros. Foi mencionado que se 
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pretende adotar o modelo de empresas que só compram de empresas idôneas e 

socialmente responsáveis. 

iv. Meio Ambiente 

A empresa não tem ações voltas para o meio ambiente, exceto um programa que 

evita que os resíduos provenientes da tintura de tecidos poluam os rios. 

v. Comunidade 

As práticas sociais que hoje em dia ocorrem nas lojas não têm o controle da matriz. 

Em Recife e Salvador, são doadas mercadorias que apresentam defeito e alguns 

funcionários são voluntários de instituições, mas por iniciativa própria e fora do 

horário do expediente. As atividades dirigidas à comunidade têm um caráter cultural, 

como a festa junina e festas regionais. 

Outro fator importante de interação com a comunidade é o impacto que advém 

quando da implantação de uma nova loja. A Riachuelo, conforme verificado, procura 

integrar a comunidade local à suas atividades, selecionando seus colaboradores três 

meses antes da inauguração, com tempo hábil para seu treinamento. A equipe de 

direção, no entanto, é sempre remanejada de outra loja. 

vi. Governo e Sociedade 

As lojas Riachuelo preocupam-se em utilizar a moda como forma de cativar o público 

para a cultura. Nesse sentido, patrocinam anualmente uma feira itinerante de moda, 

que expõe as vestimentas utilizadas no século XX. A partir deste ano, estão 

aproveitando o incentivo fiscal oferecido pela Lei Rouanet para essa exposição. 

A empresa também auxilia na extensão dos programas criados pelo governo. Por 

meio do programa do Primeiro Emprego, mais de 1000 oportunidades foram criadas. 

5.2.3. Conclusões Gerais Grupo Riachuelo 

A empresa, apesar do seu alto faturamento anual, ainda está no estágio inicial de 

implantação da RSE e foi escolhida para integrar o grupo de estudo de caso por este 

motivo. No entanto, é válido conhecer as dificuldades encontradas por uma empresa 

no início da implantação deste tipo de atividades. A necessidade de busca de 
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informação sobre práticas de outras empresas é fundamental para recuperar o 

tempo perdido. Percebe-se que correrá muito tempo até que a empresa de dê conta 

do seu potencial transformador por ser uma empresa varejista. 

Era de se esperar que o Grupo Riachuelo ainda não tenha respondido aos 

Indicadores do Instituto Ethos e não elabore um balanço social. Apesar do contato 

travado com esta instituição e o reconhecimento do seu trabalho, será necessário 

um tempo para alinhar a casa com esta nova filosofia. 

Constatou-se que os programas em andamento têm suas características 

influenciadas pelo departamento de Recursos Humanos onde estão situados. Outro 

fator importante é que os programas estão partindo da equipe administrativa e estão 

deixando de se aproveitar as iniciativas espontâneas que devem ocorrer nas lojas 

voltadas à comunidade local. 

Não pode deixar de ser mencionado o entusiasmo com que o entrevistado transmitiu 

importância da empresa cumprir seu papel social e ambiental. 

O Quadro 8 abaixo resume os dados levantados na entrevista, referente à 

características de gestão da Riachuelo, e que será utilizado na etapa da análise 

cruzada do capítulo 6. 

 

Variáveis da Gestão RIACHUELO 
Inauguração da empresa no Br 1947 

Composição do capital Familiar 
Origem do Capital Brasileiro 
Setor de atividade Vestuário e cama, mesa e banho 

Possui fundação ou Instituto - 
Início de ações estruturadas RSE 2004 
Motivo desencadeador da RSE Seguir a concorrência 

Envolvimento da cúpula Nada  
Departamento responsável pelas ações de 

RSE RH 

Envolvimento da gerência No início das atividades 
RSE incluído no planejamento estratégico Não 

Autonomia das lojas para as ações Centralizada na matriz 
Gestão de RSE das lojas Nada  

Participação da equipe de lojas Nada 

Linhas principais de atuação Voluntariado e Pessoas com necessidades especiais (ambos 
incipientes) 

Possuem gestão de programas 
terceirizados SIM 

Quadro 8 – Consolidação dos dados da estrutura de gestão de RSE do Riachuelo 
Fonte: Elaboração própria 
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5.3. Casas Bahia 

Apesar das dificuldades encontradas na obtenção dos dados referentes às Casas 

Bahia, a empresa foi acrescentada a este estudo, tendo em vista sua forma inusitada 

de contribuir para a diminuição da pobreza, possibilitando o acesso dos menos 

favorecidos a produtos de consumo. As práticas da empresa nada têm em comum 

com a teoria de RSE e mostram outra forma de como as empresas podem cumprir 

seu papel social, com práticas alinhadas ao negócio e ainda gerando lucro. 

Tentou-se, por todos os meios, que a empresa aceitasse participar do estudo. 

Contatos foram efetuados com todas as diretorias, mas o pedido foi barrado pelas 

secretárias, que finalmente deram uma resposta negativa. Uma última tentativa, 

desta vez bem sucedida, foi conseguir a intermediação de uma ONG que já era 

beneficiada com as suas doações. O contato final estabelecido com a empresa 

ocorreu por meio de sua assessoria de imprensa, que permitiu o envio de um 

questionário (APÊNDICE B), através de correio eletrônico, comprometendo-se a 

buscar as respostas com as pessoas responsáveis dentro da empresa, para 

posterior devolução ao pesquisador. Isto foi o que ocorreu, com a ressalva de que os 

respondentes dos questionários não se identificaram. Os dados aqui relatados 

baseiam-se nessas respostas, em artigos de jornais e revistas, entrevistas 

fornecidas e divulgadas na Internet.  

Outra fonte importante de consulta foi o livro ‘A Riqueza na Base da Pirâmide’, de C. 

K. Prahalad (2005), da Universidade de Michigan, que reservou um capítulo para o 

case de responsabilidade social das Casas Bahia, devido ao seu diferencial de 

possibilitar à população de baixa renda, por meio da concessão de crédito, o acesso 

a bens de consumo. Por quinze dias, estudantes da universidade circularam pelos 

vários departamentos, lojas, centros de distribuição e, inclusive, em caminhões de 

entrega. Eles confirmaram, com o material colhido, as peculiaridades da empresa no 

atendimento às camadas menos favorecidas. 
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5.3.1. Tipo de gestão 

a.   Histórico da Responsabilidade Social Empresarial 

As Casas Bahia são uma empresa que atua no ramo de eletrodomésticos e móveis, 

possuindo entre 15 e 20% do mercado e sendo líder em sua atividade (PRAHALAD, 

2005). A organização originou-se da experiência de um mascate que, com sua 

sensibilidade, percebeu que os nordestinos que migravam para trabalhar em São 

Paulo formavam um mercado potencial de compra a crédito. Como a empresa tem 

um modelo de gestão familiar, as iniciativas referentes à responsabilidade social, 

segundo respondente da empresa não identificado, são decididas pelo presidente da 

empresa e seus dois filhos. Devido a isto, a empresa não possui um departamento 

específico de RSE. No entanto, quando a empresa foi indagada se possuía um 

planejamento que contivesse ações de RSE respondeu positivamente, com a 

ressalva de que a estratégia não podia ser divulgada. 

O questionário enviado à empresa retornou com a informação de que as Casas 

Bahia desenvolvem ações e práticas sociais que são pouco divulgadas, como se 

segue (MITAINI, 2005): 

 

As ações vão desde a ajuda financeira a instituições que cuidam de 
crianças com câncer até a doação de cestas básicas a famílias de 
presos, a orfanatos e instituições diversas. Além disso, a empresa 
colabora com o Rali dos Sertões, oferecendo caminhões da rede 
para [a] logística do rali, no que concerne às práticas sociais 
realizadas durante a prova todos os anos (montagem de bibliotecas, 
atendimento médico, etc.). 

 

O texto acima indica que a empresa, segundo a teoria de RSE clássica, apresentada 

no referencial teórico, encontra-se no estágio inicial, que é o da filantropia 

corporativa. 

5.3.2. Ações de RSE 

As Casas Bahia, conforme os dados levantados, apresenta uma forma diferenciada 
de relação com os Stakeholders, como segue abaixo: 
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i. Valores, Transparência e Governança 

As Casas Bahia, por ser uma empresa familiar de capital fechado, têm menos 

exigências de divulgação de seus resultados. Notou-se, por meio das tentativas de 

acesso à informação, que é uma empresa muito introspectiva. 

A empresa tem como presidente o seu fundador, Samuel Klein, que, segundo seu 

filho Michel Klein, em entrevista para o jornalista Voltolini (2005), ainda dá 

expediente diário na empresa e participa de todas as tomadas de decisão. O 

presidente, segundo a mesma reportagem, já escolheu seu sucessor e dividiu a rede 

em duas partes: a compra dos produtos junto aos fornecedores e sua 

comercialização, além da área de propaganda, ficarão a cargo do filho Saul. A área 

administrativa, que inclui recursos humanos, patrimônio e finanças, será de 

responsabilidade do próprio Michel Klein, que será o futuro presidente da empresa. 

Esta informação também é confirmada por Lethbridge (2005), que esclarece que a 

decisão foi tomada com base na bíblia, que dá ao primogênito o direito à sucessão.  

A divisão de tarefas entre os irmãos, que já ocorre atualmente na empresa, é bem 

sucedida. 

Segundo Michel Klein, em entrevista concedida a Gonzalez (2005), na administração 

da empresa é adotada a filosofia instituída pelo pai. Assim como este recebeu 

crédito sem dar garantias no início do seu negócio, ele também acredita nas 

pessoas e vende por crediário.  

ii. Público interno 

Conforme informado, em resposta ao questionário (MITAINI, 2005), as Casas Bahia 

empregam 40 mil funcionários, sendo 65% alocados nas lojas. A empresa tem uma 

política de carreira e de benefícios ‘que é tida como uma das melhores do mercado’. 

Além dos funcionários serem registrados na sua integralidade e receberem 

benefícios, como plano de saúde, cestas de alimentos, academia dentro da 

empresa, entre outros, eles recebem prêmios, como um valor adicional no salário 

para despesas do dia dos pais, das mães, das crianças, dia de páscoa e etc. 

Segundo Prahalad (2005), quando os negócios correm bem os funcionários recebem 

um décimo quarto salário. 
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As Casas Bahia têm um turnover médio de apenas 1%, considerado baixo para o 

setor varejista, e os a maioria dos gerentes de nível médio e acima está há mais de 

20 anos na empresa. “Durante todo o percurso, eles são ensinados e passam a 

acreditar que quanto melhor estiver a Casas Bahia, melhor será a situação pessoal e 

profissional de cada um” (PRAHALAD, 2005, p. 142). 

Uma atitude importante para a RSE é que a empresa contrata sua equipe de lojas 

na própria localidade onde estão instaladas. A razão principal é que os contratados 

da comunidade local tendem a conhecer melhor o bairro e os clientes. Esta política 

valoriza tanto os funcionários quanto a clientela, dando-lhes um “senso de orgulho e 

participação” (PRAHALAD, 2005, p. 143). Outro motivo é diminuir a possibilidade de 

que os funcionários sejam impedidos de chegar ao trabalho ou se atrasem, devido a 

greves do transporte público ou problemas de trânsito em épocas de fortes chuvas. 

Foi perguntado se a empresa possui algum tipo de comunicação interna, sendo 

informado que utilizam as ‘ferramentas internas que incluem relacionamento’. Não 

existe um tipo formal de comunicação com os seus stakeholders (MITAINI, 2005). 

Voltolini (2005) informa que somente no ano de 2004 as Casas Bahia, uma das 

maiores empregadoras do Brasil, gerou mais de 11 mil novos postos de trabalho. No 

presente ano, a previsão é de que mais 12 mil pessoas passem a fazer parte do 

quadro de funcionários, esperando-se encerrar o período com 45 mil funcionários 

contratados.  

iii. Meio ambiente 

Segundo Voltolini (2005), a venda de móveis é o carro chefe das Casas Bahia. Esta 

empresa possui uma fábrica de móveis com duas unidades nas cidades do ABC, 

que utilizam madeira plana que segue as regras de reflorestamento, responsáveis 

pela fabricação de 40% dos móveis vendidos nas lojas. Como no mercado de 

eletrodomésticos há muita concorrência e as margens são baixas, a empresa está 

investindo neste setor de atividade, para ampliar seu volume de vendas 

(PRAHALAD, 2005). O setor já responde por 40% do total faturado. 
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iv. Fornecedores 

De acordo com a resposta ao questionário enviado às Casas Bahia (MITAINI, 2005): 

“A relação com fornecedores obedece todos os critérios de ética comercial vigentes 

no mercado. A dependência é mútua. A Casas Bahia entrega para os fornecedores 

uma planilha de pedidos para que eles possam programar a produção”. 

A empresa Casas Bahia é agressiva na sua forma de atuação com os fornecedores. 

Devido ao porte de suas compras, tenta comprar a mercadoria a preços mais baixos 

do que a concorrência, mas revendendo a preços semelhante a esta, sem repassar 

a margem obtida para o preço final. 

Em 2002, as Casas Bahia venderam 18% das 4,5 milhões de televisões produzidas 

no Brasil. Para se ter uma idéia da importância da empresa no setor varejista e a 

dependência do fornecedor, é só mencionar que esta já deixou de comprar 

televisões da Mitsubishi por um período de seis meses, fazendo com que o 

fabricante despencasse do 30 ao 150 em posição de vendas de TVs no Brasil 

(PRAHALAD, 2005). 

Para avaliar a grandiosidade do volume de mercadorias comercializadas pelas 

Casas Bahia, basta mencionar as peculiaridades dos Centros de Distribuição (CD). 

A empresa conta atualmente com quatro CDs, com 426 mil m2 de área construída ao 

todo, sendo que mais três serão criados este ano, adicionando mais 170 mil m2 de 

local para armazenamento entre os três Estados em que estarão presentes. Vale 

acrescentar que a empresa conta com um sistema de informação que possibilita 

monitorar os estoques em tempo real (PRAHALAD, 2005). 

Outro ponto importante quanto aos fornecedores é que as empresa apenas 

comercializa produtos nacionais. O motivo alegado por Michel Klein é para gerar 

emprego e diminuir a dependência do mercado externo. Levando-se em conta o 

faturamento de R$ 9 bilhões da empresa em 2005, é uma importante ajuda para a 

economia do país (VOLTOLINI, 2005) . 

v. Consumidores e Clientes 

As Casas Bahia atendem, principalmente, as camadas populares, ou seja, as 

classes C, D, e E. Depois de obter R$ 150 milhões de lucro em 2004 atendendo a 
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este público, a empresa expandiu sua rede de modo a também se aproximar das 

classes A e B (VOLTOLINI, 2005). Segundo pessoa que respondeu ao questionário, 

a empresa possuía, no início de agosto deste ano, 460 lojas, localizadas em São 

Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa 

Catarina, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Não possuem lojas nas regiões 

Norte e Nordeste, pois, devido à sua logística, que não é terceirizada, as novas lojas 

deverão estar localizadas em um raio não superior a mil quilômetros, a partir do 

depósito central da rede, que fica em Jundiaí, São Paulo. No entanto, passado um 

mês, a empresa já divulga o total de 472 filiais, conforme apresentado abaixo na 

Tabela 5. 

 

TABELA 5– Localização das Lojas Casa Bahia por Região e Estado, destacando as 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo 

Região Estado UF No de 
cidades 

No de 
lojas 

Total de 
lojas 

Porcentagem 
sobre o total 
(%) 

Distrito 
Federal Distrito Federal DF 1 12 12 2,54%
Centro-Oeste     24 5,08%
 Goiás GO 10 14   
 Mato Grosso do Sul Paraná MS 7 10   
Sudeste     382 80,93%
 Minas Gerais MG 24 41   
 Rio de Janeiro sem capital RJ 27 49   
 Rio de Janeiro Capital RJ 1 40   
 São Paulo sem capital SP 100 166   
 São Paulo Capital SP 1 86   
Sul     54 11,44%
 Paraná PR 16 28   
 Santa Catarina SC 13 15   
 Rio Grande do Sul RS 8 11   
TOTAL     472 100,00%
Fonte:Elaborado pelo autor com dados disponíveis em: 
<http://www.casasbahia.com.br/loja_estado.asp>. Acesso em 09.09.2005 

 

Segundo Michel Klein (VOLTOLINI, 2005) a empresa tem como estratégia terminar o 

ano com mais pontos de venda que o ano anterior, sendo que para este ano espera 

abrir 80 novas filiais. Cabe ressaltar que cada nova loja aberta atrai algo em torno de 

100 mil clientes novos (PRAHALAD, 2005). Até julho deste ano a empresa possuía 

150 imóveis próprios e se mostrava bastante capitalizada (VOLTOLINI, 2005). 
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A empresa vem adotando a estratégia de construir várias filiais em localidades 

próximas. Uma das razões alegadas é que em grandes cidades, como São Paulo, o 

deslocamento pode ser difícil tanto para o cliente como para o funcionário. O ideal é 

que estes não precisem gastar com a condução e possam se deslocar a pé. Outro 

motivo de concentração várias as lojas no mesmo local é vedar a entrada dos 

concorrentes, além de atender os clientes em pequenos estabelecimentos, em vez 

de enormes lojas (PRAHALAD, 2005). 

A empresa prevê o impacto, quando da instalação de uma nova loja, e trabalha de 

forma intensa junto à comunidade de baixa renda, segundo resposta ao 

questionário. Escolhe, para a instalação de lojas, os municípios economicamente 

ativos e com população superior a 50 mil habitantes. Houve informação de que as 

mudanças verificadas, na implantação de novos pontos de venda, são, 

principalmente, a geração de emprego e os benefícios dados a associações 

comunitárias por meio do fornecimento de produtos e contribuições financeiras. 

Outra melhoria verificada, quando há instalação de unidades em municípios ou 

bairros de menor poder aquisitivo, é o aumento da segurança devido aos serviços de 

vigilância. 

Merece destaque a inauguração de uma unidade em bairro de alto risco de 

violência, como no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, apontado pela ONU 

como a região mais violenta do mundo (DIMENSTEIN, 2005). A resposta ao 

questionário confirmou que as Casas Bahia instalam lojas em localidades de alto 

risco e que entregas são efetuadas na favela da Rocinha, na cidade do Rio de 

Janeiro, conforme é explicado abaixo: 

 

[...] porque o foco do trabalho da rede são as classes populares, C-D-
E. A rede entrega produtos no prazo máximo de 48 horas, 
independente das questões geográficas ou das áreas de difícil 
acesso. A frota da rede, inclusive, é equipada com caminhões com 
tração nas 4 rodas para esse tipo de entrega. Nas áreas de risco, 
quando necessário, a rede faz entregas com escolta (questionário 
respondido pelas Casas Bahia em 11 ago 2005). 
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Segundo Michel Klein (GONZALES, 2005), os caminhões de entrega nunca tiveram 

problemas de violência em lugares dessa natureza. Ele justifica da seguinte forma: 

 

É simples: temos muitos funcionários que moram nesses lugares, e 
eles próprios avisam à comunidade que o trabalho é bom, que pagam 
em dia, dão cesta básica, vale-transporte. Isso faz com que a gente 
possa entrar. Outro dia eu ouvi que estava tendo tiroteio na Rocinha, 
mas sempre numa hora em que nosso caminhão não estava. Sobe 
um caminhão por dia lá. A Casas Bahia é vista como uma empresa do 
bem que está indo fazer o bem para as pessoas. Tá indo levar alguma 
coisa que as pessoas precisam. Não vou dizer que são o gênero de 
primeira necessidade porque isto é a comida. 

 

Um grande benefício oferecido à população, e diferente das práticas sociais 

tradicionais, é oferecer crédito ao cliente, mesmo quando este não tem como 

comprovar a sua renda, por estar trabalhando na informalidade. Segundo Michel 

Klein, este grupo representa mais de dois terços de suas vendas. Ele explica como 

se posiciona no movimento de responsabilidade social, que vem ocorrendo, da 

seguinte forma (GONZALES, 2005): 

 

 [...] Com ações de cidadania, dando crédito para pessoas que não 
têm carteira assinada. Hoje, a Casas Bahia continua fazendo a 
mesma coisa que o meu pai fazia há 52 anos. É claro que os meios 
são outros: a gente não vai mais à casa das pessoas, batendo de 
porta em porta. A gente anuncia na TV. De qualquer maneira, não 
trabalhamos com vendas por Internet porque não gostamos de dar 
crédito sem ver a pessoa, sem sentir a sinceridade dela. A entrevista 
que fazemos antes de dar o crédito vira quase um ritual. Nossos 
agentes são treinados para isso e os fregueses põem suas roupas 
de domingo. Querem passar boa impressão. 

 

Segundo Prahalad (2005), seis milhões de clientes entram todos os meses nas lojas, 

gerando 900 mil reais em vendas, sendo que 7% aproveitam para fazer uma nova 

compra, já tendo quitado, ao menos, metade das prestações. Este tipo de compra, 

chamada de venda cruzada, tem uma atenção especial da empresa. 

É um mito que as classes sociais C, D, e E, principais clientes da empresa, buscam 

produtos de pouca qualidade. O principal veículo utilizado pelas Casas Bahia para 
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atingir seu público é a televisão, que é o meio pelo qual este se mantém informado. 

A camada menos favorecida da população sonha em adquirir os produtos e o faz 

mediante o crediário, única forma como consegue realizar o seu sonho. Michel Klein 

(PRAHALAD, 2005, p. 134), explica como seu cliente é percebido pela empresa: 

 

Quando um cliente entra numa loja, não está comprando um fogão 
ou uma televisão, está comprando um sonho. A tarefa dos 
vendedores é ajudá-lo a realizar esse sonho. É esse aspecto do 
negócio que muitos concorrentes, especialmente estrangeiros, não 
entendem. 

 

As Casas Bahia dão crédito, segundo Klein, “na base do olho no olho” (GONZALES, 

2005). É apontado que, para seus donos, a empresa se considera socialmente 

responsável, pois ao dar crédito está ajudando a pessoa a ter mais cidadania e auto-

estima. 

As vendas da empresa a prazo representam 75% do total das vendas. A carteira de 

crédito, composta por 16 milhões de clientes, representa quase 10% da população 

brasileira. Deste total, 10 milhões são compradores ativos. O fluxo mensal de 

clientes nas lojas  é de 2 milhões de pessoas. A forma como o crédito é fornecido 

está traduzida na frase de Klein (VOLTOLINI, 2005): “A Casas Bahia é como um 

alfaiate. Ela faz uma prestação sob medida para o consumidor. Conhecendo seu 

perfil, orienta-o para que não assuma um compromisso que depois não possa 

cumprir. Nossa filosofia é ganhar sempre, não ganhar muito em dois minutos”. 

Ao crédito está associada a política de juros e prazo para o pagamento. Segundo o 

livro A Riqueza na Base da Pirâmide, de Prahalad (2005), o prazo médio de 

financiamento é de seis meses, a uma taxa média de 4,13% ao mês. Esta taxa varia 

de 2,5%, para vendas a prazo de quatro meses, a até 6%, para vendas a prazo de 

12 meses. O valor médio das compras é de R$ 440,00. 

Quanto ao fator inadimplência, as Casas Bahia perdoam a dívida de quem sofre 

algum tipo de desastre. Segundo Klein (GONZALES, 2005), nos 52 anos da 

empresa, nunca protestaram um cliente em cartório: 
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[...] A gente acha que se a pessoa não tem como pagar, porque está 
temporariamente sem fonte de renda, merece que tenha o carnê 
guardado. Quando puder, ela vem e paga. E isso acontece, a gente 
negocia até os juros. Às vezes a pessoa vem aqui e pede para não 
mandar aviso de cobrança para os vizinhos não verem. 

 

Outro benefício concedido aos clientes é transferir o prazo de pagamento dos 

fornecedores para o consumidor. A inadimplência, que atualmente gira em torno de 

8,5%, é um pouco acima dos 7% do mercado. A taxa de inadimplência varia 

conforme o produto. Os móveis, por serem instalados na casa do cliente, permitem a 

sua cobrança. Os itens portáteis, como celulares e bicicletas, têm uma taxa de 

inadimplência de até 10% (PRAHALAD, 2005).  

É interessante mencionar o fato de que há três anos a empresa entrou em contato 

com os dois milhões de clientes inadimplentes, informando o perdão da dívida, caso 

fossem a uma de suas lojas, facilitando a retirada de seu nome do cadastro de 

inadimplentes e possibilitando o seu retorno ao mercado de compra a crédito. Para 

esse cliente voltar a comprar na loja, foi efetuada uma nova triagem e determinada a 

condição de que o produto seria entregue na casa do cliente. Com essa ação, a 

empresa recuperou 350 mil clientes. Klein explica como foi a experiência 

(VOLTOLINI, 2005): 

 

[...] O perdão da dívida foi uma experiência muito favorável. 
Descobrimos que 43% dos inadimplentes tinham emprestado o 
nome a um amigo ou vizinho. Muitas deles nem se consideravam 
em dívida com a Casas Bahia, pois haviam feito um gesto de 
caridade ao ceder o nome. 

  

Apesar das Casas Bahia já terem possuído sua própria financeira, fechada quando 

foram extintas as letras de câmbio ao portador, somente em novembro de 2004 as 

vendas a prazo começaram a ser intermediadas por um banco. Anteriormente, 100% 

do crédito era financiado com o próprio lucro da empresa ou crédito repassado da 

indústria. A partir dessa data, 25% das vendas mensais a crédito, representando R$ 
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440 milhões, foram transferidas ao banco Bradesco, liberando a empresa para 

investimentos na ampliação de sua rede de lojas (VOLTOLINI, 2005). No entanto, 

com o pagamento do boleto bancário no próprio banco, o contato da loja com o 

cliente ficará reduzido, já que o carnê financiado pela empresa pressupõe o 

pagamento da parcela mensal na loja, fortalecendo o contato com o cliente e 

aumentando a possibilidade de novas vendas. Cabe ressaltar que 90% de todo o 

volume de transações é efetuado por meio do crédito. 

A forma como as Casas Bahia rebatem a critica de que estão explorando os pobres 

e cobrando juros exorbitantes é informando que fazem um trabalho de educação do 

consumidor. Para manter suas taxas de inadimplência baixas ‘ensinam’ o cliente a 

adequar o valor do produto ao seu orçamento atual e postergar a compra desejada 

para o futuro (PRAHALAD, 2005). 

Um elo fundamental da loja com o cliente é o analista de crédito. Este estabelece um 

relacionamento com o comprador, auxiliando-o a administrar o seu orçamento. É 

este que percebe a veracidade dos dados fornecidos pelo requisitante de crédito. 

Ele é treinado para esta função e para exercer a criatividade e estimular a 

sensibilidade que seu cargo exige. Existe o cuidado na analise do crédito, quando o 

cliente não terminou de pagar as parcelas devidas e quer adquirir mais produtos. O 

analista aprende, também, a negar o crédito para um cliente em determinado 

momento, mas abrindo a possibilidade para o retorno do pedido quando o indivíduo 

tiver condições de compra. As Casas Bahia têm a preocupação com o faturamento a 

longo prazo, pois 77% de suas vendas são de clientes reincidentes (PRAHALAD, 

2005). 

O auxílio da tecnologia da informação tem que ser mencionado como instrumento 

que ajuda as Casas Bahia nas decisões de crédito, emissão de carnês, agilidade e 

controle do estoque. A empresa, desde 1994, investe fortemente em tecnologia a um 

custo de um terço dos concorrentes e com uma equipe de apoio pequena 

(PRAHALAD, 2005). 

Um fator a ser ressaltado, no que concerne à administração dos pontos de venda, é 

a autonomia dada aos gerentes de loja e gerentes regionais. Estes têm que cumprir 

metas de vendas e de lucros, mas, em contrapartida, têm poder decisório para 
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equiparar seus preços aos dos concorrentes até o limite de 10% de desconto. O 

preço dos produtos, sob responsabilidade dos gerentes regionais, podem ser 

reduzidos em até 25% sem a necessidade de autorização da diretoria (PRAHALAD, 

2005). Um sistema de auditoria surpresa controla o cumprimento destas normas. 

vi. Comunidade 

Além de colaborações financeiras a instituições do terceiro setor, mencionadas 

anteriormente, e ajuda na logística dos Ralis, a empresa também patrocina festas da 

comunidade na qual está inserida, valorizando a cultura local. Como exemplo, existe 

a Festa do Peão de Jaguariúna e a Festa do Peão da Catanduva, ambas no interior 

paulista. Outras comemorações, como as festas de aniversário das cidades, também 

são patrocinadas. Uma forma diferente de patrocínio foi o show do cantor Roberto 

Carlos, no litoral paulista, cujo ingresso foi oferecido às pessoas que haviam 

comprado algum produto da marca Walita. Segundo Michel Klein, diretor financeiro e 

administrativo da empresa, "Queremos estar presentes em eventos que envolvem a 

comunidade" (VOLTOLINI, 2005). Sabe-se que a empresa também patrocina 

eventos que promovem causas sociais. No entanto, não se sabe a quantidade, nem 

o tipo (Quadro 9). 
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QUADRO 9 – PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL DAS CASAS BAHIA 
(baseado no questionário, APÊNDICE B, respondido para a doutoranda) 

* Com base nos Indicadores Ethos de RSE (2005) 
 
 
 

PROGRAMAS 
 

STAKEHOLDERS* 
 

PÚBLICO BENEFICIADO 
 

EXTENSÃO 
 

INVESTIMENTO 
ANUAL 

DATA 
 

AÇÕES 
 

Doações para 
instituições 
diversas 
 

- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

Crianças com câncer, 
cestas básicas às famílias 
de presos, orfanatos e 
instituições diversas 

ND ND ND Doações pontuais 
de verba para 
instituições sociais. 

Rali dos Sertões - Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

Comunidades locais ND ND Anual Oferece caminhões 
da rede para 
práticas sociais 
realizadas na prova 
(montagem de 
biblioteca, 
atendimento 
médico, etc.) 

Atividades 
culturais folclóricas

Comunidade (Relações 
com Organizações Locais) 

Comunidade local SP ND ND Organização de 
festas regionais, 
como a Festa do 
Peão de Jaguariúna 
e de Catanduva. 

 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: ND = Não existem dados disponíveis. 
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vii. Governo e sociedade 

Segundo resposta ao questionário, as Casas Bahia não estabelecem parcerias com 

o Governo, ONGs, Organizações da Sociedade Civil ou outras empresas. 

De acordo com Klein (GONZALES, 2005), não é o Governo o único que deve se 

preocupar com a desigualdade social. Ele acredita que os empresários estão dando 

a sua contribuição social e sugere que o Governo aumente o crédito aos 

empresários, para que haja mais oferta de emprego. A empresa tem auxiliado, ao 

vender para o público que não tem acesso às vias formais de crédito, além de 

colaborar com instituições de caridade. Ele explica que não doam dinheiro, mas 

alimentos e produtos eletrodomésticos. Isto se contradiz com o questionário 

respondido, que afirma que a empresa efetua contribuições financeiras. Fica aqui a 

dúvida se há uma confusão entre as colaborações da empresa e as doações 

pessoais de seus diretores. 

A empresa não aproveita os incentivos fiscais do Governo para patrocinar 

instituições, educação ou cultura. 

A empresa não é filiada ao Instituto Ethos e muito menos responde aos Indicadores 

de Responsabilidade Social desta instituição ou elabora um balanço social. Também 

não possui nenhuma certificação de qualidade. 

5.3.3. Conclusões Gerais Casas Bahia 

A Casas Bahia, de uma forma diferenciada, está cumprindo o seu papel social. Ao 

instalar lojas em pólos comerciais de baixa renda, contratar a população local e dar 

créditos aos clientes, está valorizando o indivíduo e proporcionando-lhe o cesso a 

produtos que de outra forma não consumiria. A diminuição da violência com certeza 

está relacionada à geração de emprego e à instalação de lojas que valorizam o 

entorno. O caso da loja instalada no violento bairro de Jd. Ângela, em São Paulo, 

desperta para a reflexão da confiança e empenho que uma empresa pode oferecer a 

uma comunidade marginalizada.  

Um ameaça para a Casas Bahia, que só via os concorrentes tradicionais como 

ameaça, está percebendo que os grandes hipermercados como o Carrefour, Extra e 
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o Big, começaram a entrar no ramo de eletrodomésticos e móveis (PRAHALAD, 

2005). 

O Quadro 10 abaixo resume os dados levantados na entrevista, referente à 

características de gestão das Casas Bahia, e que será utilizado na etapa da análise 

cruzada do capítulo 6. 

Variáveis da Gestão CASAS BAHIA 
Inauguração da empresa no Br 1952 

Composição do capital Familiar 
Origem do Capital Brasileiro 
Setor de atividade Eletrodomésticos e móveis 

Possui fundação ou Instituto - 
Início de ações estruturadas RSE Não possui 
Motivo desencadeador da RSE Não iniciou 

Envolvimento da cúpula Nada 
Departamento responsável pelas ações de RSE - 

Envolvimento da gerência Nada 
RSE incluído no planejamento estratégico Não 

Autonomia das lojas para as ações Centralizada na matriz 
Gestão de RSE das lojas - 

Participação da equipe de lojas - 
Linhas principais de atuação Filantropia e cultural 

Possuem gestão de programas terceirizados - 
Quadro 10 – Consolidação dos dados da estrutura de gestão de RSE da Casas 
Bahia 
Fonte: Elaboração própria 

5.4. Wal-Mart 

A rede de supermercados Wal-Mart, fundada em 1962 e de origem americana, 

instalou-se no Brasil em 1994 e, um ano após, já havia inaugurado duas unidades 

nas cidades de Santo André e Osasco. No final de 2003, antes de adquirir as 119 

lojas da rede nordestina Bompreço e seus três Centros de Distribuição (CD), a 

empresa já contava com 23 lojas, sendo duas com serviço de drogaria, e dois CDs. 

Atualmente, a empresa conta com 152 unidades, distribuídas por 14 estados, e 5 

Centros de distribuição. As lojas recebem a denominação de Sam’s Club (clube de 

compras), Wal-Mart Supercenter (hipermercado, sendo cinco com drogaria), Wal-

Mart Todo Dia (loja de vizinhança), Bompreço (com 93 drogarias e uma estação-

saúde instalada ao lado da loja), Hiper Bompreço, Balaios e Hiper Magazines (WAL-

MART, 2005). A aquisição de outras unidades pela empresa elevou-a à quarta 

posição de maior varejista brasileira e terceira entre os supermercados (EXAME 
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MAIORES E MELHORES, 2005). A Tabela 6 apresenta a distribuição das lojas, por 

cidades, região e Estado, destacando as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 
TABELA 6– Localização das Lojas Wal-Mart por Região e Estado, destacando as 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo 

Região Estado UF No de 
cidades 

No de lojas Total de 
lojas 

Porcentagem 
sobre o total 
(%) 

       
Sudeste     30 19,87%
 Minas Gerais MG 1 2   
 Rio de Janeiro sem capital RJ 0 0   
 Rio de Janeiro Capital RJ 1 4   
 São Paulo sem capital SP 7 13   
 São Paulo Capital SP 1 10   
 Espírito Santo ES 1 1   
       
Sul     5 3,31%
 Paraná PR 1 5   
 Rio Grande do Sul RS     
       
Nordeste     116 76,82%
 Bahia BA ND* 45   
 Pernambuco PE ND* 34   
 Maranhão MA ND* 10   
 Alagoas AL ND* 8   
 Paraíba PB ND* 8   
 Sergipe SE ND* 5   
 Rio Grande do Norte RN ND* 2   
 Ceará CE ND* 2   
 Piauí PI ND* 2   
       
TOTAL   12**  151 100,00%
Fonte:Elaborado pelo autor com dados disponíveis em: 
<http://www.walmartbrasil.com.br/wmbrazil/wmstores>. Acesso em 27.09.2005 

Nota: * Dado não disponível      
** Excluídas as cidades do Nordeste      
       

 

A empresa tem planos para continuar sua expansão no segundo semestre de 2005, 

inaugurando lojas em Brasília e Goiânia, nos formatos Sam’s Club e Wal-Mart 

Supercenter. Ao todo, serão abertas 10 lojas nos dois formatos Wal-Mart e mais 

unidades Bompreço no Nordeste. 
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Os dados apresentados a seguir foram colhidos por meio de duas entrevistas em 

profundidade, sendo uma realizada com a Diretora de Comunicação, Daniela de 

Fiori, em 1º de julho de 2005, e outra complementar realizada com o Gerente de 

Relações com a Comunidade, Paulo Mindlin, em 10 de agosto de 2005. Foram 

também analisadas as edições dos jornais internos, ‘Revista Bompreço’ e ‘Nossa 

Gente’19, este com seu encarte sobre práticas sociais denominado de ‘Wal-Mart 

Boas InformAções’. A empresa que, em um primeiro instante, aventou a 

possibilidade de não participar do estudo, devido ao estágio de integração das 119 

lojas Bompreço recém-adquiridas, mudou de idéia e prontamente aceitou o desafio, 

mostrando-se solícita em apresentar dados sobre sua gestão de RSE. 

5.4.1. Tipo de gestão 

A família Walton, fundadora do Wal-Mart, detém atualmente entre 38 a 40% das 

ações, sendo a empresa dirigida por executivos, com a família participando do 

conselho. Lee Scott, atual presidente da empresa, da mesma cidade e amigo da 

família, mantém a cultura dos fundadores viva. Como explica Mindlin, o fundador, 

Sam Walton, antes de falecer, transferiu a executivos de sua confiança a direção da 

empresa. Como isso é ‘recente na empresa’, as ações ainda conservam as 

características de seu fundador. Isto pode ser notado na simplicidade das 

instalações e no fato de que não é preciso ostentar para haver conforto e eficiência. 

Como a família mantém negócios e uma fundação, separados da empresa, torna-se 

difícil intrometer-se no dia-a-dia do Wal-Mart. No entanto, como Robin Walton é 

chefe e principal executivo do conselho e participa das decisões estratégicas, a 

cultura do seu pai se perpetua. 

A influência da cultura da matriz americana é muito forte, como explica De Fiori: 

 

[...] E que talvez a cultura seja um dos maiores diferenciais 
competitivos da empresa. E a cultura da Wal-Mart, ela é baseada 
em três princípios básicos, que são, muito, de fato, muito universais, 
eu diria. O primeiro é o respeito pelo individuo. Então, essa aqui é 
uma empresa que ela não tem uma hierarquia vertical. Ela é uma 

                                                 
19 Ferramentas de comunicação interna, com publicações bimestrais, que trazem os principais 
acontecimentos no Brasil e no mundo, sendo a primeira dirigida à bandeira Bompreço e a outra ao 
Wal-Mart e Sam’s Club. 
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empresa em que o presidente é uma pessoa que visita as lojas e 
conversa com o pessoal [de piso] toda vez que vai às lojas e é 
aberto a esse diálogo. E que as pessoas são muito acessíveis. Não 
tem salas fechadas. É uma coisa que funciona muito bem. O 
segundo ponto é a questão do atendimento ao cliente. No fundo, o 
resumo é que todos nós estamos aqui para atender o cliente e, toda 
vez que você for fazer alguma coisa dentro da empresa, você tem 
que pensar quanto aquilo está agregando para o cliente. Se aquilo 
não estiver agregando para o cliente, você tem que pensar se 
realmente você deveria fazer aquilo. Então, tem uma questão aí, um 
foco muito grande. E o terceiro ponto é a busca pela excelência. 
Então, quando a gente pensa em busca pela excelência, nós 
sempre queremos mais, sempre vamos afiar as pessoas para darem 
mais. E aí eu acho que uma característica muito forte do Wal-Mart é 
a questão do crescimento dentro da empresa [...] (Daniela de Fiori, 
1º de julho de 2005, grifo nosso). 

 

Mindlin, Gerente de Relações com a Comunidade, confirma que esta é uma cultura 

repassada para as unidades no mundo inteiro: 

 

[...] Isso está muito alinhado com o que acontece nos Estados 
Unidos, com o que acontece com o Wal-Mart nos outros países, 
com aquela questão dos três princípios básicos que nós falamos. 
Então, quando eu falo de respeito ao indivíduo, isso é uma coisa 
que é válida no Wal-Mart no mundo inteiro. Na China, no Japão, na 
Coréia, nos Estados Unidos, e vai, no Canadá... essa cultura muito 
importante de simplicidade com eficiência (Paulo Mindlin, 10 de 
agosto de 2005). 

 

a.   Histórico da Responsabilidade Social Empresarial 

A ação de responsabilidade social foi iniciada há dois anos e meio, em decorrência 

da criação da área de assuntos corporativos, que ocorreu com a estruturação da 

empresa como um todo, visando seu futuro crescimento. Foi um ano em que 

nenhuma loja foi aberta. Segundo a Diretora Daniela de Fiori, “[...] existia alguém 

com aquele olhar, mas não existia nenhum recurso específico para essa área”. Já 

havia algumas ações que precisavam ser melhoradas e outras bem executadas em 

alguma loja que poderiam ser multiplicadas. A estruturação das ações que ocorreu 

teve o cuidado de não inibir a autonomia e a criatividade dos grupos que já atuavam. 

Cabe ressaltar que é nesse departamento que está inserido o relacionamento da 
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equipe administrava com a comunidade, assim como o controle dos projetos criados 

em seu benefício. Esta estruturação acelerada teve seu ritmo interrompido com a 

compra de mais de cem unidades do supermercado Bompreço do Nordeste. O 

assunto referente a esta integração, e as dificuldades decorrentes, será tratado 

posteriormente. 

De acordo com a Diretora de Comunicação, a iniciação do Wal-Mart Brasil nas 

práticas de responsabilidade social foi um processo natural. A empresa já era filiada 

ao Instituto Ethos. Com a contratação da diretora para organizar os assuntos 

corporativos, houve a possibilidade de que essa área fosse tratada de forma 

particular. Não havia equipe ou recursos disponíveis para a estruturação. A primeira 

ação efetiva para dar o impulso foi estabelecer uma parceria com a Fundação Abrinq 

pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela explica que não foi uma reação à 

RSE das empresas concorrentes ou a estímulos do Ethos, mas uma decorrência 

natural do crescimento da empresa, que chegava a vinte lojas com a necessidade 

de modernização.  

Segundo Mindlin, a RSE está em sintonia com os valores da empresa. Ele acredita 

que as práticas de RSE se alinham ao negócio e que o mercado não pode ser 

desconsiderado, pois este acompanha as ações da empresa. O cliente é alguém a 

ser respeitado, pois capta a imagem da empresa por meio de suas ações. Isto, 

segundo ele, justifica o porquê da necessidade de consistência entre as ações da 

empresa que, às vezes, exigem um planejamento mais demorado. 

Anterior à criação da área, havia conceitos e ações sociais já incorporadas. Existiam 

ações específicas de lojas que não eram comunicadas às outras e que faziam parte 

das “melhores práticas”. O pouco número de pontos de venda do Wal-Mart 

instalados no Brasil, na época considerada uma empresa ‘pequena’, de estrutura 

pequena, em comparação com a maior empresa do mundo, Wal-Mart, foi o motivo 

alegado para a falta de planejamento estratégico em relação à RSE naquela 

ocasião. Segundo Mindlin, a estruturação é um processo que ainda continua e que 

será discutido sempre, tendo em vista a solução mais adequada. 

O departamento está estruturado de forma que o Gerente de Relacionamento com a 

Comunidade, Paulo Mindlin, se reporta à Diretora de Comunicação, Daniela de Fiori, 
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que, por sua vez, responde ao Vice-Presidente de assuntos Corporativos. Esta vice-

presidência reúne os assuntos corporativos, jurídicos e tributários e está abaixo do 

presidente. 

b.   O Papel da liderança 

Segundo De Fiori, a diretoria pode ter atitudes como se incorporar voluntariamente 

para uma ação ou para representar um projeto. De acordo com o relato de Mindlin, é 

difícil arrastar os executivos para apresentar-lhes novos projetos, especialmente 

quando isso implica viagens. Relata o caso em que conseguiu levar o vice-

presidente a Salvador, para que entendesse o alcance do novo projeto 

desenvolvido, para uma visita a uma Cooperativa de Catadores de Salvador. Foi 

importante sua presença, para que se sensibilizasse não só com a coleta de lixo, 

que também é efetuada nas lojas, mas com o potencial de geração de empregos do 

projeto e conseqüente aumento de renda da comunidade. O projeto teve aprovação 

imediata.  

Mindlin registra que, apesar da hierarquia, o contato entre os vários níveis é 

estimulado. Informou que seu departamento tem autonomia de ação, mas que, 

assim como o resto da empresa, é cobrado pelos resultados, como segue: 

 

[...] Muito, muito, muito [autonomia]. É claro que aqui tem todo o 
meio para pensar, para propor, para decidir, dependendo do 
tamanho de impacto dentro da empresa, do que a gente estiver 
falando. Mas também somos cobrados pelos resultados. Então, isso 
é muito parte da cultura da empresa, mesmo, né? Como [se] fala... 
empowerment. [...] Mas é muito isso, autonomia e responsabilidade, 
andando juntas (Paulo Mindlin, 10 de agosto de 2005). 

 

c.   Transmissão dos valores de Responsabilidade Social 

De Fiori, através do relato das dificuldades que acreditou encontrar no início da sua 

gestão no Wal-Mart, demonstra como os valores de responsabilidade social estão 

arraigados na empresa. Ela conta como a coordenadora de Responsabilidade 

Social, que atualmente ocupa o cargo e que responde a ela, começou sua carreira 

na empresa, aos quinze anos, sendo constantemente promovida, e galgando novas 
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funções e desafios, até chegar ao posto que ocupa. De Fiori comenta que 80% dos 

cargos de liderança do último ano foram preenchidos por pessoas promovidas 

dentro da empresa. Isto ocorre mesmo que o ocupante tenha menos capacitação 

que as pessoas do mercado. Todos têm uma chance dentro da empresa e os erros 

são aceitos. No entanto é enfatizado que não se aceita a reincidência de um erro. 

A identificação do Wal-Mart com os conceitos de RSE é descrita pela diretora da 

seguinte forma: 

 

Eu acho que a coisa que mais me deixou boquiaberta, quando eu 
entrei aqui, é que, às vezes, em outras empresas, a gente tem que 
fazer um esforço muito grande para buscar a conscientização, 
mobilizar as pessoas. E aqui, o que faltava era dar o norte, era 
planejar, era de fato.... Porque, assim, a vontade de fazer, a 
consciência e as ações, elas já existiam, até em um nível que era 
difícil controlar, pra te ser sincera (Daniela de Fiori, 1º de julho de 
2005). 

 

Segundo Mindlin, a influência da matriz se dá quanto à adoção dos três princípios 

básicos mencionados acima, mas existe uma autonomia para as filiais 

estabelecerem as suas práticas de RSE. Ele relata o caso de um contato da matriz, 

propondo que o Wal-Mart Brasil adotasse, como uma de suas causas, a luta contra o 

câncer. Ele argumentou que, no Brasil, já existiam outros setores de atividade do 

varejo que carregavam esta bandeira e que, para a empresa, não teria sentido ou 

visibilidade. Mencionou que outras práticas traziam mais significado para a realidade 

brasileira, como ações visando a geração de renda e economias, diferentemente das 

preocupações da sociedade americana, que eram com a obesidade e suas 

conseqüências. A matriz, por sua vez, não determina que adotem uma causa única. 

Ele citou que não basta sua clientela ter uma economia nas despesas com as suas 

compras, como é a política da empresa, e que esta tem condições de investir e 

participar mais da comunidade local. Informa, assim, da decisão de atuar para a 

comunidade local, transmitindo a forma como a RSE é idealizada: 

 

No que se refere especificamente à responsabilidade social, é essa 
simplicidade. [...] Nós temos que fazer programas muito nesse 
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conceito de loja da comunidade [...] Nós queremos fazer parte das 
comunidades onde estamos presentes. Então, parte da vida, parte 
da história, parte dos problemas, né? É colaborar. Então, essa 
cultura faz muito parte da empresa [...] Não queremos fazer ações 
‘mega’ e complexas em cada loja e também investimentos 
absurdamente caros que não façam sentido quando, às vezes, uma 
ação simples faz também um efeito considerado. Então, ações de 
arrecadação, ações... Sabe? Fazer um posto de vacinação na loja, 
[...] O casamento que a gente citou para você... É simples, não é 
caro e faz efeito. E a comunidade local gosta muito, no que se refere 
à atuação de responsabilidade, da cultura da matriz na 
responsabilidade social corporativa (Paulo Mindlin, 10 de agosto de 
2005). 

 

d.   A RSE inserida na gestão 

Foi mencionado que a RSE já é encontrada em ações dentro da empresa. Na área 

de engenharia, quando da construção de uma nova loja, avalia-se como integrar a 

nova edificação à região, como aproveitar a luminosidade natural, economizar 

energia e até utilizar energia solar. Se em um primeiro momento o investimento 

inicial é alto, a sua contribuição representará uma economia para os recursos 

naturais da terra. Foi citado, também, como a área comercial está negociando, por 

meio do Sebrae, para comprar produtos de micro-empresários localizados nas 

proximidades das lojas. Deu-se o exemplo da recém-inaugurada loja de Vitória, onde 

a empresa pretende contribuir para a geração de renda na comunidade local e, ao 

mesmo tempo, beneficiar-se do frescor dos produtos. De Fiori esclareceu que um 

dos dez itens do planejamento estratégico para 2005 se refere à RSE. 

e.   Integração das Lojas Bompreço 

De Fiori, na entrevista, dá uma forte ênfase à integração dos supermercados 

Bompreço à cultura do Wal-Mart e seu significado. Para o Wal-Mart, ela afirma que 

foi um momento importante, porque trouxe crescimento e algumas inseguranças. O 

Wal-Mart passou a ser o líder varejista do nordeste, conforme informou o jornal 

interno ‘Nossa Gente’ de novembro e dezembro de 2004. Em termos administrativos, 

isso significou pensar no novo papel a ser desempenhado por seu departamento e 

repensar a necessidade de se criar escritórios regionais e avaliar quais funções 

teriam que ser descentralizadas. Este novo desafio acarretou a necessidade de 

deslocamento de pessoas, que nem sempre quiseram acompanhar a mudança. O 
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processo de integração ainda continua. Segundo esta diretora, o processo exigiu 

que a equipe realizasse procedimentos e processos para aprender sobre o negócio 

da empresa incorporada, para depois integrar, sem precipitação, para tomar cuidado 

em não eliminar alguma prática válida já existente. 

Foi relatada a dificuldade de o Bompreço não ser uma empresa já integrada quando 

adquirida, pois pertencia a dois irmãos, um atuando na Bahia, com 50 lojas, e outro 

no restante do Nordeste. O Bompreço Bahia já era uma empresa formada por meio 

da aquisição de outros supermercados e com a integração incompleta. De Fiori 

explica que nessa localidade as práticas sociais eram decididas pelo escritório 

central, que distribuía as diferentes ações por grupos de lojas. Ela descreve o 

processo que está ocorrendo para adequar as lojas nordestinas aos conceitos 

aplicados no Wal-Mart da seguinte forma: 

 

[...] Eu estou promovendo uma mudança cultural enorme, de 
autonomia. Eu estou chegando pro diretor da loja e estou dizendo: 
"veja, tem alguns princípios básicos que você deve seguir, nós 
queremos que você faça isso, queremos que você incentive o seu 
time, o quê que é bom, o quê que isso vai agregar para a sua loja". 
Tem toda uma parte conceitual primeiro, depois apresentar, de fato, 
o que é a proposta concreta, como vai ser o dia-a-dia, e criar uma 
base de suporte, que a gente tem que criar hoje. Porque o pessoal 
da nossa equipe no Nordeste é o pessoal que estava dentro do 
Bompreço. Eles têm uma cultura de não dividir informação nessa 
área, então eles não dividiam a estratégia com o diretor da loja. O 
diretor da loja era comunicado que ia ter uma ação ali [...] (Daniela 
de Fiori, 1º de julho de 2005). 

  

As lojas do nordeste, por sua vez, já tinham práticas sociais e algumas delas foram 

implementadas nas lojas do Wal-Mart e vice-versa. O fato das lojas nordestinas 

terem sido fundadas há mais de 80 anos, havendo funcionários trabalhando há 30 

anos na empresa, faz com que as transformações aconteçam vagarosamente. 

Diretrizes, antes válidas, agora têm que ser descartadas e outras colocadas no 

lugar. A capacitação dos funcionários, no caso da RSE, está demandando uma 

mudança radical de comportamento e exigindo uma postura mais ativa do diretor de 

loja. De Fiori descreve a nova postura exigida do diretor de loja, em contraposição à 



 

 

135

transferência da decisão de demandas da comunidade para um escritório central, 

como se segue: 

 

[...] Agora, eu estou dizendo: não, você que está dentro da própria 
unidade, é você que vai fazer, você vai ter uma estrutura de 
escritório para te dar um suporte, tem algumas coisas que, de fato, 
você não vai conseguir fazer sozinho, tem muita coisa que você vai 
ter autonomia e é realmente quebra de paradigma cultural. Não é 
rápido (Daniela de Fiori, 1º de julho de 2005). 

 

5.4.2. Ações de RSE 

As práticas de RSE do Wal-Mart, abaixo descritas, estão ordenadas de acordo com 

as dimensões estabelecidas pelo Ethos, nos indicadores de Responsabilidade Social 

Empresarial. O Quadro 11 resume as práticas de RSE, conforme levantado nas 

entrevistas e nos jornais internos: 
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QUADRO 11 – PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL DO WAL-MART 
(baseado no Perfil Social 2004, em revistas da rede e em folhetos avulsos) 

* Com base nos Indicadores Ethos de RSE (2005) 
 

 
 
PROGRAMAS STAKEHOLDERS*     PÚBLICO 

BENEFICIADO 
EXTENSÃO INVESTIMENTO  DATA AÇÔES 

Garantia 200% 
 
(Política de Atendimento) 
 

Consumidores e 
Clientes (Excelência do 
Atendimento) 

Consumidores e clientes 
do Wal-Mart 

Nacional ND ND Se algum produto 
perecível não apresentar 
a qualidade habitual, a 
loja devolve em dobro o 
dinheiro ao consumidor. 

“Na Hora, no Caixa, sem Burocracia” 
 
(Política de Atendimento) 
 

Consumidores e 
Clientes (Excelência do 
Atendimento) 

Consumidores e clientes 
do Wal-Mart 

Nacional ND ND O Wal-Mart cobre o 
preço anunciado pela 
concorrência 
diretamente no caixa. 

“Everyday Low Price”  
(Filosofia Global de Preços Baixos 
Todos os Dias) 

Consumidores e 
Clientes (Excelência do 
Atendimento) 

Consumidores e clientes 
do Wal-Mart 

ND ND ND Garantir ao consumidor 
sempre o menor preço. 

“One Stop Shop” 
(Galeria de serviços de conveniência) 

Consumidores e 
Clientes (Excelência do 
Atendimento) 

Consumidores e clientes 
do Wal-Mart 

ND ND ND O cliente encontra tudo 
em um único local. 

“Greeter” 
 
(Senhora de Atendimento) 
 
 

-Consumidores e 
Clientes (Excelência do 
Atendimento) 
- Público Interno 
(Valorização da 
Diversidade) 

- Consumidores e 
clientes do Wal-Mart. 
- Senhoras com mais de 
55 anos com dificuldade 
para arrumar emprego. 

ND ND ND A Greeter  é contratada 
para recepcionar os 
consumidores na 
entrada da loja e 
oferecer um atendimento 
diferenciado. A 
preferência é pela 
contratação de mulheres 
com mais de 55 anos, 
segundo entrevista. 

Treinamento dos associados 
(funcionários) para atender o 
consumidor 
 
 

Consumidores e 
Clientes (Excelência do 
Atendimento) 

- Consumidores e 
clientes do Wal-Mart 
- Funcionários 

ND ND ND Os associados são 
treinados para atender o 
consumidor e para 
resolver quaisquer 
eventualidades. 

Política de Portas Abertas 
 
(Valorização do Associado) 
 

Público Interno 
(Trabalho Decente - 
Cuidados com Saúde, 
Segurança e Condições 
de Trabalho) 

Funcionários ND ND ND Os associados são 
encorajados a discutir 
qualquer assunto, trocar 
informações e a 
solucionar problemas. 
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Recrutamento Interno 
 
(Valorização do Associado) 
 

Público Interno 
(Política de 
Remuneração, 
Benefícios e Carreira) 

Funcionários 
 

ND ND ND Cerca de 80% do quadro 
gerencial é formado por 
pessoas que iniciaram 
em cargos operacionais. 

Equipe Comunitária 
 
 

 Comunidade 
(Gerenciamento do 
Impacto da Empresa na 
Comunidade de Entorno 
e Relações com 
Organizações Locais). 

Comunidade local Local (próximo a 
cada loja ou clube)

ND ND Cada unidade tem uma 
Equipe Comunitária, 
formada por associados 
que dão suporte à 
comunidade local, 
colocando em prática as 
campanhas corporativas. 

Universidade Bompreço 
 
 
 

Público Interno 
(Trabalho Decente - 
Compromisso com o 
Desenvolvimento 
Profissional e a 
Empregabilidade). 

Funcionários ND ND ND A Universidade 
Bompreço oferece dois 
programas de ensino: o 
de formação básica 
gerencial e o de 
desenvolvimento 
profissional, com 2,5 
anos de duração. 

Código de Ética 
 
(Governança Corporativa) 
 

- Valores, 
Transparência e 
Governança 
(Auto-Regulação da 
Conduta - 
Compromissos Éticos) 

- Equipe operacional, 
funcionários e corpo 
diretivo do Grupo  

Nacional ND ND Estabelece as normas 
de conduta a serem 
seguidas por todos os 
associados. 

Projeto Boas Ações Wal-Mart Brasil 
 
(Programa amplo, que abrange várias 
ações de responsabilidade social, e 
que deu origem: ao projeto Empresa 
Amiga da Criança, Parceria com o 
Programa Nossas Crianças da 
Fundação Abrinq, Dia Wal-Mart pela 
Criança, Adote uma Criança, SAM’S 
CLUB em parceria com a Fundação 
Abrinq, parceria com o Programa Mesa 
Brasil, casamentos comunitários, etc). 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

- Comunidade local 
- Instituições 
beneficentes (através do 
projeto, o Wal-Mart 
contribui anualmente 
com mais de cem 
entidades beneficentes) 

Nacional ND Desde a 
abertura da 
primeira loja 
do Wal-Mart 
no Brasil. 

O objetivo é atender as 
necessidades das 
comunidades locais, 
buscando criar 
parcerias. Reúne 
projetos de combate à 
fome, apoio à criança e 
ao adolescente, estímulo 
ao trabalho voluntário, 
apoio à saúde, meio-
ambiente, educação, 
idosos, etc. 
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“Retail Link” 
 
(O relacionamento com os parceiros-
fornecedores da rede acontece através 
de transações via EDI – Troca 
eletrônica de dados) 
 
 

 Fornecedores (Apoio 
ao Desenvolvimento de 
Fornecedores) 
 

Fornecedores (são mais 
de dois mil parceiros-
fornecedores da rede, 
que abastecem as três 
bandeiras no Brasil). 

ND ND Funciona 
desde 2001 

O Retail Link é uma 
ferramenta que viabiliza 
o gerenciamento das 
mercadorias, por 
unidade, em uma 
relação de transparência 
de dados com o 
fornecedor. 

Bompreço Comunidade 
 
(o projeto é bem amplo e tem ações 
nas seguintes áreas: social, saúde, 
educação, cultura, esporte e meio 
ambiente) 
 
 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

Instituições beneficentes Nordeste - Doação de R$ 
200.000 para o 
HCP em 2003 
- Doação de uma 
ambulância para a 
OSID em 2003 

Desde 2001 “Braço” da empresa 
voltado a ações de RSE, 
que passou a reunir, de 
forma planejada, em 
2001, as atividades que 
o Bompreço já fazia. 
Auxilia várias instituições 
no Nordeste. 

Parceria com a Fundação Abrinq – 
Programa Nossas Crianças 
 
(Empresa Amiga da Criança) 
 
 
 
 
 
 

- Público Interno 
(Compromisso com o 
Futuro das Crianças). 
- Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

- Funcionários, seus 
filhos e familiares 
- Crianças da 
comunidade em geral 
(os projetos da 
Fundação Abrinq já 
beneficiaram mais de 
1,8 milhão de crianças 
brasileiras) 

Nacional ND A rede é 
parceira 
financiadora 
do programa 
Nossas 
Crianças 
desde 2002.  

Para ser Amiga da 
Criança a empresa deve: 
dizer não ao trabalho 
infantil; incentivar as 
funcionárias a fazer o 
pré-natal; contribuir para 
o fundo de direitos da 
criança e do 
adolescente; respeitar o 
jovem trabalhador; 
orientar os funcionários 
a registrar seus filhos; 
estimular a 
amamentação; fornecer 
creche para os filhos dos 
funcionários e incentivar 
o acesso deles ao 
ensino fundamental.   

Dia Wal-Mart pela Criança 
 
Obs: este programa faz parte da 
parceria com a Fundação Abrinq. 
 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

Crianças da 
comunidade em geral  

Nacional (em 
2004, com as 118 
lojas do Bompreço, 
149 unidades 
participaram do 
evento). 

-Em 2004, R$ 
221.468,03 foram 
doados. 
-Em 2003, R$ 
117.872,34 foram 
doados. 
-Em 2002, R$ 
101.000,00 foram 
doados. 

Desde 2002, 
o Wal-Mart 
realiza este 
evento. 
Esta ação 
tem 
freqüência 
anual. 

Neste dia, um percentual 
das vendas de todas as 
lojas e clubes do país é 
doado para a Fundação 
Abrinq. 
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Adote uma Criança 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

Em 2003 e 2004, foram 
mais de 3.000 crianças 
beneficiadas com a 
campanha  
 
 

Programa 
instalado em todas 
as unidades do Sul 
e Sudeste. Estreou 
no Nordeste.  

Em 2004, o 
investimento 
financeiro foi de 
mais de R$ 
25.000,00. 

Desde 2002 A ação estimula 
funcionários, clientes e 
sócios a adotar uma 
criança no Natal, 
comprando um 
brinquedo. A empresa 
acrescenta material 
escolar ou roupas.  

Revista Bompreço (bimestral) 
 
(Valorização do Associado) 
 
 

Público Interno 
(Gestão Participativa) 
 

Funcionários Distribuída na 
Região Nordeste. 

ND Desde 2003 Ferramenta de 
comunicação interna, 
que traz notícias da 
empresa no Brasil e no 
mundo. 

Revista Nossa Gente (bimestral) 
 
(Valorização do Associado) 
 
 

Público Interno 
(Gestão Participativa) 
 

Funcionários Distribuída nas 
Regiões Sul e 
Sudeste. 

ND Desde 2003 Ferramenta de 
comunicação interna, 
que traz notícias da 
empresa no Brasil e no 
mundo. 

Oficina de Música Unibes – Wal-Mart 
 
(Parceria entre o Wal-Mart e a Unibes) 
 
 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

Crianças e adolescentes 
com poucos recursos 

ND Em 2004: R$ 
88.660,00 

Desde 2003, 
o Wal-Mart 
patrocina a 
Oficina de 
Música. 

A Oficina é formada, 
atualmente, por 150 
crianças e adolescentes 
que se dividem no 
aprendizado de 
Orquestra e Coral.  

Projeto Acorde para o Meio Ambiente 
 
 
 
 

Governo e sociedade 
(Participação em 
Projetos Sociais 
Governamentais) 

Em 2004, foram mais de 
20.000 pessoas 
presentes aos eventos. 

Éstadual Em 2004, foram 
cinco concertos 
patrocinados (não 
há dados sobre o 
investimento 
financeiro) 

Teve início 
em 2003 

Em 2004, o Wal-Mart 
patrocinou o projeto, da 
Secretaria do Meio 
Ambiente de SP. São 
concertos de música 
erudita ao ar livre, em 
parques de SP.  
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Campanha “Mundo Melhor” 
 
(parceria com Johnson & Johnson, 
Faber-Castell, Nestlé e Estrela) 
 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

Mais de 4000 crianças 
de 14 entidades 
assistenciais localizadas 
próximas das lojas da 
rede Wal-Mart. 
 

14 lojas da rede 
Wal-Mart (SP, MG, 
RJ e PR) 

Por ano, 

R$ 407.035,00 

Investidos 
Resultados: 
Distribuição de 
9.168 Kg de 
alimentos; 52.340 
produtos de 
higiene pessoal; 
10.250 brinquedos 
e 208.090  
materiais 
escolares. 

Criada em 
2003 

A campanha teve 
duração de um ano, 
durante o qual 2% da 
venda dos produtos das 
empresas parceiras em 
lojas do Wal-Mart foi 
revertido em brinquedos, 
material escolar, 
alimentos e produtos de 
higiene pessoal 
comprados a preço de 
custo dos próprios 
fabricantes. 

Natal Solidário 
 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

Instituições beneficentes 118 lojas do 
Bompreço 
(Nordeste) 

Foram arrecadadas 
48 toneladas de 
alimentos 

2003 Doação e arrecadação 
de alimentos na época 
do Natal. 

Prêmio do Voluntariado 
 
 
 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

Nas 4 edições 
anteriores, 90 
associados foram 
reconhecidos, 15 
vencedores premiados e 
15 instituições de 3 
estados beneficiadas 

A partir da 5ª 
edição, o prêmio 
se tornou nacional 

Nas 4 edições 
anteriores, as 
doações foram de 
R$ 23.000,00 
(na 5ª edição, o 
projeto vencedor 
recebeu R$ 
5.000,00 e os 
demais R$ 
1.000,00). 

O prêmio 
teve início 
em 2003. 
Em 2005 irá 
para sua 5a 
edição. 

O objetivo do prêmio é 
reconhecer as ações 
sociais desenvolvidas 
pelos funcionários junto 
à comunidade. O 
associado cujo trabalho 
se destaca é 
reconhecido e a 
entidade recebe uma 
premiação financeira. 

Sacolas de Compras SAM’S CLUB 
 
 
Obs: este programa faz parte da 
parceria do Wal-Mart com a Fundação 
Abrinq. 
 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

Crianças da 
comunidade em geral (o 
Programa Nossas 
Crianças já beneficiou 
mais de 40 mil crianças) 

SP, MG, PR e RJ - Em 2004, R$ 
43.654,92 foram 
doados: 
1.460.100 sacolas 
vendidas 
- Em 2003 foram 
1.049.381 sacolas 
vendidas 

2003 e 
2004  

Os clubes SAM’S CLUB 
arrecadam fundos 
através da venda de 
sacolas de compras. A 
receita líquida da venda 
é revertida para o 
Programa Nossas 
Crianças. 

Campanhas de vacinação (idosos 
contra a gripe e crianças contra a 
poliomielite e sarampo) 

- Governo e Sociedade 
(Participação em 
Projetos Sociais 
Governamentais) 

Foram vacinados em 
2004: mais de 11.000 
crianças e 1.500 idosos. 
Em 2005: mais de 
18.000 idosos. 

Nacional Não há 
investimento: 
O Wal-Mart cede 
espaço físico para 
a campanha 

2003 e 
2004 

As unidades 
transformam-se em 
postos de vacinação. 
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Encontro Cliente & Bompreço 
 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

-Em 2004, houve a 
participação de mais de 
10.000 pessoas. 
- 4 entidades foram 
beneficiadas em 
Pernambuco, Sergipe e 
Bahia. 

Realizado 
anualmente em 
Recife, Salvador e 
Aracaju. 

Em 2003: 
arrecadação de R$ 
67.000,00 
revertidos em 
doações. 
Em 2004: 
arrecadação de R$ 
82.244,86 

2003 e 
2004 

O evento reúne pessoas 
em torno de palestrantes 
famosos, que abordam 
temas relativos à 
melhoria da qualidade 
de vida. A renda do 
encontro é destinada a 
instituições beneficentes. 

Programa de Diversidade 
 
(Valorização do Associado) 
 
 
Obs: O Wal-Mart foi reconhecido pela 
AACD como Empresa Especial 

Público Interno 
(Valorização da 
Diversidade) 

Funcionários ND ND Em 2004, 
foram 
admitidos 
pelo menos 
98 
deficientes 
físicos. 

A empresa busca 
garantir que todos 
tenham seus direitos 
respeitados e iguais 
oportunidades (há 
contratação de 
deficientes). 

Treinamento em lojas treinadoras e 
clubes escolas 
 
 
 

Público Interno 
(Trabalho Decente - 
Compromisso com o 
Desenvolvimento 
Profissional e a 
Empregabilidade). 

Funcionários (em 2004, 
a empresa realizou 23 
horas e 50 minutos de 
treinamento por 
funcionário) 

ND ND 2004 Nas lojas treinadoras e 
nos clubes escolas, os 
funcionários passam por 
treinamentos voltados à 
formação de uma visão 
gerencial ampliada.  

Doações Semanais 
 
 
Obs: este programa faz parte da 
parceria do Wal-Mart com a Fundação 
Abrinq. 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

Instituições ligadas ao 
Programa Nossas 
Crianças 
 

ND Em 2004, foram 
mais de 25.000 
itens doados – 
valor estimado de 
R$ 58.000,00 

2004  Toda semana, as 
amostras que a rede 
recebe dos fornecedores 
são doadas para 
instituições ligadas ao 
Programa Nossas 
Crianças. 

Parceria com o Programa Prato Amigo 
(BA) e Bomprato (PE) 
 
 
 
 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

O programa proporciona 
alimentação adequada 
para pessoas assistidas 
por 356 instituições 
sociais. 
 
 

Bahia e 
Pernambuco 

-2004: o Bompreço 
doou 787 
toneladas de 
alimentos para o 
Prato Amigo.  
-2005: até maio 
foram doadas mais 
de 279 toneladas 
de alimentos. 
-2002: mais de 800 
toneladas de 
alimentos 
distribuídas. 

2004 São doados alimentos 
que estão fora do padrão 
de venda, mas perfeitos 
para consumo.  
Este programa funciona 
como Banco de 
Alimentos e Colheita 
Urbana em Salvador. 
Em Pernambuco, o 
Bomprato é realizado em 
parceria com a Ação da 
Cidadania contra a 
Fome. 
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Programa de Combate ao Desperdício 
 
(parceria com o SESC, por meio do 
programa Mesa Brasil) 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

Organizações sociais 
em 13 estados 
brasileiros 
 
 

Sul e Sudeste Em 2004, foram 
mais de 1500 
toneladas de 
alimentos doados 
pela rede. 

2004  Reaproveitamento de 
alimentos (os 
funcionários separam 
alimentos que ainda 
podem ser consumidos) 

Contribuição para o combate à fome 
(Programa Fome Zero) 
 
 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

Bancos de alimentos 
parceiros da empresa, 
como o Programa Mesa 
Brasil, e entidades 
próximas às unidades. 

ND Em 2004, foram 
doados R$ 
11.000,00, 
revertidos em mais 
de 7 toneladas de 
alimentos 

2004  Os funcionários podem 
doar R$ 0,50 por  mês e 
o Wal-Mart dobra o valor 
arrecadado pelas 
doações dos 
funcionários. 

Projeto Hands 
 
 
 
 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

Participantes dos 
programas de 
assistência alimentar da 
instituição israelita Ten 
Yad. 

ND Em 2004, 
Mais de 2.400 
camisetas e 340 
canecas foram 
vendidas, gerando 
R$ 6.186,00 em 
doações.  

2004  O Wal-Mart vendeu 
canecas e camisetas 
desenvolvidas por 
celebridades. A renda 
arrecadada foi revertida 
para a instituição 
israelita Ten Yad. 

Exame de Filariose 
 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

Foram examinadas, em 
2004, mais de 1.000 
pessoas  

Região Nordeste ND 2004 As lojas da empresa 
realizam o exame de 
filariose a cada dois 
meses. 

Eventos realizados com as 
comunidades locais 
 
 
 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

Em 2004, foram mais de 
7.600 crianças 
participantes 

Local (próximo a 
cada loja ou clube)

ND 2004 São 9 ações no ano: em 
janeiro (Dia da Família); 
em fevereiro (Carnaval 
Seguro); em abril (Dia do 
Índio); em maio (Dia das 
Mães); em julho (Dia em 
Família); em agosto (Pai 
por um Dia); em 
setembro (Dia da 
Independência); em 
outubro (Dia das 
Crianças); em 
novembro/dezembro 
(Adote uma criança). 
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Casamento Comunitário 
 
 
 
 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

Em 2004, foram 12 
casais da comunidade 
que se casaram dentro 
do Wal-Mart 
Supercenter Central 
Plaza. Na última 
cerimônia, em SP, 13 
casais trocaram 
alianças. 

Local (próximo a 
cada loja ou clube)

ND Em 2004 foi 
o 3º 
casamento 
comunitário 
organizado 
pelo Wal-
Mart. 
  

O Wal-Mart organiza 
casamentos 
comunitários para 
pessoas carentes das 
comunidades próximas 
às unidades, com direito 
às alianças, enxoval, 
trajes para os noivos, 
fotos, dia da noiva, festa. 

Semana da Amamentação 
 
 
 
 

- Público Interno 
(Compromisso com o 
Futuro das Crianças). 
- Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

- Funcionários, seus 
filhos e familiares 
- Crianças da 
comunidade em geral  

Em 2004, o 
programa foi 
realizado na 
Região Nordeste.  
Em 2005, foi 
estendido às lojas 
do Sul e Sudeste 

ND 2004 e 
2005 

As lojas da empresa 
divulgam a importância 
do aleitamento materno 
e arrecadam recipientes 
de vidro para 
constituição de banco de 
leite. 

Campanhas de Arrecadação 
-Arrecadação de livros: em 2003, 
10.000 livros e 4.000 revistas; em 
2004, mais de 27.000 livros; em 2005, 
169.333 livros arrecadados. 
- Arrecadação de agasalhos: em 2004, 
mais de 18 toneladas de roupas e 
calçados. 
- Arrecadação de brinquedos: em 2004, 
25.000 brinquedos. 
- Arrecadação de alimentos: em 2004, 
50 toneladas. 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

- Entidades 
assistenciais localizadas 
nas comunidades 
próximas das lojas do 
Wal-Mart. 
- Escolas públicas e 
bibliotecas. 
- Crianças e 
adolescentes. 

Local (próximo a 
cada loja ou clube)

ND 2004 e 
2005 

Estas campanhas visam 
proporcionar o bem-
estar da comunidade, 
através da união de 
esforços entre 
funcionários, clientes, 
sócios, instituições 
locais, órgãos 
governamentais e 
membros da 
comunidade. 

Pacto Nacional pela Erradicação do 
Trabalho Escravo 
 
 

-Fornecedores 
(Trabalho Forçado na 
cadeia produtiva) 
- Governo e sociedade 
(Participação em 
projetos sociais 
governamentais) 

- Fornecedores 
- Funcionários 
- Sociedade 

Nacional ND Assinado em 
maio de 
2005 pelo 
Wal-Mart e 
mais 59 
empresas 

O objetivo do pacto é 
que as empresas 
apóiem a erradicação do 
trabalho escravo, 
através de práticas de 
negócio responsáveis. 

Wal-Mart Boas Informações 
 
(Informativo Boas Ações) 
 

Público Interno 
(Gestão Participativa) 
 

Funcionários Distribuído dentro 
da Revista Nossa 
Gente. 

ND 2005 (1a 
edição) 

Informativo para 
divulgação de ações e 
eventos realizados em 
prol das comunidades. 
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Outros programas: Dia do Idoso; Dia 
da Mulher; Dia da Árvore; Saúde em 
Dia (7ª Maratona da Saúde); Doação 
para instituições na inauguração de um 
clube ou loja; Doações para as vítimas 
de enchentes; Natal de Boas Ações 
(mais de 80 toneladas de alimentos 
distribuídos para projetos sociais em 
2004); Parceria com a Hewlett Packard 
(HP); Doação de alimentos da marca 
própria do Wal-Mart; Patrocínio do Dia 
da Água; Patrocínio do programa 
Jovens Construindo a Cidade; Dia 
Nacional de Combate à Dengue; Bloco 
da Parceria 2004 (doação de carros 
para instituições); Natal sem Fome; 
São João Solidário; Projeto Menor 
Aprendiz, etc. 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

Comunidade em geral 
(em 2004, foram mais 
de 720 eventos 
envolvendo ações 
corporativas e ações 
locais). 

Local (próximo a 
cada loja ou clube)

Em 2004, foram R$ 
43.580,00 doados 
a projetos sociais 
da comunidade 

2003, 
2004 e 
2005 

Além das ações 
corporativas, as 
unidades do Wal-Mart 
realizam eventos de 
cunho social. 

 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: ND = Não existem dados disponíveis. 
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i. Valores, Transparência e Governança 

 

O Wal-Mart tem seus próprios princípios que, por meio do discurso dos 

entrevistados, parecem bem arraigados nos funcionários. Dentre estes princípios, foi 

mencionada a ‘Política de Portas Abertas’, que é muito valorizada. Esta política é um 

incentivo para que o funcionário faça sugestões ao seu supervisor. É um canal de 

comunicação, criado na década de 50, como explica De Fiori: 

 
[...] Então, assim, é uma coisa que tem muita credibilidade dentro da 
empresa. De fato, as pessoas usam. E a idéia é que não seja uma 
forma de denúncia ou de retaliação. É claro que se tiver que fazer 
uma denúncia, é um canal para isso, mas é muito mais para... é um 
espaço onde você possa colocar suas preocupações. Se você não 
está sendo tratado com justiça ou se as coisas não estão 
acontecendo dentro das expectativas. E poder corrigir o processo de 
forma bastante construtiva. Eu acho que é muito mais, na verdade, 
do que uma linha de ética, ou qualquer outra coisa, que nós também 
temos (Daniela de Fiori, 1º de julho de 2005). 

 

Uma comprovação de que esse princípio é eficaz é sua receptividade nas lojas do 

Nordeste, cujos funcionários contam como seu trabalho teria sido melhor se essa 

ferramenta existisse em época anterior à integração. 

 

Além da Política de Portas Abertas, a empresa possui um Código de Ética que 

possibilita telefonar anonimamente para a matriz americana, expondo os problemas 

no idioma português. Mindlin explica que este canal é cada vez mais incorporado e 

utilizado como canal de comunicação. 

 

O Wal-Mart Brasil ainda não elabora o Balanço Social, mas a matriz americana 

possui um Relatório Anual que pode ser acessado pelo site20. Este documento 

aponta que o Wal-Mart é a maior empresa filantrópica dos Estados Unidos, 

escolhendo as áreas de educação, conhecimento e saúde como foco das 

contribuições. Importante mencionar que as lojas e seus ‘associados’ são 

responsáveis pela alocação dos recursos que são dirigidos à sua comunidade e que 

giram em torno de 40 mil dólares por ano. As únicas ações internacionais divulgadas 

são a prevenção do câncer de mama, na Inglaterra, e o patrocínio da educação de 
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mil crianças chinesas. O Wal-Mart brasileiro possui, como forma de divulgação de 

suas ações, um folder institucional, que está incompleto devido à impossibilidade de 

inserir a totalidade das ações do Nordeste. 

 

Quanto aos indicadores Ethos de Responsabilidade Social, estes não foram 

respondidos em 2004. A justificativa foi a integração do Bompreço e a dificuldade de 

agrupar três bases de dados diferentes. Optou-se por começar com a 

conscientização e treinamento dos funcionários e não a implantação de mecanismos 

de medição, que não teriam significado aos novos integrantes. Apesar de haver 

ferramentas internas de controle, estas não complementam todos os dados exigidos 

pela ferramenta do Ethos. 

Mindlin, por sua vez, na segunda entrevista efetuada na empresa, comprova a 

dificuldade de preenchimento das questões da ferramenta e sua utilidade na 

organização: 

 

[...] No fundo, responder indicadores eu posso sentar e responder 
sozinho, né? E qual é o valor disso? Então, cada vez é [...] no 
momento de discussão de planejamento estratégico pensar nessa 
resposta dos indicadores e poder levar essa reflexão aos diretores, 
aos executivos. Isso que é o mais, é o mais importante mesmo dos 
indicadores. Não a nota que a gente vai chegar. ... E eu tenho 
preenchido isso. É, a gente acabou não fazendo no mesmo modelo 
[...], exatamente naquele livrinho do Ethos que eu tenho aí. Eu tenho 
o CD, tenho tudo. Eu considero que foi respondido [o de] 2003; 2004 
e 2005 vai acontecer. [...] Porque eu não acho que o do ano 
passado esteja adequado. A gente evoluiu muito. Têm coisas 
diferentes do ano passado para cá. [...] Eu posso até pensar no 
trabalho de responder os indicadores, mas, definitivamente, não vai 
ter sido um trabalho de reflexão, que é um trabalho que eu preciso 
fazer e que muitas vezes traz mudanças até para o próprio 
indicador, porque, eu, às vezes, acredito em uma coisa de que a 
empresa está em um passo mais adiantado ou mais atrasado e sou 
convencido do contrário (Paulo Mindlin, 10 de agosto de 2005). 

 

Mindlin, no entanto, complementa, indicando outras pesquisas que são baseadas 

nos Indicadores Ethos ou até com questões idênticas, como a pesquisa da Revista 

Exame da Boa Cidadania Corporativa, que é respondida pela empresa. Ele informa 

                                                                                                                                                         
20 Disponível em: <http://library.corporate-ir.net/library/11/112/112761/items/146737/WAL-
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que a resposta a esta pesquisa é um momento para reflexão com a equipe e 

diretores e que gera momentos de discussão. 

 

ii. Público Interno 

O Wal-Mart americano consegue repassar a sua cultura para as filiais. Foi 

mencionado, com muita ênfase, o costume de ter broches ou pins, como são 

chamados, pregados ao uniforme ou camiseta, que é escolhida pelos funcionários. 

Os pins são motivo de orgulho e de troca entre os funcionários, pois cada loja possui 

o seu, que é escolhido por meio de concurso. Outro rito são os gritos de guerra ou 

cheers, que ocorrem mesmo durante o período de compras. 

A política de contratação, segundo De Fiori, privilegia a inserção da população do 

entorno e grupos de deficientes. Ela explica que, além da exigência da legislação, 

existe uma meta interna para cumprir, em termos da oferta do primeiro emprego e da 

diversidade. Cita o caso de uma loja em São Paulo, recém-inaugurada, onde foi 

possível ofertar onze vagas como primeiro emprego e que isso só é possível nesses 

casos, pois outras vagas não podem ser suprimidas. Um cargo oferecido para as 

pessoas da terceira idade é o cargo de greeter ou Anfitriãs de Loja. Também é uma 

preocupação a proporção de mulheres nos cargos de liderança. Nesse sentido, 

existem metas por área, metas internas, específicas por unidade, havendo cursos de 

aceleração para o desenvolvimento das mulheres. 

Uma característica importante da empresa, e que já foi mencionada anteriormente, é 

a possibilidade de crescimento dentro dessa, mesmo se o funcionário não está 

totalmente pronto para assumir a responsabilidade. Foi mencionado que esse 

crescimento se dá em grande velocidade, especialmente na área comercial, que 

pode ocorrer em um período de seis meses. 

Um fator importante relacionado à integração das unidades do Nordeste foi a 

possibilidade de transferência de funcionários alocados no Wal-Mart, com a 

preocupação de acomodar o restante da família, incluindo a procura de trabalho 

para o cônjuge. Outro ponto importante é o treinamento dado à equipe antiga do 

Bompreço, que há muito não era capacitada, mesmo tendo passado pela 

                                                                                                                                                         
MART_final.pdf> . Acesso em 19.05.2005. 
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incorporação de uma empresa holandesa. Nessa questão, De Fiori relata a reunião 

sobre ações na comunidade que ocorreu em Salvador com os dirigentes de 40 lojas: 

 
[...] a gente conseguiu fazer uma reunião, com pessoas de quase 
quarenta lojas, e a motivação do pessoal, de ouvir [e dizer]: mas 
vocês estão falando um monte de coisas que nós sempre quisemos 
fazer pras nossas comunidades, mas a gente pode fazer? Pode. 
Vocês querem que a gente faça? Queremos. Nossa, mas então eu 
vou detonar, eu vou sair fazendo. Aí, começou a pipocar idéias, eles 
são loucos para fazer. É um motor que está ali, girando...Tem uma 
energia fantástica dessas pessoas (Daniela de Fiori, 1º de julho de 
2005). 
 
 

Além do treinamento constante dos funcionários para o atendimento do cliente, a 

rede Bompreço possui o programa Universidade Bompreço, que oferece dois 

programas de ensino: o de formação básica gerencial e o de desenvolvimento 

profissional, com 2,5 anos de duração. 

Uma forma de introduzir os funcionários em questões sociais é o programa de 

colaboração especialmente criado para os associados. Estes são convidados a doar 

cinqüenta centavos por mês, por meio de desconto no holerite. Explicou-se que esse 

valor é simbólico, mas que para alguns funcionários é significativo. A empresa se 

compromete a dobrar a doação com os seus recursos (matching gift). Os recursos 

captados são revertidos em alimentos, distribuídos para organizações de cada 

localidade. Este programa está em processo de implementação nas lojas Bompreço. 

O Wal-Mart não tem um programa de voluntariado no formato em que se 

disponibilizam horas de trabalho dos funcionários para dedicação em instituições 

sociais. No seu lugar, existe o Prêmio do Voluntariado, lançado este ano. O objetivo 

do prêmio é reconhecer as ações sociais desenvolvidas pelos funcionários da 

empresa, por iniciativa própria, junto à comunidade, oferecendo uma contribuição 

financeira para as entidades em que os trabalhos de mais destaque são realizados. 

A premiação foi recém-implantada nacionalmente. Semestralmente, uma pessoa de 

cada Estado é homenageada com um diploma emoldurado, aparição pública dentro 

da empresa, além do recurso destinado ao programa. Segundo De Fiori, essa é a 

melhor forma da empresa trabalhar, na qual se valoriza o trabalho comunitário sem 

ter que disponibilizar o funcionário para uma hora semanal de trabalho externo. 
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Com relação aos sindicatos, não pode deixar de ser mencionada a política do Wal-

Mart americano de não interagir com os mesmos. A multinacional, segundo Mindlin, 

em função de sua política de portas abertas, assume a postura de que pode falar 

diretamente com seus funcionários, sem precisar do sindicato como intermediário. O 

motivo alegado pela empresa é de que pagarão altas taxas, que não 

necessariamente reverterão em benefício de seus associados e que reduzirão a 

pequena margem que o mercado oferece. Foi informado que no Brasil o mesmo não 

ocorre, havendo relacionamento normal com os sindicatos e que estes até 

viabilizaram a participação dos funcionários nos resultados da empresa. 

iii. Meio Ambiente 

 

O Wal-Mart se preocupa com o meio ambiente, como foi relatado anteriormente na 

incorporação dos conceitos de RSE na gestão. 

Nas lojas, ocorre a reciclagem de papelão e em algumas, na região Sudeste, há 

coleta seletiva de lixo. Conforme mencionado, será estabelecida uma parceria com 

uma cooperativa de catadores de lixo. Mindlin relata as dificuldades existentes na 

implantação, pois o diretor pode ter resistência em acatar a iniciativa. Salienta que o 

processo terá que correr bem, especialmente no início, para que ganhe 

credibilidade. O gerente mostra o seu entusiasmo e envolvimento com os programas 

que educam e geram renda, como segue: 

 
[...] Já, ontem e hoje estão acontecendo visitas das cooperativas às 
lojas, nós estamos comprando coletores, firmando contratos, enfim, 
fazendo, fazendo para acontecer. [...] porque está muito ligado a 
varejo, porque a loja está lá. Não tem porquê não fazer. 
Independentemente do que seja o que eu venda dentro da loja, eu 
tenho uma loja que é um local público, que as pessoas vão para lá e 
tal. Eu posso prestar esse serviço para o cliente e por que, por que 
não gerar emprego para gente que...? Tira as pessoas do lixão. Então, 
então, que é uma coisa... Esse tipo de conceito que eu acho 
importante que esteja por trás dos projetos, mesmo. Seria muito fácil 
para a empresa... Para mim seria muito mais fácil contratar uma 
dessas empresas que catam lixo e que, que, que coletam lixo... 
Vega...grandes que catam.... Nacionalmente... É feito um contrato e 
ele resolve o meu problema. Talvez de maneira até mais confiável que 
as cooperativas. Mas, essa é a saída fácil que não gosto de só... 
Porque... Essa preocupação conceitual é que, é que acho que é muito 
positivo que a empresa nos deixa tentar, nos deixa pensar, não breca. 
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Não quer simplesmente pegar o atalho (Paulo Mindlin, 10 de agosto 
de 2005). 

 

iv. Fornecedores 

Como foi citado anteriormente, o Wal-Mart está se preocupando em estabelecer 

parcerias com micro-fornecedores localizados próximos das suas lojas, com a 

preocupação de gerar renda na comunidade na qual está inserida a empresa. Na 

recém-inaugurada loja em Vitória, houve uma reunião, intermediada pelo Sebrae, 

com duzentos micro-produtores e pequenos produtores rurais. Foi relatada a 

dificuldade de organizar esses pequenos empresários em cooperativas que atendam 

às exigências de uma grande empresa. A responsabilidade desses pequenos 

produtores também foi mencionada, indicando que os produtos não podem faltar nas 

prateleiras, de modo a decepcionar os clientes que os procuram. Foi mencionado 

que a loja possui um mapa, onde cada produto tem o seu lugar, e que uma grande 

empresa não pode correr o risco de ter mercadoria faltando. Apesar das 

dificuldades, o estabelecimento de um acordo comercial foi muito importante para os 

pequenos fornecedores, como pode ser verificado na fala de Daniela De Fiori: 

 

[...] o Sebrae chegou pra gente depois da rodada e disse assim: 
olha, a melhor coisa que podia ter acontecido para esse grupo, 
justamente porque eles trabalham assim. Os grandes às vezes não 
sentam com eles, e porque os grandes não sentam com eles, eles 
estão vendendo na feira, vendendo em lugares onde eles não têm, 
na verdade, possibilidade de aumentar muito a escala de produção 
deles, e mesmo de fazer com que o negócio cresça. [...] aqui no 
Sebrae é como pai que dá conselho para filho, e quando chega 
alguém de fora, e diz "olha, isso tem que fazer", aí cai a ficha. Então, 
acho que esse é um trabalho de abrir o diálogo (Daniela de Fiori, 1º 
de julho de 2005). 

 

A intenção da empresa também é revender produtos artesanais da comunidade 

local. Outro esforço que é empreendido pelo Wal-Mart é adequar a loja aos 

costumes e produtos esperados pela comunidade, para atrair a clientela. É 

mencionado, por exemplo, o caso de um pequeno produtor de frango, que se dispôs 

a ensinar uma receita local com seu produto para os consumidores. Explicou-se que 

se espera que o projeto de inclusão dos pequenos produtores seja encampado pela 



 

 

151

área comercial, no papel dos compradores regionais. Este projeto, segundo De Fiori, 

tem um alcance muito maior que o patrocínio do programa da oficina de música. 

Uma importante iniciativa do Wal-Mart é premiar os programas de RSE de seus 

fornecedores e também estabelecer parcerias com estes. É citado o Programa 

‘Mundo Melhor – uma campanha em benefício da criança’. Esta iniciativa, com 

estréia em março de 2003 e com duração de um ano, agrupou fornecedores, como a 

Johnson & Johnson, Faber-Castell e Estrela. Neste programa, 2% da venda dos 

produtos das empresas parceiras nas lojas do Wal-Mart foram revertidos em 

brinquedos, material escolar, alimentos e produtos de higiene pessoal, destinados a 

instituições próximas às lojas, que atendem crianças21. No entanto, como comenta 

De Fiori, “[...] teve uma repercussão muito boa e tudo mais, mas a gente sentiu que 

não era o melhor formato também, nós não repetimos”. 

Os fornecedores também se comunicam com a empresa para sugestões sobre suas 

práticas sociais. Há uma troca entre as informações das práticas dos fornecedores e 

da empresa, para verificar como ambos podem potencializar suas ações. 

O Wal-Mart enaltece a transparência e a parceria que possui com seus 

fornecedores. É mencionada a ferramenta Retail Link, como recurso para manter a 

transparência entre a indústria e a empresa. A empresa parte do princípio de que 

quanto mais informação passar para seu funcionário ou fornecedor, melhor será a 

contribuição para ambos. A ferramenta que desenvolveu possibilita ao Wal-Mart e ao 

fornecedor rastrear uma caixa de produto ou verificar quanto foi vendido de 

determinado produto, e em quais lojas, no dia, semana ou mês. O fornecedor é 

fortemente encorajado a usar a ferramenta, para que auxilie a empresa a administrar 

o estoque, executar ações no ponto de venda de forma mais focada e verificar 

mercados pouco explorados. É montado um business plan conjunto, com o 

estabelecimento de margens e metas conjuntas. 

Uma prova de que o Wal-Mart zela pela ética é que o fornecedor, assim como o 

funcionário, tem um canal para denunciar compradores internos que queiram levar 

comissão nas vendas. Casos de falta de integridade, quando descobertos, são 

punidos com demissão. 
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v. Consumidores e clientes 

Quando se fala em Wal-Mart, a primeira regra que o identifica é a preocupação da 

empresa com os preços ofertados aos consumidores. Mundialmente, é aplicada a 

política Every Day Low Prices, em contraposição ao formato Hi-Low de outros 

varejistas. A política utilizada visa manter os preços baixos, com um mínimo de 

oscilação, de modo que o cliente mantenha o valor total de sua cesta de compras 

constante e mais barato que os concorrentes. Estes últimos, em contraposição, 

anunciam descontos significativos em determinados produtos para atrair os clientes. 

Essa é uma das formas com que a empresa acredita gerar uma economia para as 

famílias, além de “fidelizar” os clientes. 

A sede administrativa imprime guias de bolso para se comunicar semanalmente com 

os gerentes de loja e indicar as condutas que eles deverão tomar nos quinze dias 

seguintes. Neste informativo, são sugeridas formas de dispor produtos, em função 

das datas comerciais próximas, além de ações para a comunidade, a fim de 

comemorar os temas. Estas práticas são uma proposta de multiplicação de ações de 

sucesso ocorridas em outras lojas. No entanto, a partir desse calendário mínimo, as 

lojas podem criar outras ações. Segundo De Fiori, a área administrativa espera que 

as lojas extrapolem as sugestões. É criado um ranking para estimular as práticas, 

que todo ano são agrupadas e avaliadas, para se criar o calendário de sugestões do 

ano seguinte contendo as melhores práticas. 

A forma encontrada para comunicar as práticas sociais da empresa é a publicação 

do ‘Boas InformaAções’, desenvolvida pelo departamento. Este impresso, além de 

ser grampeado na revista interna, dirigida a todos os funcionários, é enviado por 

correio a um público externo. A empresa está construindo um novo website, havendo 

poucas informações de ações sociais na página atual, dedicada a práticas na 

comunidade. Foi mencionado o caso de empresas que contratam agências de 

propaganda para formatarem as ações e sua divulgação, mas que, apesar de 

estarem na mente dos consumidores, não possuem uma gestão transparente de 

responsabilidade social. 

                                                                                                                                                         
21 Dados disponíveis em: < http://w.catho.com.br/estilorh/index.phtml?combo_ed=23&secao=185>. Acesso em 
01.07.2005. 
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Uma ação associada à venda de produtos, e de freqüência anual, é o Dia Wal-Mart 

pela Criança. É um dia no qual um percentual das vendas de todas as lojas e clubes 

da rede é doado a entidades que trabalham com crianças carentes, em projetos 

educacionais, culturais e de saúde, indicadas pela Fundação Abrinq. Esta ação teve 

início em 2002, quando foram doados R$ 101.000,0022 e, no último ano, o montante 

doado atingiu R$ 210.000,00, tornando o Wal-Mart um dos principais financiadores 

do Programa Nossas Crianças, da Fundação Abrinq. 

Uma ação que ocorre nas lojas Sam’s Club, que trabalha com custos mínimos, é a 

venda de uma sacola para transportar a mercadoria, cuja renda, descontados os 

custos e impostos, é revertida para a Fundação Abrinq. Segundo Mindlin, “[...] isso 

também é uma coisa que é da própria estrutura do negócio que acontece, que vira 

uma ação social”. 

Outra ação de RSE, que já ocorreu nas lojas e que merece destaque, criada para 

sensibilizar os clientes, foi a venda de produtos com a renda revertida para o ‘Projeto 

Hands’, ação de uma instituição voltada à erradicação da fome. O Wal-Mart mandou 

confeccionar louças, pratos e canecas com a marca do programa. Segundo De Fiori, 

esta foi uma experiência interessante como aprendizado, mas que não será 

repetida. As dificuldades apontadas se referem ao desvio do Wal-Mart do negócio da 

empresa. Primeiramente, foi apontado que o desenho criado para o programa não 

conseguiu transmitir seu significado. Em segundo lugar, a empresa teve que 

mobilizar os fornecedores para executarem os produtos criados, desviando-os de 

sua linha de produção e não garantindo a entrega do produto, que, por sua vez, 

ficava mais caro. Finalmente, foi transmitido que a empresa, internamente, apenas 

possui uma equipe direcionada a confecção, sendo o restante dos produtos 

comprados de terceiros, não havendo, portanto, equipe especializada para tratar do 

assunto. Como substituto a esse programa foi sugerida a intenção de introduzir 

produtos artesanais das comunidades locais. 

Quanto à venda de produtos confeccionados por comunidades do entorno da loja, é 

caracterizada como um grande desafio, com barreiras a serem transpostas. São 

mencionados vários problemas que poderão ocorrer, como variações na qualidade 

                                                 
22 Disponível em: < http://www.walmartbrasil.com.br/wmbrazil/wmstores/HomePage.jsp>. Acesso em 
01.07.05 
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dos produtos, inconstância nas entregas, gerando espaços vazios nas prateleiras, 

dificuldades na emissão de notas fiscais pelos artesãos e a adequação ao código de 

barras. Segundo Mindlin, a função de sua equipe é conciliar as diferentes realidades 

dos artesãos e de uma grande empresa. No entanto, anima-se ao visualizar que, 

uma vez eliminadas as barreiras, os produtos poderão ser exportados. Na sua visão, 

um projeto de RSE adequado será aquele que conseguir aproveitar a estrutura 

existente na empresa. 

vi. Comunidade 

Um conceito importante para a RSE, praticado pelo Wal-Mart desde a sua fundação, 

é o da ‘Loja da Comunidade’. De Fiori explica o conceito da seguinte forma: 

 

E o que é a loja da comunidade? É uma coisa bastante simples na 
verdade, bastante elementar. Quer dizer, quando eu for inaugurar 
uma loja, o primeiro ponto, eu vou tentar contratar os empreiteiros 
daquela região. Porque, às vezes, pode ser que você construa uma 
loja em uma cidade pequena ou em uma auto-estrada, ou em algum 
lugar que não vai ter um impacto tão grande. Mas, às vezes, você 
constrói dentro de uma cidade grande e a construção da loja implica, 
às vezes, mudanças mesmo, mudanças no trânsito ou na rua, 
principalmente quando é um hipermercado, que é uma loja de 
tamanho maior, fluxo de cliente maior. Então, se eu contratar toda a 
mão de obra que vai trabalhar ali na região, eu primeiro minimizo o 
impacto. Primeiro, gero renda onde eu estou, que é inteligente. Não 
é uma coisa de caridade. É uma coisa inteligente. Eu vou gerar 
renda aonde eu vou abrir uma loja. Segunda coisa, os impactos na 
comunidade, eles se atenuam quando você faz isso. Porque se eu 
contrato você que mora em volta da loja para trabalhar na obra, e 
você sabe que, sei lá, um dia nós vamos ter que fechar a rua por 
alguma coisa, e você mora naquela rua, esse dialogo já está muito 
facilitado com isso. O segundo ponto era a contratação dos 
funcionários, ou associados, como a gente chama dentro da 
empresa, que tem que acontecer sempre. É privilegiada a 
contratação sempre dentro de um raio. E aí, esse raio, ele varia um 
pouco de acordo com cada comunidade. Não existe uma regra. Mas 
se eu fosse te dar um exemplo em São Paulo, teria que ser alguém 
que chega com uma, duas conduções. A idéia é que, além da 
qualidade de vida para as pessoas que não vão ter que ficar horas 
para se deslocar, principalmente nos grandes centros urbanos, a 
idéia é que essa pessoa é uma pessoa da comunidade e que vai 
conseguir fortalecer o conhecimento que a loja tem da comunidade. 
Então, isso é o interessante (Daniela de Fiori, 1º de julho de 2005). 
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Dentro do conceito de Loja da Comunidade e para atender às questões de RSE é 

constituída, em cada unidade, uma Equipe Comunitária formada por associados que 

dão suporte à comunidade local e que colocam em prática as campanhas locais e 

corporativas. Esta equipe, em sua instância mais alta, é chefiada pelo diretor da loja. 

A Equipe Comunitária, portanto, é a encarregada de convidar a família do 

funcionário a visitar a loja, duas vezes por ano, e a participar de atividades. Estas 

atividades são adequadas à faixa etária dos participantes. As ações que visam às 

comunidades locais pertencem ao programa denominado ‘Boas Ações’. Este 

programa investe nas comunidades em que o Wal-Mart atua e seu objetivo é atender 

as necessidades das comunidades locais, buscando sempre criar uma relação de 

parceria. Inserida nessa política, existe um calendário com a programação da loja e 

que pode conter cursos gratuitos para a comunidade. Estes podem ser cursos de 

culinária, cursos de limpeza de pele, cursos que, em sua maioria, têm uma parceria 

com os fornecedores para promoverem seus produtos, mas sempre de interesse da 

comunidade. Esses mesmos espaços são utilizados para palestras de 

conscientização de vários problemas de saúde pública, como a dengue. Foi 

fornecido o exemplo de uma sala de aula em que ocorrem reuniões dos alcoólatras 

anônimos, a pedido da comunidade local, ou outro de confecção de ovos de Páscoa, 

sendo o espaço sempre utilizado em prol da comunidade. 

Os encontros que ocorrem nas lojas também auxiliam na arrecadação de alimentos 

ou agasalhos, por meio de doação sugerida, aos freqüentadores, como forma de 

ingresso à palestra. Entidades do entorno, como albergues, são beneficiadas com 

esta ação e até casamentos comunitários são realizados. Uma frase transmitida por 

De Fiori demonstra a satisfação percebida pela diretora de loja, após a realização de 

um casamento comunitário: 

 

[...] ela falou: "e eu, como diretora da loja, ainda tenho que dizer que 
muito mais do que qualquer ganho de imagem que eu possa ter tido 
com isso, ou da comunidade ter vindo aqui dentro, ou de qualquer 
outra coisa, foi o que isso produziu nas pessoas em termos de 
motivação e de trabalho em equipe" (Daniela de Fiori, 1º de julho de 
2005). 
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Também ocorre nas lojas, todo final de ano, o projeto Adote uma Criança, que 

sensibiliza funcionários, clientes e sócios a adotarem uma criança na festa de Natal, 

comprando um brinquedo. O Wal-Mart acrescenta a este presente material escolar 

ou peças de vestuário. Cabe ressaltar que as ações sociais das lojas foram surgindo 

espontaneamente, pois, no início, não existia um departamento de comunicação. 

Nesse sentido, eventos como comemorar o Dia da Pátria ou do Índio eram ações 

que decorriam da interação com a comunidade. Segundo os entrevistados, é 

importante que a espontaneidade nas ações continue ocorrendo, inclusive como 

fator de motivação. Eles mencionam que não pode ser oferecida uma ‘cartilha 

pronta’ e que a distância entre a loja e a administração prejudica esta última na 

percepção da comunidade local e que a loja, ao contrário, interage diariamente.  

O Wal-Mart acredita que projetos associados à fome e à diminuição do desperdício 

de produtos comestíveis são atividades diretamente associadas ao negócio e que 

não há motivos para não serem incorporados. Nesse sentido, a rede se associou ao 

programa Mesa São Paulo do SESC, para todo dia fornecer alimentos que, bem 

acondicionados e transportados, são repassados a instituições. Este programa 

também tem a sua versão no Nordeste, com a parceria do Programa Prato Amigo 

(BA) e Bomprato (PE), por meio do qual são doados alimentos que estão fora do 

padrão de venda, mas perfeitos para consumo. Como o Governo Federal está 

expandindo essas iniciativas, a empresa pretende engajar-se no programa Mesa 

Brasil, que envolverá toda a sua rede. 

Um novo projeto no qual o Wal-Mart está se envolvendo, no sul da Bahia, em 

parceria com a Fundação Odebrecht e com o Governo do Estado, que representa 

uma forma desenvolvida de RSE, é o de criação e comercialização de tilápia23. O 

Projeto, que está em seu início, fixa as pessoas no campo, treina-as e 

profissionaliza-as para este trabalho. O Wal-Mart, além de cuidar da 

comercialização, é responsável pela logística do transporte e da segurança 

alimentar. Os produtos são comercializados nas lojas Bompreço da Bahia. No 

entanto, essa ação está demandando altos investimentos dos parceiros e o produto, 

                                                 
23 Tilápia, significado: Gênero (Tilapia) da família dos Ciclídeos, que compreende peixes de água 
doce da África, comestíveis, sob muitos aspectos parecidos com o peixe-lua das Américas. 
Recentemente, foram introduzidos no Brasil, onde se aclimataram. Disponível em Michaelis: Moderno 
dicionário da língua portuguesa: 
http://www2.uol.com.br/michaelis/indexdic.htm?busca=tilápia&busca2=tilápia>. Acesso em 24.09.05. 
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no estágio inicial de produção, ainda não é competitivo e eles esperam que isto 

aconteça em um par de anos. Foi mencionado que, apesar do produto conter um 

valor agregado, os consumidores não estão dispostos a pagar mais por isso. 

Espera-se que no futuro próximo este programa seja auto-sustentável, se não se 

torna inviável, por depender dos patrocinadores. 

Foram explorados, na entrevista em profundidade, os fatores que influenciam o 

engajamento das lojas e da comunidade local nas ações. Foram mencionadas duas 

lojas em São Paulo, uma Wal-Mart Supercenter e outra Sam’s Club. A primeira, 

freqüentada pelo público A, B e C, é crítica, mas gera ótimos resultados em termos 

de contribuição com alimentos ou mesmo financeiramente. A outra, localizada na 

zona sul da cidade, em local de menor poder aquisitivo, também identifica a 

participação da comunidade local. Portanto, não se identificou uma influência no 

envolvimento em práticas sociais devido ao tipo de loja ou região do público atingido.  

Como fator influenciador do envolvimento das lojas em práticas sociais foi 

mencionado o tamanho da loja. De acordo com Mindlin, as lojas menores, com 

equipes menores, têm menos possibilidade de se dedicar a atividades menos 

rotineiras. Outro motivo apontado para o baixo envolvimento de lojas é seu 

desempenho comercial. Lojas nesta condição, que estão empenhadas na sua 

recuperação, não têm como disponibilizar tempo, custos e esforços para causas 

sociais, especialmente se os funcionários têm seu emprego ameaçado. 

O fator mais importante para o envolvimento das lojas, segundo Mindlin, é a 

capacidade das pessoas se doarem, como relata: 

 

[...] Mas eu acho que o que faz a diferença é a capacidade das 
pessoas se doarem e participarem. Então, isso, isso é o que 
influencia a quantidade de gente, é o que influencia a disponibilidade 
das pessoas, que é o que está ligado ao resultado do estado do 
negócio. Quando o resultado está bom, você tem um clima positivo 
de participação, de "vamos para frente", de queremos ali fazer e 
ajudar. Então, você sente muito, consigo sentir muito o clima 
positivo toda vez que uma loja é nova, está inaugurando. Nossa, o 
clima está lá em cima. Se a loja continua dando os resultados 
positivos, é ótimo, porque o clima continua lá em cima. Se a loja 
começa a ter problemas, você começa a sentir que por aqui também 
começam a aparecer... Olha, não conseguem mais dar conta de 
fazer [...] E você pede para ele apresentar um programa, já começa 
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a não ir tão bem, tem que acompanhar mais de perto (Paulo Mindlin, 
10 de agosto de 2005). 

 

Mindlin cita que há lojas que são mais ativas e onde se percebe que existe uma 

liberdade para propor idéias. A razão está associada ao diretor da loja. O 

entrevistado aponta este como a pessoa primordial para que as ações de RSE 

aconteçam nos pontos de venda. Menciona que se é o coordenador, um nível 

hierárquico abaixo do diretor, o mais envolvido, aquele terá dificuldades para 

executar as atividades, pois não terá o endosso de seu chefe, mas que ainda terá o 

apoio da administração central. Em contrapartida, se o diretor é uma pessoa 

engajada, no caso de sua mudança para dirigir outra loja, percebe-se um declínio 

nas atividades praticadas na loja em que atuava e uma elevação das práticas sociais 

na nova loja sob sua administração. E se este, por sua vez, encontrar dificuldades 

com o coordenador, poderá trocá-lo. Entretanto, tanto o diretor quanto o 

coordenador são fundamentais, pois um é o responsável pelo planejamento e 

coordenação e o outro é o executor, do qual se espera muita iniciativa. 

Mindlin aponta uma dificuldade encontrada na RSE no varejo, devido à sua 

capilaridade, que é o controle concomitante de todas as ações de lojas, que são 

muitas e localizadas em pontos distantes. É percebida a dificuldade das lojas na 

implantação das ações. Falhas, como o esquecimento em divulgar aos clientes a 

quantidade e a destinação dada aos produtos arrecadados, falta de atitudes de 

transparência, podem ocorrer. Outra dificuldade é a falta de capacitação da equipe 

da loja que precisa, muitas vezes, ser treinada para executar as atividades. Mindlin 

sugere a necessidade de uma estrutura gerencial muito bem organizada, como 

descreve: 

 

[...] dá trabalho gerenciar loja da comunidade, porque as pessoas da 
loja trocam... as pessoas da loja não são exatamente preparadas 
para fazer trabalhos de responsabilidade social... é... ficam com 
medo... Não são pedagogos... Como é que eles fazem jogo com 
crianças? Eu tenho que ficar orientando. ... Seria mais fácil não ter 
as lojas fazendo nenhum trabalho social. Tem que falar da questão 
da segurança. Eu tenho que falar de como fazer, do passo a passo, 
e, assim, que as pessoas mudam, que as pessoas evoluem dentro 
da empresa (Paulo Mindlin, 10 de agosto de 2005). 



 

 

159

 

Questionou-se a possibilidade de conflito entre as grandes causas da empresa e as 

ações menores surgidas de comunidades locais. Mindlin acredita que as ações 

acontecem em paralelo e, às vezes, até se encaixam perfeitamente. Quanto às 

grandes causas, explica que nem todas as comunidades vão ter as mesmas 

carências e que em algumas o problema já pode ter sido resolvido. Isso, contudo, 

não invalida a ação que, por ter partido da sede, terá uma intensidade e alcance 

mais significativo. Foi afirmado que essas grandes ações nem sempre implicam 

mobilização da loja para que aconteçam. Pode haver um projeto fisicamente próximo 

à loja, mas com outra estrutura e outro gerenciamento, que vai ter contato com a 

loja, mas que não depende desta para acontecer. Porém, existe a grande 

preocupação de não eliminar as iniciativas das lojas e o conceito de Loja da 

Comunidade, como expõe Mindlin: 

 

[...] A preocupação é que esse trabalho continue e não acabe e que, 
por outro lado, eu consiga fazer um trabalho talvez mais profundo, 
conceitualmente, em responsabilidade social, do que só essas 
ações em loja. Um só não se basta. Assim que tem se desenhado. 
Isso, não acho que eu tenha lido em lugar nenhum. É a experiência 
de ver como a empresa vai evoluindo, né? (Paulo Mindlin, 10 de 
agosto de 2005). 

 

Os programas de saúde também são um ponto de destaque do Wal-Mart. Segundo 

De Fiori, como as lojas geram um grande fluxo de pessoas é o lugar ideal para ser 

adotado como posto de vacinação ou local para divulgação de campanha de 

conscientização sobre saúde. Nesse sentido, campanhas de vacinação de idosos 

contra a gripe, vacinação contra a poliomielite e sarampo e exames para detecção 

de doenças também ocorrem. As gestantes, da mesma forma, são consideradas, por 

meio de palestras de importância sobre o aleitamento materno. 

 

Como foi mencionado, o Wal-Mart é patrocinador da Fundação Abrinq. O programa 

beneficiado é o ‘Nossas Crianças’, iniciativa de maior vulto dentro da instituição, que 

visa oferecer maior qualidade de vida para as crianças e adolescentes. Este 

programa, que pretendia tirar as crianças da rua, hoje também capacita instituições 
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que atendem este público. Atualmente, o programa conta com um módulo, um curso, 

um livro publicado, um manual de gestão, um treinamento, um acompanhamento e 

uma equipe para orquestrar. O Wal-Mart patrocina essa equipe de técnicos, pois 

percebe que as empresas e pessoas físicas sensibilizam-se menos em financiar a 

estrutura do programa. Foi levantada a problemática das empresas mudarem de 

estratégia e não quererem mais apoiar os programas, sendo mais confiáveis os 

patrocínios de pessoas físicas. 

Outra interface com a Fundação Abrinq é a participação em fóruns para a 

erradicação de mão-de-obra escrava e infantil. De Fiori acredita que, por ser o Wal-

Mart uma grande empresa varejista, o envolvimento nesse tipo de problema faz 

sentido. 

Outro programa patrocinado pela empresa e executado por uma instituição é a 

Oficina de Música Unibes – Wal-Mart, uma parceria entre o Wal-Mart e a Unibes, 

que promove a inserção social de crianças e adolescentes com poucos recursos 

através da música. A orquestra, formada por esses jovens, ensaia fora do período de 

aula, sendo que algumas crianças, às vezes, descobrem seu dom musical e seguem 

carreira por meio do Projeto Guri. Este programa não ensina apenas música, mas 

pretende ensinar a respeitar o outro, trabalhar em grupo, acatar as diretrizes do 

professor e a importância de se dedicar a uma atividade. 

vii. Governo e Sociedade 

O Wal-Mart faz parcerias com Prefeituras para viabilizar campanhas de saúde e 

conscientização de mudança de hábitos ligados a esse tema. Também incorporou a 

campanha federal para a erradicação da fome. 

Em 2004, a empresa fez uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo. O programa, chamado de ‘Acorde Para o Meio Ambiente’, 

buscou despertar a população para a questão ambiental, atraindo pessoas para 

parques que não estivessem bem conservados. A forma encontrada para sensibilizar 

os paulistanos foi oferecer concertos de música patrocinados pela empresa. O coral 

de crianças, também patrocinado por esta, pôde se apresentar antes das orquestras 

e mostrar a importância do investimento na educação de crianças. 
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O Wal-Mart tem programas que aproveitam a lei de incentivo fiscal, através de 

contribuição mensal para o fundo de crianças e adolescentes. De Fiori acredita que, 

mesmo se os programas escolhidos não são alinhados com as práticas de RSE da 

empresa, o Governo e a comunidade endossam a destinação dada a esta verba 

que, de qualquer forma, seria paga como imposto. Com esta atitude, a empresa 

estará agregando valor à comunidade próxima de onde atua. Ela informa que há um 

trabalho em curso, que é o de mapear as leis de incentivo e confrontá-las com seus 

patrocínios já existentes. Relata a dificuldade de conhecer as leis de incentivo que 

existem em mais de três estados e em mais de quarenta cidades para aproveitar e 

beneficiar as comunidades locais. 

Quanto às empresas concorrentes, De Fiori informa que o varejo é um mercado 

muito competitivo, chegando quase a ser predador. Segundo Mindlin, a 

concorrência, quando associada a práticas de RSE, ocorre mais em nível nacional, 

pois ele não conhece uma empresa varejista que possua uma ação única para o 

mundo inteiro. Ele revela que as ações dos concorrentes são monitoradas, tomando-

se o cuidado para não sobrepor as ações. Mindlin informa que, antes de verificar o 

que o concorrente está fazendo, o Wal-Mart procura analisar como a própria 

empresa pode melhorar o que está executando. Contudo, o entrevistado mostra-se 

incomodado quando uma empresa concorrente lança um projeto novo, pois passa a 

ter uma maior visibilidade e sente que estão ficando para trás. Independentemente 

da concorrência, ele salienta que o importante é analisar se sua empresa está 

fazendo um trabalho consistente e o que está agregando para a sociedade, senão o 

trabalho não terá valido a pena. Outras empresas e indústrias, de qualquer porte, 

também servem como benchmarking para idéias de práticas sociais. 

Mindlin aponta que existem práticas sociais que atraem um grande público para 

eventos e que dão muita visibilidade à empresa que as organiza. Ele mostra 

preocupação em não confundir ações de marketing com práticas sociais, e que o 

Wal-Mart procura não fazer investimentos de fachada. É salientada a preocupação 

de que a comunicação para o público sobre os projetos, que julga necessária, não 

demande um valor desproporcional ao que foi aplicado no projeto. No entanto, ele 

confessa que toda empresa quer ser a primeira na mente das pessoas em 

determinada causa. 
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5.4.3. Considerações Gerais Wal-Mart 

A empresa, conforme diagnosticado nas duas entrevistas efetuadas, está apreensiva 

quanto ao rumo adequado às suas práticas sociais. Está, portanto, mapeado suas 

ações, tomando contato com os públicos interessados para atender suas 

expectativas, e avaliando melhor a grande quantidade de projetos existentes e de 

difícil gerenciamento. É um desafio para a empresa aproveitar sua estrutura para 

ações de RSE e alinhar suas práticas ao negócio. O Instituto Ethos está sendo o seu 

consultor para que ocorra um trabalho sério que gere resultados expressivos. A 

empresa tem a preocupação de que sua imagem esteja associada a um trabalho 

consistente, mesmo que isto demore a ocorrer. 

Segundo Mindlin, para potencializar as ações de RSE na rede varejista Wal-Mart as 

pessoas à frente da direção das lojas têm que estar motivadas e envolvidas com as 

causas. Sua experiência no gerenciamento e controle das ações e relatórios 

enviados ao seu departamento confirma que a RSE depende, primordialmente, de 

pessoas comprometidas. 

Analisando a RSE do Wal-Mart pelo seu relacionamento com os stakeholders, 

identifica-se uma cultura fortemente impregnada do valor ético. A empresa está 

envolvida em incorporar os valores de RSE na sua gestão, mas se encontra no início 

da empreitada. Ainda não possui um relatório anual que apresente suas ações e 

sente-se incomodada com o custo desta iniciativa. O seu público interno é 

valorizado, na medida em que dão prioridade à contratação do pessoal 

internamente. A promoção, por sua vez, também é facilitada.  No entanto, não 

parece existir um programa de participação nos resultados da empresa. 

Existem poucas ações dirigidas ao meio ambiente, mas destaca-se a iniciativa de 

implantar nas lojas a coleta seletiva de lixo com a promoção de comunidades locais 

para efetuar o serviço. Sua política de transparência com os fornecedores, além do 

beneficio próprio, contribui para que o fornecedor programe sua produção e 

estoques, assim como efetuar uma promoção em lojas de pouca venda do produto. 

Com relação aos seus clientes, a sua política mundial de preços baixos, além de 

gerar fidelidade dos consumidores, possibilita às famílias um controle no orçamento 

dos itens vendidos em suas lojas. 
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Por meio das equipes estruturadas nas lojas, as lojas têm mais autonomia para 

atender às necessidades da comunidade local e valorizar as características do 

varejo. A empresa, no entanto, tem o desafio de integrar as lojas recém adquiridas 

na região nordeste para as ações de RSE. A empresa aproveita pouco as parcerias 

com o Governo, pois poucas ações foram identificadas neste sentido. 

O Quadro 12 abaixo resume os dados levantados na entrevista, referente à 

características de gestão da Wal-Mart, e que será utilizado na etapa da análise 

cruzada do capítulo 6. 

Variáveis da Gestão WAL-MART 
Inauguração da empresa no Br 1995 

Composição do capital Multinacional 
Origem do Capital Americano 
Setor de atividade Supermercado 

Influência da matriz estrangeira na gestão de RSE Valores e princípios estabelecidos pela matriz  

Influência da matriz estrangeira nas ações de RSE Autonomia total em relação às ações da matriz 
americana 

Possui fundação ou Instituto Fundação Internacional 
Início de ações estruturadas RSE 2002 
Motivo desencadeador da RSE Criação da área de Assuntos Corporativos 

Envolvimento da cúpula Pouco 
Departamento responsável pelas ações de RSE Corporativo 

Envolvimento da gerência Muito 
RSE incluído no planejamento estratégico Iniciando 

Autonomia das lojas para as ações Matriz impõe um calendário anual, mas estimula a 
ações locais 

Gestão de RSE das lojas Ativa 
Participação da equipe de lojas Muito Ativa 

Linhas principais de atuação Alimentação, Crianças e Adolescentes, Comunidade e 
Público interno 

Possuem gestão de programas terceirizados NÃO 
Quadro 12 – Consolidação dos dados da estrutura de gestão de RSE da Wal-Mart 
Fonte: Elaboração própria 

5.5. DPaschoal 

A DPaschoal é uma empresa automotiva, fundada em 1949 na cidade de Campinas. 

Iniciou as suas atividades dedicando-se à comercialização de pneus. A partir de 

1963, visando seu crescimento, a empresa iniciou a exportação de pneus. Esta 

atividade durou dois anos e gerou altos lucros, mas foi interrompida devido à alta 

taxação imposta pela Argentina. Em 1967, a empresa iniciou sua cautelosa 

expansão pelo Estado de São Paulo, com a abertura de três lojas. Em 1978, a 

empresa já contava com 40 lojas abertas e começou a diversificação de produtos 

vendidos dentro da linha de automotivos. A partir dos anos 80, a rede de lojas 

ampliou o seu número, por meio da aquisição de outras empresas do ramo, 
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estreando em outros Estados. Em 1990, passou a existir a Companhia Dpaschoal de 

Participações, que incorporou a Dpaschoal Automotiva e demais empresas do 

grupo24. 

A Tabela 7 apresenta a localização atual das lojas da DPaschoal por região e 

Estado, destacando as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. 

TABELA 7 – Localização das Lojas DPaschoal por Região e Estado, destacando as 
cidades do Rio de Janeiro e São Paulo 

Região Estado UF No de 
cidades 

No de 
lojas 

Total de 
lojas 

Porcentagem 
sobre o total 
(%) 

Centro-Oeste     1 0,50%
 Goiás GO 1 1   
       
Sudeste     139 69,85%
 Minas Gerais MG 13 15   
 Rio de Janeiro sem capital RJ 6 10   
 Rio de Janeiro Capital RJ 1 11   
 São Paulo sem capital SP 58 85   
 São Paulo Capital SP 1 18   
       
Sul     59 29,65%
 Paraná PR 10 14   
 Santa Catarina SC 15 20   
 Rio Grande do Sul RS 13 25   
       
TOTAL   118  199 100,00%
Fonte:Elaborado pelo autor com dados disponíveis em: 
<http://www.dpaschoal.com.br/FrameCorpo.asp?IdConteudo=249>. Acesso em 27.09.2005 

       
 

Cabe ressaltar que a Dpaschoal é uma empresa de gestão familiar, cujo maior 

número de ações está concentrada nas mãos da família, apesar dos funcionários 

terem participação desde 198725. 

 

Os dados referentes à empresa Dpaschoal foram obtidos por meio de uma entrevista 

em profundidade, realizada em 2 de agosto de 2005, com Ana Maria de Marchi, 

                                                 
24 Disponível em: 
<http://www.dpaschoal.com.br/Default.asp?IdPagina=3&IdConteudo=247&IdImg=HISTORIA#>. 
Acesso em 31 de jul. de 2005. 



 

 

165

Gerente de Desenvolvimento Organizacional Corporativo, responsável pelo 

desenvolvimento organizacional e pela gestão da Fundação EDUCAR DPaschoal. 

Serviram de apoio também o informativo bimestral da Fundação EDUCAR 

Dpaschoal, chamado ‘Boa Leitura EDUCAR’; a revista mensal ‘Dia a Dia – 

DPaschoal’; o Código de Ética; folhetos diversos apresentando os programas; e 

livros infantis educativos, que tratam de temas relacionados à saúde, ao meio 

ambiente, à solidariedade e transmissão de valores.  

5.5.1. Tipo de gestão 

a.   Histórico da Responsabilidade Social Empresarial 

Segundo Ana Maria de Marchi, o histórico de RSE da empresa tem início com a sua 

fundação, quando já era tradição dos fundadores privilegiar a ética e serem 

responsáveis. No entanto, esclarece que, na época, as ações não eram 

reconhecidas como tal e que a tradição foi transferida aos demais herdeiros e se 

tornou uma cultura. Informa que, atualmente, devido ao tamanho da empresa e à 

incorporação constante de novos funcionários, há uma necessidade de estruturação 

dos conceitos, de forma a transmitir esse tipo pensamento. Ela informa que não 

houve um momento preciso em que isso ocorreu, pois os valores já vinham sendo 

difundidos, escritos e trabalhados nos treinamentos. 

De Marchi aponta o nascimento do Código de Ética como um marco importante da 

RSE. Ela relata como os fundadores já tinham a tradição de trabalho social: 

 

[...] Para a comunidade, o que tinha, assim, os fundadores já tinham 
tradição de trabalho social. Já ajudavam asilos e creches aqui em 
Campinas. Ajudavam a construir escolas. Já era coisa da família. 
Quando a empresa começou a se expandir para outras 
localidades... ...[Isso ocorreu] Nos anos 70. Que era Campinas só. 
Depois começou a vir interior de São Paulo e outras regiões. 
Quando começou a abrir essa tradição de trabalho social, acabou 
sendo levado. Então, o que se dizia? "Ó gerente da loja aí de 
Ribeirão Preto, veja uma instituição aí da cidade que nós vamos 
ajudar". Se era filantrópico, não sei. Dava-se dinheiro. A Fundação 
foi criada em 1989 (Ana Maria de Marchi, 02 de agosto de 2005). 

                                                                                                                                                         
25 Disponível em: 
<http://www.dpaschoal.com.br/Default.asp?IdPagina=3&IdConteudo=247&IdImg=HISTORIA#>. 
Acesso em 31 de jul. de 2005. 
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De Marchi diz que não gosta de falar em ‘responsabilidade social’ e sim em 

‘responsabilidade em geral’, pois acredita que, quando se utiliza o primeiro termo, 

pensa-se apenas nos projetos sociais que a empresa possui por meio de sua 

Fundação EDUCAR. Explica que a DPaschoal utiliza um conceito mais amplo de 

empresa responsável, que se inicia com um bom desempenho econômico-

financeiro, pois quatro mil funcionários e suas famílias dependem da continuidade da 

empresa. Relata que deixaram de falar em ‘responsabilidade social’, pois os 

funcionários a associavam apenas à Fundação e deixavam de incorporar o conceito 

no restante da gestão. O presidente da empresa, Luís Norberto Paschoal, no lugar 

do termo ‘responsabilidade social’, criou uma sigla para marcar e definir o novo 

conceito por eles utilizado. A sigla PRES, que significa Programa de 

Responsabilidade Empresarial e Societária, está associada à palavra press em 

inglês, que significa imprensa. O princípio do termo PRES está associado à ética e 

surgiu quando a primeira versão do código de ética foi lançada. De Marchi explica 

que traduz a postura da empresa de não temer a divulgação de qualquer atividade 

ou ação da empresa, pois estas sempre visam contemplar a ética. No entanto, é 

revelado que está sendo difícil passar o conceito internamente para os executivos, 

pois as pessoas não entendem o significado. 

Esclarecendo, ainda, o termo PRES utilizado, De Marchi explica que, quando se fala 

em Responsabilidade Empresarial, para a empresa significa obter um bom resultado 

econômico-financeiro, continuidade, investimento e inovação. Por outro lado, quando 

falam em ações sociais, associam aos públicos interessados, que incluem os 

funcionários e clientes. Quanto ao significado ‘Societário’ incluído na sigla, refere-se 

aos 3.000 associados, ou seja, funcionários que são sócios ou acionistas 

minoritários. É relatado que existe um plano de pecúlio por meio das ações, o que 

significa que o futuro desses funcionários e da família está ancorado ao 

desempenho da empresa. Isso gera uma grande responsabilidade do corpo diretivo 

e a necessidade de oferecer informações constantes e transparentes. 

No que tange ao envolvimento da cúpula nas questões de RSE, a entrevistada 

afirmou que o presidente é “extremamente focado nessa questão” e que 

estrategicamente incorpora o conceito, além de envolver sua equipe administrativa. 
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Ela afirma que a RSE da empresa é difundida de cima para baixo no organograma, 

devido ao envolvimento do presidente. Acrescenta que o líder da empresa tem papel 

fundamental na incorporação do conceito e que o mesmo se aplica aos gerentes nos 

pontos de venda. Relatou que tanto a equipe administrativa quanto as lojas têm os 

princípios de RSE incorporados. De Marchi assegura que também existe um 

movimento de baixo para cima, pois, na medida em que o público é informado das 

ações e da cultura da empresa, são atraídas pessoas que se identificam com a 

cultura. Este é o caso da grande procura por um cargo de estagiário ou por um posto 

de voluntário. 

A DPaschoal não possui um departamento específico de RSE, porque a empresa 

acredita que os valores têm que estar permeados na sua estrutura. Segundo De 

Marchi, “cada decisão, que cada um dos executivos vai tomar, tem que ser balizada 

pela responsabilidade ambiental, social e societária... responsabilidade em todos os 

níveis”. No entanto, a Fundação EDUCAR é um departamento com nível de 

assessoria, conectado diretamente à holding e administrado por uma equipe. De 

Marchi se reporta diretamente ao presidente, sendo responsável pela gestão da 

Fundação e pelo desenvolvimento organizacional. Este último refere-se à gestão de 

recursos humanos, pois o foco é no indivíduo, as suas inter-relações na gestão, 

forma de trabalho e sua importância para a estrutura como um todo. 

Quando se fala em responsabilidade social na DPaschoal, pensa-se em grupos de 

trabalho tratando de assuntos relacionados ao tema. São reuniões que ocorrem 

entre o presidente, um diretor da área responsável pelo tópico tratado e a gerente de 

desenvolvimento organizacional corporativo. Os encontros não são sistemáticos e 

ocorrem conforme a necessidade, sendo facilitados pela proximidade física do corpo 

diretivo e pela estrutura organizacional pequena. 

5.5.2. Ações de RSE 

A Dpaschoal separa as ações sociais, que se referem à educação e voluntariado, 

das atividades sociais e ambientais alinhadas com o negócio, como é o caso do 

programa de reciclagem de pneus e peças automotivas. As primeiras são de 

responsabilidade da Fundação EDUCAR DPaschoal e a segunda de âmbito da 

empresa. 



 

 

168

A Fundação EDUCAR DPaschoal foi criada em 1989, para estimular as pessoas a 

adotar a educação para a cidadania como estratégia de transformação social. Seu 

foco são as ações voltadas para a educação. Hoje, a fundação desenvolve vários 

projetos: livros gratuitos; protagonismo juvenil; universitário cidadão; voluntariado; 

projeto Pinte e Conte; projeto “Era uma vez”, que busca incentivar projetos 

educativos a partir de histórias infantis. As atividades incluem oficinas de contadores 

de histórias, distribuição de livros e estímulo à multiplicação do conteúdo aprendido. 

Na época em que a Fundação surgiu, a empresa já tinha um grande porte e as lojas 

escolhiam a qual instituição direcionar as suas doações. De Marchi explica que 

essas doações em dinheiro começaram a ficar sem sentido, denotando um 

assistencialismo. Foi nesse momento que a equipe diretiva decidiu montar a 

fundação.  

A Fundação EDUCAR, quando foi criada, era totalmente dissociada da empresa. Ela 

é administrada e financiada pelos seus acionistas e, portanto, o dinheiro não pode 

ser utilizado para outros fins, como marketing ou RH. É uma verba que deveria ser 

distribuída aos acionistas, mas que tem destinação para a área social. Esta foi a 

justificativa dada para a dissociação entre a Fundação e as atividades da empresa. 

A entrevistada transmite o parecer da empresa de que a Fundação não é uma 

entidade necessária, pois à empresa basta ser responsável em suas atividades. A 

Fundação seria, portanto, um trabalho adicional e voluntário, não necessário para as 

atividades do negócio. 

No final dos anos 90, começou-se a perceber que a empresa estava desperdiçando 

a oportunidade de incutir os valores da Fundação na empresa, ao tratar ambas 

separadamente. De Marchi relata a necessidade de aproximação: 

 

[...] As pessoas da empresa não sabiam o que iria acontecer na 
fundação, não se envolviam nos projetos. E, o que estava 
acontecendo? Dentro da Fundação, a gente estava descobrindo que 
as competências que estavam acontecendo lá seriam muito úteis 
para a empresa. Nós podíamos trocar e vice-versa. As 
competências da empresa poderiam ser úteis.... e foi sendo feito um 
processo de aproximação. Hoje é muito aproximado, embora o 
financiamento, como eu disse, tem lá os seus recursos, não tem 
nada a ver com a empresa, a gente aproveita e troca competências. 
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Hoje os funcionários se envolvem nos projetos como voluntários, 
conhecem. E, é claro que você ganha em termos de imagem e não 
só externamente, mas internamente. O funcionário também se 
orgulha disso, se sente bem sabendo do que está acontecendo lá, 
conhecendo os projetos e participando. Então, tem essa vantagem 
(Ana Maria de Marchi, 02 de agosto de 2005). 

 

O Quadro 13 resume as práticas de RSE da empresa, conforme dados colhidos na 

entrevista, em folhetos, explicativos e jornal interno. 
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QUADRO 13 – PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL DA DPASCHOAL 
(baseado no Balanço da Fundação Educar DPaschoal 2005, em informativos, revistas da empresa, folhetos avulsos e livros publicados pela Editora EDUCAR) 

* Com base nos Indicadores Ethos de RSE (2005) 
 

 
 
PROGRAMAS STAKEHOLDERS*     PÚBLICO 

BENEFICIADO 
EXTENSÃO INVESTIMENTO  DATA AÇÕES 

Fundação EDUCAR Dpaschoal 
 
(Parcerias da Fundação EDUCAR: CDI 
– Campinas; ISA – Instituto de 
Solidariedade para Alimentação; 
Associação Rodrigo Mendes; Prêmio 
FEAC de Jornalismo; GIFE; Café 
Aprendiz; Movimento Degrau; Prêmio 
Sócio Educando; GEAC, dentre 
outras). 
 
 
 

 Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

- Crianças 
- Adolescentes 
- Jovens 
- Instituições 
beneficentes 

ND ND Existe há 16 
anos (foi 
criada em 
1989) 

A Fundação tem como 
foco ações voltadas para 
a educação. Hoje, a 
fundação desenvolve 
vários projetos: livros 
gratuitos; protagonismo 
juvenil; universitário 
cidadão; voluntariado; 
projeto Pinte e Conte; 
projeto “Era uma vez”, 
que busca incentivar a 
educação a partir de 
histórias infantis, etc. 

Protagonismo Juvenil 
 
(Academia Educar) 
 
 
 
 
 
 

 Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

1.500 jovens já 
passaram pelo projeto. 

ND ND A Fundação 
Educar 
investe no 
jovem desde 
1990. 
O “Academia 
Educar” teve 
início em 
2002. 

Projeto que cria 
oportunidades para o 
desenvolvimento de 
jovens. Dentro desse 
projeto, está o 
“Academia Educar”, que 
incentiva jovens de 13 a 
17 anos a serem líderes. 
Outros projetos do 
Protagonismo Juvenil: 
reciclagem de livro, 
biblioteca em Mombuca, 
jornalismo escolar, 
Núcleo de Voluntariado 
e Protagonismo nas 
escolas.  
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Trote da Cidadania 
 
(faz parte da Aliança Brasil 
Universitário) 
 
 
 
 
 
 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

- Comunidade em geral 
- Pessoas carentes 
- Entidades 
assistenciais 
- Escolas estaduais e 
municipais 
- Crianças 

A partir de 2000, a 
premiação tornou-
se nacional. 
Em 2005, 
aconteceram 
oficinas do Trote 
da Cidadania em 
18 cidades. 

ND Em 1998, a 
empresa 
patrocinou o 
1o Trote da 
Cidadania na 
Unicamp. 

A proposta é comemorar 
o ingresso na faculdade 
através de ações 
sociais, deixando de 
lado práticas violentas e 
humilhantes. A idéia 
nasceu em 1997, depois 
foi criado o Prêmio Trote 
da Cidadania, cujas 
universidades premiadas 
mereceram destaque em 
livro publicado pela 
editora EDUCAR.  

Livros Gratuitos 
 
(Editora Fundação EDUCAR 
DPaschoal) 
 
 
 
 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

- Escolas (maior %) 
- ONGs 
- Creches 
- Hospitais 
- Igrejas 
- Órgãos Públicos 
- Universidades 
- Empresas 
- Pessoas físicas 
(em 2004: 8,5 milhões 
de pessoas foram 
beneficiadas e no 1o 
semestre de 2005: 4,5 
milhões de pessoas). 

- Livros 
distribuídos em 16 
estados do Brasil 
no 2o semestre de 
2004 
(quase 2 milhões 
de livros 
distribuídos). 
- Em 2005, 21 
estados foram 
atendidos (só no 
1o semestre, 
quase 1 milhão de 
livros distribuídos). 

ND Os livros são 
distribuídos 
desde 1999, 
ano em que 
a editora 
EDUCAR foi 
criada. 

Projeto que facilita o 
acesso de crianças de 
baixa renda à literatura. 
Todos os livros da 
Fundação Educar são 
distribuídos 
gratuitamente a escolas 
públicas, instituições e 
bibliotecas. Já foram 
editados mais de 80 
títulos, atingindo 20 
milhões de livros 
distribuídos.  

Garantia Ambiental Total - 
SGR (Sistema de Gestão de Resíduos) 
 
 
 

Meio Ambiente 
(Minimização de 
Entradas e Saídas de 
Materiais) 
 

- Sociedade 
- Empresas recicladoras 
homologadas e 
certificadas pelos 
órgãos ambientais. 

Seguido por todas 
as lojas do grupo. 

Por mês, são 
recolhidas cerca de 
430 toneladas de 
resíduos, que são 
encaminhados 
para reciclagem. 

Sistema 
introduzido 
em 2002 

A empresa destina os 
resíduos de produtos de 
forma ambientalmente 
correta, com apoio da 
Goodyear. É feita a 
coleta seletiva dos 
pneus dispensados e de 
baterias, amortecedores, 
óleo, plástico e papel.  

Multiplicação da Metodologia da 
Academia Educar 
 
 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

Duas escolas públicas 
de Campinas participam 
atualmente do processo 
de multiplicação 

Campinas (SP) ND 2003 Parceira entre a Diretoria 
de Ensino de Campinas 
e a Fundação Educar, 
para multiplicar a 
metodologia da 
Academia Educar em 
escolas públicas.  
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Boa Leitura EDUCAR – Informativo 
bimestral da Fundação EDUCAR 
Dpaschoal 
 
 
 

Público Interno 
(Gestão Participativa) 
 

Funcionários (público 
interno) 

Distribuída nas 
lojas 

ND Desde 2003 Ferramenta de 
comunicação interna, 
que traz notícias de 
ações sociais realizadas 
pela empresa e por 
outras instituições, en- 
trevistas, auto-ajuda, etc. 

Voluntariado 
 
 
(Movimento Voluntário e Portal do 
Voluntário) 
 
 
 

Comunidade 
(Envolvimento da 
Empresa com a Ação 
Social) 

- ONGs 
- Entidades 
assistenciais 
- Hospitais 
- Pessoas doentes 
- Pessoas carentes 

ND O Prêmio 
Movimento 
Voluntário oferece 
para as ações 
sociais 
selecionadas: 
troféu; publicação 
do projeto no livro 
Ser e Agir; apoio 
financeiro para o 
projeto, além de 
participação em 
uma oficina e visita 
a uma instituição.  

O Prêmio 
para o 
voluntariado 
é realizado 
há dois anos 

Dentro do voluntariado, 
a empresa tem: 
- O Portal do Voluntário 
(é um site com 
experiências e 
oportunidades de ações 
voluntárias). 
- O Movimento 
Voluntário (Projeto que 
busca mobilizar os 
funcionários para o 
voluntariado. Há um 
prêmio que destaca as 
ações mais criativas dos 
funcionários).  
- Cadastro de ONGs 
(oportunidade de 
trabalho voluntário). 
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Universitário Cidadão 
 
(Aliança Brasil Universitário) 
 
 
 
 
 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

Estudantes 
universitários 

Cerca de 5000 Kits 
“Universitário 
Cidadão” foram 
distribuídos em 
2005, em 8 
estados 
brasileiros. 

ND 2004 Projeto que estimula a 
liderança universitária.  
Em 2004, a Fundação 
Educar, o UniEthos, o 
Faça Parte e a Neurônio 
se uniram para construir 
a Aliança Brasil 
Universitário, para dar 
oportunidade à liderança 
universitária, 
incentivando projetos de 
voluntariado e de 
responsabilidade social. 
Além desses projetos, 
há a capacitação de 
Empresas Juniores com 
o tema R.S.E. e a 
certificação de 
universitários que fazem 
trabalhos voluntários.   

Cuidar e Inovar - 
Dia-a-Dia Dpaschoal (revista mensal) 
 
 
 

Público Interno 
(Gestão Participativa) 
 

Funcionários (público 
interno) 

Distribuída nas 
lojas 

ND Desde 2004 Ferramenta de 
comunicação interna que 
traz informações sobre a 
empresa, cursos, 
eventos e treinamentos 
realizados. 

Jogo da Cidadania 
 
(faz parte da Aliança Brasil 
Universitário) 
 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

Estudantes 
universitários 

ND ND ND É um concurso entre 
equipes de 
universitários, cujo 
objetivo é disseminar os 
conceitos de R.S.E. 

Prêmio Ethos-Valor 
 
(faz parte da Aliança Brasil 
Universitário) 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social) 

Estudantes 
universitários 

Nacional ND ND É um concurso nacional 
para universitários sobre 
a responsabilidade 
social das empresas. 

Código de Ética 
 
 
 

Valores, Transparência 
e Governança 
(Auto-Regulação da 
Conduta - 
Compromissos Éticos) 

Equipe operacional, 
funcionários e corpo 
diretivo do Grupo  

Seguido por todas 
as lojas do grupo 

ND ND Estabelece o conjunto 
de princípios a serem 
seguidos por todos os 
funcionários da 
empresa. 
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Benefícios para os funcionários 
 
 
 
 
 

Público Interno 
(Cuidados com Saúde, 
Segurança e Condições 
de Trabalho; 
Política de 
Remuneração, 
Benefícios e Carreira; 
Compromisso com o 
desenvolvimento 
profissional e a 
empregabilidade) 

Público interno 
(funcionários) e 
familiares 

Seguido por todas 
as lojas do grupo 

ND ND Além de assistência 
médica e odontológica, a 
empresa oferece: 
- Livro para formandos; 
- Kit maternidade; 
- Prêmio por tempo de 
serviço; 
- Bolsa de estudos; 
- Participação nos lucros 
e no capital da empresa, 
etc. 

Universidade Dpaschoal 
 
 
 

Público Interno 
(Compromisso com o 
desenvolvimento 
profissional e a 
empregabilidade) 
 

 Funcionários (público 
interno) 

Campinas (SP) ND 2005 Oferece treinamentos 
aos funcionários, para 
garantir melhor 
atendimento ao cliente e 
o desenvolvimento dos 
colaboradores. 

Outros programas: 
- Concurso Jovem Poeta (Academia 
Educar) 
- Oficina Além do Encantamento 
- Campanha do Agasalho 2005 
- Campanha Saúde na Estrada 
- Cursos para borracheiros próximos 
das lojas 
- Campanha “Educar Perto de Você” 
- Dia das Mães e outros eventos 

Comunidade 
(Financiamento da Ação 
Social e Envolvimento 
da Empresa com a Ação 
Social e Relações com 
Organizações Locais) 

- Comunidade 
- Funcionários 

ND ND ND ND 

 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: ND = Não existem dados disponíveis. 
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Segue a análise dos stakeholders da DPaschoal. 

i. Valores, Transparência e Governança 

Como foi salientado na entrevista em profundidade, o Código de Ética foi lançado 

em 1999, em decorrência da necessidade de formalizar os valores da empresa, que 

dera um salto no seu crescimento. Havia a necessidade de esclarecer às pessoas 

que os valores éticos e sociais não pertenciam apenas à Fundação EDUCAR e que 

as decisões do dia-a-dia deveriam considerar estes conceitos. 

Uma ferramenta que pode ser utilizada pela empresa para avaliar seu nível de 

atuação com relação à RSE é o preenchimento do questionário dos Indicadores de 

RSE do Instituto Ethos. A DPaschoal respondeu apenas uma vez a esses 

indicadores, no ano de 2003, sendo fornecidos como suporte para este estudo. Foi 

comentado que tais indicadores são importantes, para que as ações de RSE não se 

tornem vagas, e que seguem o mesmo princípio da certificação ISO 26000 que está 

em elaboração. No entanto, apontou-se que os indicadores não refletem a realidade. 

Mencionou-se a problemática de que, quando algum item não se aplica à 

DPaschoal, a empresa perde pontuação, com o resultado final refletindo um estágio 

de RSE aquém do que consideram a sua realidade. Como exemplo, cita-se a 

questão que pergunta se a empresa tinha programas de capacitação de minorias, 

como habilitação de mulheres. A empresa acredita que não há necessidade de um 

programa específico para isso e menciona que há dúvida no questionários se as 

minorias a que se refere são as mulheres. De Marchi explica que, no escritório, 

metade dos funcionários são mulheres, mas que, nas lojas, o trabalho é 

especificamente masculino, pois são tarefas destinadas a mecânicos. Outras 

minorias apontadas poderiam ser os idosos, mas ela acredita que também não 

existem atividades que justifiquem a sua contratação. 

De Marchi, no entanto, afirma que os indicadores devem existir, mesmo que alguns 

itens não se apliquem cem por cento. Ela explica que o preenchimento em 2003 

ocorreu para avaliar a ferramenta e verificar o estágio em que se encontravam. 

Contudo, acredita que os indicadores auxiliam a refletir sobre questões assinaladas 

e não existentes na empresa, servem como roteiro e sistematizam o pensamento. 
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Ela pensa que a empresa que conseguir responder positivamente a todas as 

questões não deve estar sendo sincera. Afirma que os indicadores estão lá para 

serem utilizados, mas que não é algo obrigatório. O resultado obtido em 2003 não foi 

uma surpresa e não suscitou transformações. 

Uma ferramenta citada como importante para a gestão de RH foi a pesquisa 

Melhores Empresas para Você Trabalhar (2005), lançada anualmente pelo Guia 

Exame Você S/A, em edição especial. Este instrumento, segundo De Marchi, leva à 

reflexão de questões práticas do dia-a-dia das pessoas. É um questionário aplicado 

aos funcionários de todos os níveis, que têm que responder positiva ou 

negativamente às questões. Quanto aos indicadores Ethos, por sua vez, cujas 

instruções sugerem que vários níveis na estrutura devem responder, a tarefa acaba 

se concentrando na cúpula. De Marchi explica que, na DPaschoal, essa tarefa foi 

cumprida por três pessoas, inclusive ela, e que acredita que seriam os públicos 

interessados que deveriam fazê-lo. Também crê que as perguntas deveriam ser 

melhoradas, porque estas são muito amplas e dão margem a dúvidas quanto à sua 

resposta. 

Com relação aos indicadores de 2005, de Marchi acredita que não serão 

respondidos, como ocorreu com os de 2004. O mesmo ocorrerá com os indicadores 

específicos para o varejo, embora acredite ser um trabalho interessante. Informou 

que faz parte do comitê escolhido pelo Instituto Ethos para criar estes indicadores 

específicos. Ela crê que, para as empresas do varejo, será um trabalho de 

esclarecimento, orientação e reflexão, mas que, para varejistas como a DPaschoal e 

o Pão de Açúcar, que já estão engajados em RSE, não fará diferença. O Instituto 

Ethos é um entidade bem conceituada pela DPaschoal, que valoriza o trabalho 

desse de estruturação do conhecimento e de estimulador à reflexão. Reconhece, 

também, a ajuda do mesmo para a capacitação de universitários e acredita que a 

entidade ainda tem muito por fazer. 

A Dpaschoal nunca apresentou um balanço social e De Marchi acredita que isso 

jamais acontecerá. Justifica a decisão da seguinte forma: 
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[...] Nós nunca fizemos o balanço social e acho que não vamos fazer 
nunca. Nós fizemos, assim, é uma brincadeira, nós começamos a 
colecionar balanço social. Aí se formou uma pilha aqui, assim. 
Aqueles lindos, maravilhosos, caríssimos. Ninguém vai ler esse 
negócio aqui. O da DPaschoal nós vamos distribuir e ninguém vai ler 
esse negócio. Não vamos fazer. Não vamos gastar dinheiro. Com o 
dinheiro que a gente ia gastar com isso, vamos fazer outra coisa. 
Não é convicção. Pode ser uma chatice da nossa parte, uma 
implicância, mas não vamos fazer (Ana Maria de Marchi, 02 de 
agosto de 2005). 

 

Quando se mencionou o papel da concorrência na RSE da empresa, foi fornecida a 

informação de que, infelizmente, outras empresas do setor não foram contagiadas 

pelas ações de RSE da DPaschoal. A empresa constata que os concorrentes são 

pequenas redes locais que intuem, mas não têm práticas sociais, pois nada foi 

divulgado. Foi mencionado que o setor de venda de produtos automobilísticos não 

se comporta como o dos supermercados, no qual uma organização quer mostrar 

mais ações sociais que a outra. 

ii. Público Interno 

Os funcionários ou associados, como são chamados, já participavam de um 

processo de opção de compra de ações como forma de participação nos lucros da 

empresa. Entretanto, foi somente no ano passado que foi implantado o programa de 

previdência privada com uma participação mais ampla. Foram oferecidos dois tipos 

de planos: um gerido pelo Banco Bradesco e outro pela empresa, através da compra 

mensal de ações. Esta última foi a opção escolhida por 96% dos funcionários, como 

sinal de confiança e transparência na gestão (EXAME MELHORES EMPRESAS 

PARA VOCÊ TRABALHAR, 2005). Todo mês é descontado no holerite o valor 

correspondente à compra de ações e a empresa, segundo De Marchi, compromete-

se, em um certo período de tempo, a ampliar o seu número de ações. Quando o 

funcionário sair da empresa ou se aposentar, dentro das normas do contrato, 

receberá o correspondente à sua participação na empresa ou poderá optar por 

manter as ações e receber os dividendos, fruto dos resultados anuais da empresa.  

O novo programa de previdência aumentou a responsabilidade da empresa, que 

necessita, mais do que nunca, de prestar contas de suas ações. De Marchi cita que 

desde 98 aparecem no Guia Exame Você S/A como uma das melhores empresas 
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para se trabalhar, o que confirma o orgulho da empresa, envolvimento e nível alto de 

satisfação dos funcionários. Na pesquisa do Guia Exame, Melhores Empresas para 

Você trabalhar de 2004, a DPaschoal aparece como uma das 150 empresas 

indicadas, sem ranking conhecido, mas não entre as primeiras dez colocadas. 

Contudo, na versão da pesquisa de 2005, a empresa já aparece como a 10ª 

colocada (MELHORES EMPRESAS PARA VOCÊ TRABALHAR, 2005). 

A empresa iniciou seu envolvimento com o voluntariado em 2001, no ano 

internacional do voluntariado, coordenado por Milu Vilella, que pediu para o 

presidente da DPaschoal ajudá-la no projeto. Segundo De Marchi, isto acarretou a 

reflexão sobre o voluntariado, sua potencialidade e qual a transformação que 

acarretaria para o país. Percebeu-se que a empresa poderia contribuir, estimulando 

indivíduos para o voluntariado. Foi criado um comitê que auxiliou na elaboração de 

livros para explicar o que era o voluntariado. Por meio dessa ação, descobriu-se que 

existia o ‘voluntariado educativo’, e este projeto foi adotado dentro daqueles da 

Fundação EDUCAR. 

Os projetos de voluntariado criados foram dirigidos a jovens e ao público interno. O 

projeto dos jovens será abordado adiante. Para o público interno, foi criado o 

‘Movimento Voluntário’, que é um reconhecimento, ou seja, uma premiação dos 

funcionários que fazem qualquer trabalho voluntário. A DPaschoal optou por não 

criar nenhum projeto e sim reconhecer os que existiam. Optaram por esse formato, 

pois descobriram que muitos funcionários estavam engajados em ações sociais. A 

empresa acredita que o reconhecimento já é uma forma de estímulo. Outra forma de 

motivação foi a impressão de material que serve de orientação para o trabalho 

voluntário. Hoje, o assunto é divulgado amplamente na empresa, sendo que, 

eventualmente, surgem ofertas de ‘vagas’ internamente para os associados na 

Fundação EDUCAR. Foi mencionado o caso de empresas que disponibilizam horas 

de trabalho para o funcionário fazer trabalho voluntário, mas que “soa falso” e que 

alguns se sentem pressionados a participar, porque é um programa 

institucionalizado. 
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iii. Fornecedores 

Foi informado que os fornecedores são influenciados pelas ações de RSE da 

DPaschoal e que muitos são parceiros em vários projetos. Um deles é o programa 

de reciclagem, que será explicado no item seguinte. Nesta atividade, os 

fornecedores participaram indicando as melhores soluções para reciclagem dos 

produtos. Foi desenvolvido um acordo operacional com a empresa Lwart 

Lubrificantes, para o descarte do óleo lubrificante de motor e óleo de freio. Esta 

empresa recolhe, em 48 horas, o óleo descartado, recicla-o e o revende como 

matéria prima para os fabricantes de óleos novos e seus derivados (em 

elaboração)26. 

iv. Meio Ambiente 

A DPaschoal está se estruturando de forma a obter a certificação ISO 9000. Esta é 

uma preocupação da empresa, que deseja certificar-se de que os processos 

decorrentes de sua atividade não prejudicam o meio ambiente, pois manipula 

produtos como pneu, óleo lubrificante e graxa. De Marchi esclarece que o cuidado 

com o meio ambiente, decorrente das atividades, é um projeto de responsabilidade 

da empresa e não um projeto social. É a empresa, portanto, e não a Fundação 

EDUCAR que cuida desse projeto. 

A lei determina que sejam recolhidos uma parte dos pneus que não serão mais 

utilizados, e a DPaschoal está envolvida em cumprir esta exigência. O programa de 

reciclagem dos resíduos advindos das atividades da rede de lojas foi criado em 

2002, para atender a esta reivindicação. O Programa de Sistema de Gestão de 

Resíduos (SGR), portanto, vai ao encontro da obtenção da certificação ISO 14000, 

que dá o aval às atividades da empresa quanto aos cuidados com a preservação do 

meio ambiente. Este programa tem o objetivo de controlar o descarte 

ambientalmente correto dos pneus e de grande parte dos produtos retirados dos 

carros durante os serviços automotivos, como os amortecedores, molas, óleo de 

motor, plástico e papel. Mensalmente, são recolhidas cerca de 430 toneladas de 

resíduos, que são encaminhadas para reciclagem. A empresa conta com o apoio da 

Goodyear para essa ação. 
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Segundo De Marchi, para a viabilização do programa de reciclagem, houve a 

necessidade de conscientização dos consumidores e equipe de lojas, assim como a 

criação de uma estrutura logística que viabilizasse a retirada dos produtos 

descartados e os removesse para o local de reciclagem. Foi necessário um grande 

investimento, incorporação de controles eficientes, criatividade para a destinação 

dos detritos e estudo para a viabilização financeira do projeto. Atualmente, o 

programa é auto-sustentável, pois o montante recebido com a venda dos resíduos 

retorna, financiando a sua estrutura (em fase de elaboração) 27. 

v. Consumidores e Clientes 

O desafio da DPaschoal, de acordo com De Marchi, é transmitir os valores de RSE 

para os mais de trezentos28 gerentes e equipes localizadas nas lojas, o que faz com 

que a comunicação seja intensa. A equipe administrativa tem claro o rumo a ser 

seguido e cria oportunidades para transmitir os valores que levam a esta direção. 

Uma ocasião para isto é o treinamento de novos gerentes, que assistem a um 

módulo no qual o assunto é a responsabilidade social. Outra oportunidade ocorre 

nas freqüentes convenções para a capacitação dos gerentes. A Fundação também 

trabalha o assunto, indo visitar os pontos de venda. Nesse sentido, está 

acontecendo a campanha ’Educar Perto de Você’. Esta ação visa inovar no 

relacionamento com clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores. É um projeto 

que visa oferecer oportunidades aos diferentes públicos, para que conheçam melhor 

o trabalho da Fundação e saibam como agir por meio desta entidade 29. 

A empresa é privilegiada em termos de veículos de comunicação. Ela apresenta 

vídeos, possui um jornal impresso e um canal de comunicação via satélite com as 

lojas. Esta última mídia também é utilizada para a comunicação ‘ao vivo’, que pode 

abordar assuntos sobre responsabilidade social. O jornal chamado de ‘Boa Leitura 

EDUCAR’ é um informativo bimestral da Fundação EDUCAR. Este jornal é uma 

ferramenta de comunicação interna, com distribuição também nas lojas, que traz 

                                                                                                                                                         
26 Varejo e Responsabilidade Social: visão estratégica e práticas no Brasil, coordenado por Jacques 
Gelman e Juracy Parente, a ser editado pela Bookman, 2005. 
27 Varejo e Responsabilidade Social: visão estratégica e práticas no Brasil, coordenado por Jacques 
Gelman e Juracy Parente, a ser editado pela Bookman, 2005. 
28  A empresa possui 199 pontos de venda próprios e aproximadamente cem empresas franqueadas. 
Apenas as próprias têm práticas de RSE. 
29 Fonte: Revista mensal interna “Cuidar e inovar - Dia a Dia - DPaschoal”, Ano 2 , n. 5, jun 2005. 
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entrevistas, assuntos diversos e notícias de ações sociais realizadas pela empresa e 

por outras instituições. Outra publicação impressa é a revista mensal ‘Cuidar e 

Inovar - Dia-a-Dia DPaschoal’, também dirigida ao público interno e distribuída nas 

lojas. Essa revista traz informações sobre a empresa e os principais acontecimentos, 

como cursos, eventos e treinamentos realizados. 

Outro momento para a capacitação e transmissão de valores se dá por meio da 

‘Universidade DPaschoal. Este é um organismo que oferece treinamentos com o 

objetivo de atualizar, padronizar e prover todas a informações necessárias aos 

credenciados. 

As ações de RSE das lojas não são homogêneas, como informou De Marchi. Estas 

dependem do envolvimento e conscientização dos gerentes das unidades, como 

expõe: 

 

[...] Tem gerentes que compraram muito bem a idéia e eles 
envolvem a equipe e trabalham muito bem. Fazem trabalho 
voluntário. Vão a escolas e levam material nosso e trabalham, e 
outros não. Esse é o nosso trabalho daqui, de ir conscientizando, 
estimulando, esclarecendo. Mas, tem uma loja que não ocorre nada. 
Agora, esse "não ocorre nada", de um ponto de vista de um projeto 
social de ajudar alguma instituição, alguma escola, alguma coisa 
assim. Fora isso, a gente tem tudo institucionalizado. Quer dizer, o 
programa ambiental não tem que querer, tem que fazer. Aquilo que 
vai para o lado do voluntariado, a gente só tenta estimular, tenta 
convencer, mas tem coisa que tem que fazer. Não adianta. E o fato 
de estar muito....de ter essa capilaridade aí, ela tem uma vantagem 
e tem uma desvantagem também, porque a gente não consegue ter 
uma ação direta. Tudo o que a gente faz é de maneira indireta, 
então você não envolve, não consegue envolver todo mundo com a 
mesma força (Ana Maria de Marchi, 02 de agosto de 2005). 

 

Outra diferenciação na intensidade do envolvimento das lojas nas ações deve-se ao 

tamanho da cidade na qual a unidade está inserida, como segue: 

 
[...] Ao mesmo tempo, essas pessoas, nós estamos em cidades 
muito pequenas e que a nossa loja é um elemento muito importante. 
Então acaba servindo de modelo. Quando o gerente trabalha bem, é 
uma beleza. Ele influencia outros. Ele faz parcerias. Em cidades 
muito pequenas se tem a prefeitura muito próxima aos órgãos do 
Estado [...]. Muito próximos. Dá para envolver todo mundo. Esse é 
um movimento que vai influenciando outras empresas da região. 
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Tem isso que é de bom, quando tem essa capilaridade, nesses 
locais menores. Em cidades grandes já complica. São Paulo, por 
exemplo. São Paulo a situação não é significativa... (Ana Maria de 
Marchi, 02 de agosto de 2005). 

 

De Marchi relata o caso de uma loja na cidade de Ribeirão Preto, que se envolveu 

com a comunidade local por meio da Universidade de São Paulo (USP) e pediu o 

aval da equipe administrativa para entrar como parceira de um projeto para crianças 

no campus universitário. Ela explica que a iniciativa ocorreu porque o centro de 

voluntariado da cidade é muito forte e que também existiu uma iniciativa que partiu 

da equipe da loja. 

Quanto à divulgação para o público externo das ações de RSE que a empresa 

efetua, foi informado que, para o projeto de reciclagem, fizeram um anúncio no dia 

do aniversário da cidade de São Paulo, em prol de uma cidade mais limpa. Esta 

propaganda impressa estimulava as pessoas a entregar, nas lojas, pneus usados, 

em troca de livros infantis. De Marchi acredita que a empresa não tem condições de 

repetir esta ação, devido à falta de estrutura para absorver todos os pneus 

entregues. Outro programa que teve divulgação em jornais, com boa repercussão, 

foi o Trote da Cidadania, que será explicado adiante. Informou-se que este tipo de 

divulgação não é sistemática e que ocorre conforme as oportunidades vão surgindo. 

A entrevistada aborda a confusão que pode ocorrer quando se divulgam as práticas 

de RSE e expõe suas dúvidas: 

 

Eu acho que quando a empresa faz isso [anúncio do Trote da 
Cidadania]... quer dizer, não foi a Fundação que fez esse anúncio, 
foi a empresa que fez. A imagem dela que está sendo comunicada. 
É um projeto da Fundação, mas é a imagem dela. [...] A gente trata 
isso de uma maneira muito preocupada, toda vez que a gente vai 
fazer alguma coisa. Você também não pode não divulgar nada, 
senão fica um negócio estranho. Você precisa se comunicar. O 
trote, por exemplo, você não quer que os estudantes se engajem? 
[...] Mas toda vez que a gente vai fazer, a gente fica com essa 
preocupação. A gente tem que fazer de uma maneira elegante, sutil, 
senão fica um negócio horrível. Mesmo que a empresa tenha, e a 
gente não pode negar isso, esse interesse comercial do marketing 
em falar. É a DPaschoal quem está falando em público. Mas, como 
tudo o que a gente está fazendo é verdade, não é mentira, quer 
dizer, o trote existe, esse projeto é consistente, de muitos anos.[...] 
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Nós já investimos muito dinheiro nisso. Então, a gente não tem 
vergonha de falar o que faz. Se a gente estivesse fazendo uma 
coisa "só para inglês ver", só "fachada", mas não é. E a gente já fez 
muitos anos sem falar. Por que não falar de vez em quando? (Ana 
Maria de Marchi, 02 de agosto de 2005). 

 

vi. Comunidade 

A DPaschoal interage com a comunidade, principalmente, por meio de sua 

Fundação EDUCAR. Inicialmente, esta tinha como objetivo complementar o ensino 

regular oferecido pela escola, mas percebeu-se que o alcance era pequeno e só 

beneficiava duas dezenas de crianças por semestre. O escopo da Fundação teve 

que ser ampliando para um conceito mais amplo de estímulo à cidadania e sua 

disseminação. 

A Fundação, como foi mencionado anteriormente, tem projetos atrelados à 

educação. Dentre esses, está a edição de livros infantis dirigidos às crianças de 

baixa renda, que disseminam conteúdos sobre valores, cidadania, saúde e meio 

ambiente. Esta iniciativa conta, inclusive, com equipes de contadores de histórias, 

que servem como estimuladores para a absorção do conteúdo da publicação. 

Com o beneficio da Lei Rouanet, a Fundação EDUCAR DPaschoal atraiu a parceria 

do Instituto Unilever que, com o Ministério da Cultura e a Secretaria de Educação de 

Pernambuco, desenvolveu o projeto Momento da Cultura, que distribuiu 40 mil livros 

e kits escolares nas cidades com menor IDH do Estado de Pernambuco. Com a 

parceria da Texaco, está sendo desenvolvido o projeto ‘Alfabetização Solidária’, que 

editará livros para os recém-alfabetizados. Desde 1999, os livros são oferecidos 

gratuitamente para escolas públicas, bibliotecas e instituições. Já foram editados 

mais de 80 títulos, atingindo o total de 20 milhões de livros distribuídos em 16 

estados brasileiros. Cabe ressaltar que os Centros de Distribuição (CD) auxiliam 

nesta logística. 

É importante mencionar que o presidente da DPaschoal, Luís Norberto Pascoal, é o 

autor de um dos livros dirigidos ao público infantil. Como era de se esperar, o livro ‘O 

Pássaro Sem Cor’ estimula as crianças à solidariedade. Este fato é a comprovação 

de que a cultura da responsabilidade social está impregnada no dirigente da 

empresa. 



 

 

184

Campanhas que exigem mudança de hábitos ou cuidados com a saúde também têm 

o apoio da DPaschoal, que imprime livros específicos com o tema e os distribui aos 

consumidores, nos pontos de venda. Um exemplo de publicação é o cuidado 

necessário para a erradicação da dengue. 

A DPaschoal também tem a preocupação de educar os jovens e desenvolveu um 

projeto, apenas para a cidade de Campinas, denominado de Academia Educar. Este 

projeto, que teve início em 1990, atinge adolescentes de 13 a 17 anos, estimulando-

os a exercer a cidadania e o voluntariado. A demanda por este programa é alta, o 

que exige uma seleção dos participantes, privilegiando aqueles que têm liderança e 

consciência social. O programa incentiva o protagonismo juvenil e desenvolve as 

competências dos adolescentes, para que sejam multiplicadores das ações sociais 

na escola e no meio onde vivem. Mais de 1500 jovens já freqüentaram este 

programa. 

Outro projeto, dirigido aos universitários, é o Trote da Cidadania, criado em 1997, 

pois à cúpula da DPaschoal incomodava a ‘violência’ que ocorria quando da 

recepção dos calouros nas universidades. A proposta é fazer com que o ingresso na 

faculdade seja comemorado através de ações sociais, deixando de lado práticas 

violentas e humilhantes. A primeira experiência do programa ocorreu em Campinas, 

na faculdade de engenharia da UNICAMP e, devido à sua eficácia, foi se 

multiplicando. A Fundação oferece todo o know-how para implantar o programa. O 

estudante que quiser fazer um projeto social na época do trote terá o apoio de livros 

e todo o material para a sua execução. Posteriormente, foi criado o Prêmio Trote da 

Cidadania, cujas universidades premiadas mereceram destaque em um livro 

publicado pela editora EDUCAR. 

A DPaschoal estabelece parcerias com outras empresas para ampliar seus 

programas. O Trote da Cidadania é um destes beneficiários. Devido ao bom 

desempenho da iniciativa, o Grupo Pão de Açúcar entrou como parceiro. Esta 

aliança possibilitou expandir o número de universidades atingidas e capacitar um 

maior número de universitários. O programa conta, hoje em dia, com uma equipe 

terceirizada para fazer a instrução dos estudantes e estimulá-los a trocar o trote 

violento por um projeto criado pelo próprio grupo. De Marchi explica que, para o 
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engajamento dos universitários, é imprescindível um esforço de divulgação, a fim de 

que haja uma diminuição dos trotes violentos, que tanto chocam a sociedade. 

Houve a informação de que o projeto Trote da Cidadania foi crescendo e resolveram 

potencializá-lo. Assim sendo, foi criada a ‘Aliança Brasil Universitário’, composta pela 

Fundação EDUCAR, a UniEthos e a Faça parte. A parceria foi importante, pois as 

três organizações tinham projetos dirigidos aos universitários e a junção possibilitou 

uma sinergia entre as atividades. O intuito deste programa é que o estudante se 

envolva com trabalhos voluntários durante a vida acadêmica. 

A Aliança Brasil Universitário conta atualmente com vários projetos, além do Trote 

da Cidadania, que estimulam a liderança universitária e incentivam as práticas de 

voluntariado e de responsabilidade social. O Jogo da Cidadania é outro projeto, que 

consta de um concurso entre equipes de universitários, com o objetivo de disseminar 

os conceitos de RSE. O Prêmio Ethos-Valor também pertence a este grupo, no qual 

é lançado um concurso nacional anual, para que os universitários submetam 

trabalhos sobre a responsabilidade social das empresas. O programa Aliança Brasil 

Universitário já distribuiu, este ano, em oito estados brasileiros, cerca de 5000 “Kits 

Universitário Cidadão” 30. Além destes, estão sendo criados outros projetos, como a 

capacitação de Empresas Juniores com o tema Responsabilidade Social 

Empresarial e o projeto de certificação de universitários que fazem trabalhos 

voluntários.  

Paralelamente aos programas coordenados pela Fundação EDUCAR DPaschoal, 

ela também patrocina e apóia financeiramente diversos projetos de instituições que 

contribuem para que a mesma cumpra a sua missão. Os beneficiados são o CDI - 

Campinas, ISA – Instituto de Solidariedade para a Alimentação, Associação Rodrigo 

Mendes, Prêmio FEAC de Jornalismo, GIFE, Café Aprendiz, Movimento Degrau, 

Prêmio Sócio-Educando e GEAC – Grupo de Empresários Amigos das Crianças. 

vii. Governo e Sociedade 

A DPaschoal é atuante na cidade em que está inserida a sua sede administrativa e 

na qual tem oito lojas instaladas. Esta iniciou uma parceria com a Diretoria de Ensino 

                                                 
30 Este kit é composto por três livros, que servem como fontes de idéias e ferramentas para elaborar e 
colocar em prática projetos de voluntariado. Fonte: Boa Leitura EDUCAR , n. 11, mar 2005. 
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das Escolas Estaduais de Campinas, que ficará encarregada de multiplicar a 

metodologia da Academia Educar em escolas públicas. Este projeto, que está em 

um estágio experimental, visa ocupar os alunos de escolas públicas, no horário 

alternado ao período de aulas, para que melhorem a escola ou se engajem em outro 

projeto de transformação. Segundo De Marchi, este é um projeto que não precisa de 

investimentos altos, mas sim de pessoas motivadas que liderem a implantação e de 

uma diretoria de ensino receptiva que compre a idéia. Para a divulgação do projeto, 

está previsto um seminário para a rede de ensino estadual de Campinas, que falará 

da importância de um núcleo de voluntariado na escola pública. Ela acredita que é 

um projeto viável, que estará sedimentado até o final do ano, devido às oficinas que 

serão oferecidas nas escolas. 

Outra parceria que ocorre com um órgão do governo, por ocasião da distribuição dos 

livros editados, é o repasse destes às escolas estaduais, por meio da Secretaria de 

Educação, Ministério da Educação e Pastoral da Criança. 

A DPaschoal se apóia no incentivo fiscal oferecido pela Lei Rouanet para captar 

recursos para o programa de edição de livros, que foi apresentado anteriormente. 

Outro benefício que a empresa aproveita é a destinação de um por cento do 

‘imposto de renda a pagar’ para a Prefeitura de Campinas, que repassa os recursos 

às escolas da cidade. 

5.5.3. Análise do relatório diagnóstico de RSE do Instituto Ethos  

A DPaschoal forneceu, para efeito deste trabalho, a resposta obtida em 7 de 

novembro de 2003 aos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 

(INDICADORES ETHOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL, 

2003)31. Nesta época, o resultado consolidado das sete dimensões mensuradas 

(ANEXO D), conforme descritas na revisão teórica, mostrava que a empresa se 

encontrava posicionada no penúltimo estágio dos quatro estágios de evolução de 

RSE possíveis, conforme apresentado no Gráfico 2. 

                                                 
31 O Instituto Ethos exige a transcrição do parágrafo seguinte quando da publicação dos indicadores: 
“Os dados apresentados resultam da aplicação dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 
pela própria empresa, ou seja, são resultados de AUTO-AVALIAÇÂO. O diagnóstico não tem, 
portanto, o caráter de certificação. Seu objetivo é proporcionar a reflexão, aprendizagem e melhoria 
das práticas de responsabilidade Social Empresarial” (grifo do autor). 
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Gráfico 3 – Estágio de RSE da DPaschoal em 7 nov 2003
Fonte: Adaptado do Relatório de Diagnóstico de Responsabilidade Social Empresarial (Anexo D)  

 

A média geral atingida pela DPaschoal foi 5,25, um pouco acima do limite mínimo 

para pertencer ao terceiro estágio. A empresa não apresentou nenhum tema no 

estágio inicial de RSE. Os tópicos ‘Público interno’ e Comunidade’ atingiram o 

segundo estágio, e três temas foram identificados com pertencendo ao terceiro 

estagio: Valores e transparência, Meio Ambiente e Governo e Sociedade. O tema 

‘Consumidores e Clientes’ atingiu o estágio mais evoluído (GRÀFICO 4). 
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A seguir será apresentado o resultado obtido em cada tema de RSE 

separadamente. 

O DPaschoal obteve no tema Valores e Transparência a  média geral de 6,06, 

atingindo o terceiro estágio de RSE no tema valores e transparência. Nos itens 

‘compromissos éticos’, ‘Relações com a Concorrência’ e ‘Balanço Social’ atingiu 

metade da pontuação. Quanto ao Enraizamento na Cultura Organizacional e Diálogo 

com as partes Interessadas (Stakeholders) obteve pontuação máxima. 

O tópico público interno, com média geral 4,4, não reflete o estágio atual em que 

deve estar a empresa, após ter sido escolhida como a 10ª melhor empresa para se 

trabalhar (EXAME MELHORES EMPRESAS PARA VOCÊ TRABALHAR, 2005).  

Cinco itens receberam nota em torno de 2,5; relações com sindicatos; valorização da 

diversidade; cuidados com saúde; segurança e condições de trabalho; 

comportamento frente a demissões; e preparação para a aposentadoria. 

Compromisso com o desenvolvimento profissional e empregabilidade obteve nota 

5,75, e gestão participativa e política de remuneração, benefícios e carreira 

obtiveram notas em torno de 8,0. Recebeu nota máxima o compromisso com o 

futuro das crianças. 
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O tema Meio ambiente obteve uma pontuação média melhor que o item anterior. 

Este atingiu o valor de 5,3, mas as notas variaram muito internamente. 

Comprometimento da Empresa com a Causa Ambiental recebeu nota 2,5, educação 

ambiental, 8,36, gerenciamento do Impacto Ambiental 5,75 e Minimização de 

Entradas e Saídas de Materiais obteve a nota 7,5. cabe notar que, devido à 

defasagem entre a data de resposta ao questionário em 2003 e os dados 

qualitativos colhidos, o programa de reciclagem de resíduos incorporado neste 

ínterim pela empresa não deve ter sido considerado. 

Quanto ao tema dos fornecedores, a empresa atingiu a nota mínima de 2,38. Como 

confirmado na entrevista em profundidade, existem poucas ações voltadas para a 

escolha de fornecedores e apoio ao desenvolvimento deste grupo. 

A Dpaschoal, segundo a nota recebida no tema Consumidores e Clientes de 8,26, 

possui uma política de comunicação com os clientes, excelência  no atendimento e 

tem conhecimento e informa os danos potenciais dos produtos e serviços. 

Apesar de ser uma loja de varejo, a empresa obteve a nota 4,3 com relação ao tema 

comunidade. Isto pode ser explicado pela sua atuação por meio da Fundação 

EDUCAR, já que separam as atividades desta última das ações da empresa. 

Quanto ao último tema Governo e Sociedade, a empresa obteve a nota 5,4. Este 

valor é explicado pelo fato de haver respondido negativamente a contribuições para 

campanha política, que resultou em nota zero para este item. Cabe ressaltar que em 

liderança e influência social apresentou a nota máxima.  

5.5.4. Considerações Gerais DPaschoal 

A DPaschoal é uma empresa na qual se constata a inclusão dos valores de RSE na 

gestão. O envolvimento com questões sociais é uma característica intrínseca dos 

donos e advém desde sua fundação. Estes souberam evoluir das ações filantrópicas 

para a forma mais elaborada de administração da RSE, ou seja, a existência de 

ações alinhadas com o negócio. 

Esta empresa sabe valorizar os seus funcionários e, por meio da entrevista em 

profundidade, constata-se que, cada vez mais, seu público interno cresce com o 
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negócio. O reconhecimento como a décima melhor empresa brasileira para se 

trabalhar é uma constatação de sua boa gestão. 

A DPaschoal, afirma envolver seus fornecedores nos seus projetos de RSE, no 

entanto, não se verificou nenhuma ação direto com estes. As ações da empresa, 

segundo o material levantado, dividem-se entre as práticas voltadas à educação, 

administradas pela Fundação DPaschoal, e as ações da equipe do escritório e lojas. 

Estas últimas são compostas pelo voluntariado espontâneo, distribuição de material 

educativo, e envolvimento, obrigatório, na reciclagem dos resíduos gerados pela 

atividade da loja. Nota-se que, devido ao número de funcionários das lojas não 

atingir mais que uma dezena de indivíduos, o impacto e envolvimento com a 

comunidade são atenuados. 

O Quadro 14 abaixo resume os dados levantados na entrevista, referente à 

características de gestão da DPaschoal, e que será utilizado na etapa da análise 

cruzada do capítulo 6. 

 
Variáveis da Gestão DPASCHOAL 

Inauguração da empresa no Br 1949 
Composição do capital Familiar 

Origem do Capital Brasileiro 
Setor de atividade Automotivo 

Possui fundação ou Instituto Fundação Educar 
Início de ações estruturadas RSE 1989 
Motivo desencadeador da RSE Fazia filantropia e decidiu organizar as práticas 

Envolvimento da cúpula Totalmente comprometida 
Departamento responsável pelas ações de RSE DO - RH 

Envolvimento da gerência Muito 
RSE incluído no planejamento estratégico Sim 

Autonomia das lojas para as ações Decisões centradas na matriz e poucas iniciativas das 
lojas 

Gestão de RSE das lojas Pouco ativa 
Participação da equipe de lojas Ativa 

Linhas principais de atuação Educação, Meio Ambiente e Público Interno 
Possuem gestão de programas terceirizados SIM 

 
Quadro 14 – Consolidação dos dados da estrutura de gestão de RSE da DPaschoal 
Fonte: Elaboração própria 
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6. ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS 

O capitulo anterior descreveu os cinco casos que compuseram as unidades de 

análise do estudo. Este capítulo se propõe a analisar e comparar os dados colhidos 

nas empresas e confrontá-los com o referencial teórico apresentado no capítulo 3. 

Para facilitar a análise, foram criados quadros comparativos, que proporcionam a 

visualização e resumo das principais variáveis abordadas. 

6.1. Gestão de RSE 

Para a análise da estrutura da gestão voltada à RSE, foi criado o Quadro 15, que 

consolida as informações já apresentadas no capítulo anterior sobre a estrutura da 

gestão de RSE. Este quadro apresenta as características diferenciais de cada 

organização, que vão influenciar na forma do envolvimento e incorporação dos 

valores de RSE. 

Conforme demonstra o quadro abaixo, as cinco empresas estudadas possuem as 

seguintes características gerais: duas empresas são multinacionais, sendo uma 

americana e outra francesa, e o restante do grupo é composto por empresas 

familiares, com a origem do capital brasileira. As duas multinacionais são do setor de 

supermercados. As empresas de capital nacional, por sua vez, são uma do ramo de 

vestuário e cama, mesa e banho; outra é do setor de eletrodomésticos e móveis; e a 

terceira da divisão de automotivos. 

As empresas multinacionais, com cultura estrangeira e matriz no exterior, são 

influenciadas pelos valores de suas controladoras. Ambas, Carrefour e Wal-Mart, 

têm que prestar contas à sede central e têm seus princípios e valores determinados 

por esta. Enquanto a primeira tem algumas ações sociais financiadas pela fundação 

internacional do grupo Carrefour, como as catástrofes devido à seca, as duas têm 

autonomia para adequar suas práticas de RSE à realidade brasileira. 
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 CARREFOUR RIACHUELO CASAS BAHIA WAL-MART DPASCHOAL 
Inauguração da empresa no Br 1975 1947 1952 1995 1949 

Composição do capital Multinacional Familiar Familiar Multinacional Familiar 
Origem do Capital Francês Brasileiro Brasileiro Americano Brasileiro 

Setor de atividade Supermercado Vestuário e cama, 
mesa e banho 

Eletrodomésticos e 
móveis Supermercado Automotivo 

Influência da matriz estrangeira 
na gestão de RSE 

Valores e princípios 
estabelecidos pela matriz 
com envio de relatórios 

trimestrais  

- - Valores e princípios 
estabelecidos pela matriz  - 

Influência da matriz estrangeira 
nas ações de RSE 

Alinhamento de algumas 
ações com a matriz francesa 
e algumas ações financiadas 
pela fundação internacional 

- - 
Autonomia total em relação 

às ações da matriz 
americana 

- 

Possui fundação ou Instituto Fundação Internacional - - Fundação Internacional Fundação Educar 
Início de ações estruturadas 

RSE 2001 2004 Não possui 2002 1989 

Motivo desencadeador da RSE 
Estímulo da matriz e 

abordagem pelo Instituto 
Ethos 

Seguir a concorrência Não iniciou Criação da área de 
Assuntos Corporativos 

Fazia filantropia e decidiu 
organizar as práticas 

Envolvimento da cúpula Pouco  Nada  Nada Pouco Totalmente comprometida 
Departamento responsável 

pelas ações de RSE Corporativo RH - Corporativo DO - RH 

Envolvimento da gerência Muito  No início das 
atividades Nada Muito Muito 

RSE incluído no planejamento 
estratégico Iniciando Não Não Iniciando Sim 

Autonomia das lojas para as 
ações 

Centralizada na matriz, mas 
incentiva iniciativas com 

órgão públicos locais 
Centralizada na matriz Centralizada na 

matriz 

Matriz impõe um calendário 
anual, mas estimula a 

ações locais 

Decisões centradas na 
matriz e poucas iniciativas 

das lojas 
Gestão de RSE das lojas Pouco ativa Nada  - Ativa Pouco ativa 

Participação da equipe de lojas Ativa Nada - Muito Ativa Ativa 

Linhas principais de atuação 
Catástrofes, Educação, Meio 

Ambiente, Fornecedores, 
Saúde, Público Interno 

Voluntariado e 
Pessoas com 
necessidades 

especiais (ambos 
incipientes) 

Filantropia e cultural 
Alimentação, Crianças e 

Adolescentes, Comunidade 
e Público interno 

Educação, Meio Ambiente 
e Público Interno 

Possuem gestão de programas 
terceirizados SIM SIM - NÃO SIM 

Quadro 15 - Estrutura da Gestão de RSE segundo dados colhidos nas entrevistas em profundidade 

Fonte: Elaboração própria 
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A única empresa pesquisada que possui uma fundação no Brasil é a DPaschoal 

que, em 1989, decidiu organizar suas ações. À Fundação Educar é atribuído todo o 

trabalho social, sendo a conduta tomada para não desviar a empresa de sua missão. 

No entanto, percebeu-se que os valores, construídos pela Fundação com a 

experiência obtida nos programas sociais, estavam deixando de ser incorporados 

pelo público interno da empresa e vice-versa, havendo uma perda na construção de 

valores de RSE. A empresa está, no presente momento, tentando unir as atividades 

sociais da Fundação, com as experiências bem sucedidas de gestão da empresa. 

No estudo, identificou-se a recém-incorporação da gestão de RSE por algumas 

instituições. A única empresa que tem, há mais de dez anos, a RSE incorporada nas 

suas práticas é a DPaschoal. Esta já possuía os valores filantrópicos agregados em 

seus dirigentes desde a sua fundação, na década de 50. O que se percebe é uma 

evolução da empresa para formas menos assistencialistas de contribuição, 

concomitantemente ao movimento mundial de repensar o papel das empresas na 

sociedade. 

Duas empresas que iniciaram práticas de RSE há menos de cinco anos são o 

Carrefour e o Wal-Mart. A primeira tem 30 anos de atuação no Brasil e a segunda 

apenas dez, ambas atuando no mesmo setor de atividade. Enquanto o Carrefour 

iniciou suas atividades de RSE motivado pela matriz francesa e pela abordagem da 

equipe do instituto Ethos, o Wal-Mart, por sua vez, assumiu esta preocupação pela 

necessidade de criar um departamento que interagisse com o público externo, 

inclusive Governo, e adotasse também práticas de RSE. 

A Riachuelo, apesar de ter sido fundada em 1947, até 2004 não apresentava 

preocupação em iniciar práticas de RSE. Esta atitude foi tomada pela gerência de 

RH, vinda do Carrefour, que entendeu que este movimento de RSE, vivenciado no 

emprego anterior, está sendo adotado pela maioria das grandes empresas 

varejistas. As Casas Bahia, empresa fundada em 1952, é a única que apresenta 

apenas ações filantrópicas e patrocínios culturais. A empresa, como apresentado na 

descrição do caso, entende que já pratica a RSE ao possibilitar, à população de 

baixa renda, acesso a bens de consumo por meio da oferta de crédito, sem a 

necessidade de comprovação formal da renda. Esta empresa não possui um 
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departamento próprio para tratar do assunto. Nota-se, portanto, que o tempo de 

fundação das empresas em nada influi na gestão de RSE. 

O envolvimento da cúpula, indispensável para a incorporação dos valores de RSE 

na gestão, também pode ser comparado. A DPaschoal é a única empresa que 

apresenta a cúpula envolvida no planejamento estratégico, além de ser a 

idealizadora da forma de atuação em questões sociais e ambientais. No entanto, o 

fato de ter separado as ações sociais da empresa das atividades normais do 

negócio, por meio da criação da Fundação Educar, retardou a incorporação dos 

valores pelo seu público interno, erro que já está sendo corrigido. As Casas Bahia, 

no extremo oposto, reservam ao seu presidente a decisão por ações filantrópicas, 

em nada aplicando os valores de RSE na forma tradicional e não impregnando seu 

público interno com esses princípios. 

O Carrefour e o Wal-Mart encontram-se em situações semelhantes. Em ambas as 

empresas, apesar de a cúpula ser responsável pelo início das práticas de RSE, é a 

equipe técnica que planeja e dirige as ações no dia-a-dia. Estas empresas estão 

cientes da necessidade de incorporação dos valores de RSE nas decisões 

gerenciais. Entretanto, elas têm formas diferentes de impregnar estes valores nos 

seus pontos de venda. O Carrefour tem um programa de voluntariado que atende 

instituições do terceiro setor no entorno das lojas, enquanto o Wal-Mart, influenciado 

pela matriz, tem equipes montadas localmente para atender à comunidade. Na 

primeira, a ação ocorre fora da loja, enquanto a segunda recebe o público em sua 

loja e premia ações individuais de voluntariado. Ambas as empresas não possuem 

um programa forte de voluntariado na sede administrativa. A Riachuelo, por sua vez, 

ainda não tem a cúpula envolvida nas questões de RSE. A entrevista identificou 

como a gerência está tentando envolver a alta direção e, portanto, tem um longo 

caminho até incorporar a RSE na sua gestão e estratégia geral. 

Um fator importante na gestão de RSE é o departamento em que o assunto é 

tratado. A DPaschoal e a Riachuelo apresentam o planejamento de RSE  inserido no 

departamento de Recursos Humanos. Isto explica a atenção dada pela DPaschoal 

ao seu público interno e o anseio de ser considerada uma das melhores empresas 

para se trabalhar. Na Riachuelo, o programa de voluntariado escolhido para iniciar 

as práticas de RSE, e posterior idealização do projeto de inclusão de portadores de 
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necessidades especiais, é explicado pelo departamento responsável pela sua 

criação. 

Excluindo as Casas Bahia, que não possuem um departamento que trata do assunto 

de RSE, as duas empresas do setor de supermercados hospedaram seu programa 

de RSE no departamento de assuntos corporativos. Como será apresentado 

adiante, na análise das ações de RSE com o enfoque mercadológico de Kotler e Lee 

(2005), isto terá reflexo no tipo de ações escolhidas pela empresa que lhe conferem 

maior visibilidade. 

Quanto à gestão de RSE nas lojas, fator importante de contribuição do comércio 

varejista para os problemas sociais e ambientais, há uma grande variação no 

formato e na importância que as empresas atribuem à questão. A DPaschoal, 

empresa que criou uma fundação para as suas ações sociais, tem suas práticas 

mais concentradas em torno da matriz. Apesar de ocorrerem ações de divulgação de 

campanhas de saúde em todas as lojas, somente algumas, como apresentado na 

descrição do caso, têm iniciativas locais de interação com ONGs. O programa de 

reciclagem de pneus, atribuído à empresa e não à Fundação, é obrigatoriamente 

acolhido por todas as lojas. Esta empresa salientou a importância do papel do 

gerente das lojas como fator preponderante para a ocorrência de práticas de RSE. 

A concentração da gestão da RSE ocorre, além da empresa Dpaschoal, também na 

matriz da Riachuelo. Isto pode ser explicado pela incipiente inclusão destas 

atividades no seu planejamento. A intenção desta empresa, após a sedimentação do 

projeto, é ir expandindo o programa de voluntariado para as lojas e centros de 

distribuição. Não foram mencionadas outras ações de RSE que impliquem 

autonomia das lojas, exceto a do voluntariado na comunidade e contratação de 

PPDs, ambos programas indicados pela matriz. 

No que tange à gestão de RSE nas lojas do Carrefour, existem as ações de 

voluntariado, que são gerenciadas por uma equipe terceirizada. As campanhas de 

âmbito amplo, por outro lado, são indicadas pela matriz e implantadas localmente. 

As iniciativas das lojas emergem quando o programa de voluntariado sugerido pela 

matriz não consegue ser implantado nas mesmas, existindo a diretriz para efetuar 

uma parceria com o órgão público local para auxiliar em seus programas voltados à 



 

 

196

comunidade. O Wal-Mart, dentro de seu princípio de ‘loja da comunidade’, está mais 

estruturado para agir localmente. Por meio de sua equipe montada e supervisionada 

pelo gerente da loja, há como atender aos pedidos locais. Porém, é necessária uma 

iniciativa do grupo, para acrescentar ações ao calendário proposto pela matriz. Outra 

dificuldade da empresa é a extensão desta forma de gestão para as lojas Bompreço. 

Já as Casas Bahia não efetuam práticas de RSE por meio de suas lojas. 

Analisando a gestão dos programas de RSE das empresas, constata-se, quase por 

unanimidade, o uso de equipes terceirizadas para alguns projetos. Isto vai ao 

encontro das necessidades da empresa em focar apenas no negócio. No entanto, 

surge a dúvida se este trabalho poderia ser cumprido por uma equipe interna, que 

estaria mais propensa a incorporar os valores de RSE. O Wal-Mart é a única 

empresa pesquisada que gerencia todos os seus programas internos e das lojas 

sem ajuda externa. 

6.2. O Contínuo de Austin 

Utilizando-se o modelo contínuo de Austin (2001), apresentado no referencial 

teórico, pode ser efetuado outro tipo de análise, como observado no Quadro 16. As 

variáveis utilizadas por este autor são: nível de compromisso, importância para a 

missão, magnitude dos recursos, escopo de atividades, nível de interação, 

complexidade da gestão e valor estratégico. O quadro foi preenchido em função dos 

dados colhidos nas entrevistas em profundidade e no estudo das práticas de RSE de 

cada empresa, mostrando um panorama da atuação global da empresa, em termos 

de RSE. 

Conforme mostra o Quadro 16, tanto a Riachuelo quanto as Casas Bahia se 

encontram no nível inicial de gestão de RSE, ou seja, no estágio filantrópico. Estas 

empresas, pela ótica da responsabilidade tradicional, ou não incorporaram a RSE na 

gestão, ou estão apenas no início da incorporação destes valores. As Casas Bahia 

apresentam apenas ações que promovem eventos de cultura e ações filantrópicas. 

Enquanto apenas dois eventos foram citados e embora ações filantrópicas ocorram, 

intui-se que o escopo das atividades seja estreito e que a magnitude dos recursos 

não seja significativa, em relação aos lucros gerados. Estas ações não têm valor 
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Estágios  Carrefour Riachuelo Casas Bahia Wal-Mart DPaschoal 
Variáveis Nível* Estágio Nível Estágio Nível Estágio Nível Estágio Nível Estágio 

      
Nível de 
Compromisso 2 Transacional 1 Filantrópico 1 Filantrópico 2 Transacional 3 Integrativo 

      
Importância para a 
missão 2 Transacional 1 Filantrópico 1 Filantrópico 2 Transacional 3 Integrativo  

      
Magnitude dos 
recursos 3 Integrativo 1 Filantrópico 1 Filantrópico 2 Transacional 3 Integrativo 

      
Escopo de 
atividades 3 Integrativo 1 Filantrópico 1 Filantrópico 2 Transacional 2 Transacional 

      
Nível de interação 2 Transacional 1 Filantrópico 1 Filantrópico 2 Transacional 2 Transacional 
      
Complexidade da 
gestão 2 Transacional 1 Filantrópico 1 Filantrópico 2 Transacional 3 Integrativo 

      
Valor estratégico 2 Transacional 1 Filantrópico 1 Filantrópico 2 Transacional 3 Integrativo 
      
Nível Final Transacional Filantrópico Filantrópico Transacional Integrativo 

      
 
Quadro 16 - Estágios das empresas pesquisadas em função de variáveis de gestão de Austin (2002) 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: * Nível: de 1 a 3 (1 = Filantrópico, 2 = Transacional, 3 = Integrativo) 
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estratégico ou estão alinhadas com a da missão da empresa. A Riachuelo está um 

passo à frente da empresa anteriormente relacionada, mas ainda necessita de um 

tempo adicional para ampliar suas ações, alinhá-las à sua missão e gerar valor 

estratégico com sua atuação. 

No extremo oposto das empresas analisadas, encontra-se a DPaschoal. Esta 

empresa apresentou como resultado final o estágio integrativo, mais evoluído dos 

três identificados por Austin (2001). Das variáveis analisadas, a empresa demonstra 

possuir um alto comprometimento com as práticas de RSE, tem programas 

alinhados com a missão da empresa, aplica um montante elevado de recursos 

provenientes de sua fundação, a gestão é complexa e o valor estratégico de suas 

ações é alto. Ficam no nível intermediário de evolução, que é o transacional, apenas 

as variáveis ‘nível de interação’ e ‘escopo de atividades’. Neste último quesito, 

verifica-se que a empresa apenas investe em meio ambiente e educação, estando 

os programas de educação mais concentrados no Estado de São Paulo. Há também 

pouca interação dos funcionários da empresa com as ações. 

No estágio intermediário de evolução, ou seja, transacional, encontram-se o 

Carrefour e o Wal-Mart, o que pode ser explicado pelo pouco tempo de envolvimento 

com a implantação dos valores de RSE. Ambos estão no estágio transacional nas 

seguintes variáveis: nível de compromisso, importância para a missão, nível de 

interação, complexidade da gestão e valor estratégico. Porém, há diferenciação 

quanto à magnitude dos recursos empregada. O Carrefour aplica mais recursos em 

práticas de RSE, ficando no estágio integrativo neste item, à frente do Wal-Mart, 

localizado no estagio transacional. O Carrefour conta com recursos provenientes da 

fundação internacional, o que pode explicar a diferença na sua atuação. No entanto, 

ambas empresas alimentam um grande número de práticas que exigem pouco 

investimento de recursos e que têm alta visibilidade. Outra característica diferencial 

é que o Carrefour possui um escopo de atividades mais amplo que o Wal-Mart, 

sendo a primeira empresa localizada no estágio integrativo nessa variável, e o Wal-

Mart no transacional. 
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6.3. Perspectiva do marketing nas ações de RSE 

As práticas de RSE também podem ser analisadas segundo os modelos de Kotler e 

Lee (2005) e artigo de Austin (2003). O Quadro 17 apresenta a classificação das 

ações em função das propostas de Kotler e Lee (2005). Conforme apresentado no 

capítulo da revisão teórica, os autores classificam em seis categorias as ações de 

empresa relacionadas a iniciativas sociais e promoção de compromissos de RSE. 

Em função dos quadros apresentados no capítulo anterior, que resumem as práticas 

de RSE de cada empresa, foram classificadas e quantificadas todas as ações deste 

grupo de empresas. O resultado obtido apresenta um panorama de como estão 

concentradas as ações decorrentes de iniciativas sociais e de RSE em cada 

organização, o que possibilita identificar a estratégia utilizada por cada empresa 

para cumprir seu papel social. 

Visualizando o Quadro 17, nota-se que a Riachuelo apresenta apenas o programa 

interno de voluntariado, com visibilidade na comunidade, e pequenas ações de 

filantropia associadas à distribuição e venda de roupas com defeito ou de 

mostruário. A Casa Bahia é outra empresa que somente faz patrocínio e filantropia, 

com intensidade não divulgada pela empresa. O Carrefour e Wal-Mart apresentam o 

mesmo padrão de comportamento das ações: ambas possuem ações classificadas 

em todos os tipos e com concentração em ações filantrópicas. No entanto, o 

Carrefour possui mais ações de Responsabilidade Social Empresarial que o Wal-

Mart que apresenta apenas um classificado neste tipo. A Dpaschoal é a única 

empresa que não faz filantropia, que é a forma menos evoluída de RSE. 

Fazendo uma análise cruzada por tipo de ação, nota-se que as ações de RSE são 

mais presentes no Carrefour e Dpaschoal. As ações de voluntariado, por sua vez, 

estão presentes em todas as empresas menos a Casas Bahia. O Carrefour e 

Riachuelo possuem programas de voluntariado na comunidade com as mesmas 

características, enquanto a Dpaschoal e Wal-Mart premiam ações individuais de 

seus funcionários. Esta última empresa, também possui uma ‘Equipe da 

Comunidade’ dentro de suas lojas, para atender às necessidades do público local.
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Estágio Ações Carrefour Riachuelo Casas Bahia Wal-Mart DPaschoal
  No de ações No de ações No de ações No de ações No de ações

3 
● Responsabilidade Social Empresarial 
(ações discricionárias, morais e éticas) 4 - - 1 6 

2 
● Voluntariado na comunidade 

1++ 1++ - 
 

1+++ 1++++ 

2 
● Marketing relacionado a causas 
(% das vendas destinadas a causas) 1 - - 4 - 

2 
● Marketing social corporativo 
(mudança de hábitos, saúde) 4 - - 6 4 

2 
● Promoção de uma causa  
(divulgação de causa) 10 - Número? 3 1 

1 
● Filantropia corporativa 
(doações em valores, produtos ou serviços) 14+ 1 Número? 11+ - 

 
Quadro 17 – Classificação das ações das empresas pesquisadas em função da teoria de RSE do Kotler e Lee (2005) 
Fonte: Elaboração própria 
Notas: 

+ Não foram consideradas mais de uma dezena de pequenas ações filantrópicas 
++ Programas da empresa 
+++ Equipe Comunitária (funcionários que dão suporte à comunidade local) e premiação de boas ações individuais dos 
funcionários 
++++ Ações individuais com portal do voluntário e premiação de ações dos funcionários
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Ações relacionadas a causas, que destinam uma porcentagem de suas vendas em 

produtos para uma causa, são mais intensas no Wal-Mart. O Carrefour tem apenas 

uma ação deste tipo e o restante das empresas não utilizam este recurso. 

As ações que se propõem a esclarecer e tratar da saúde e contribuir para a 

mudança de hábitos são classificadas por Kotler e Lee (2005) como ações de 

Marketing Social Corporativo. Enquanto a Riachuelo e as Casas Bahia não têm 

ações neste sentido, o Carrefour, o Wal-Mart e a DPaschoal têm práticas deste tipo. 

Apesar destas três empresas possuírem aproximadamente a mesma quantidade de 

ações nesta classificação, as ações do Carrefour e do Wal-Mart perdem a sua 

importância, quando comparadas ao número de ações filantrópicas em maior 

número. 

Com referência às ações que promovem uma causa, ou seja, divulgam ou 

patrocinam iniciativas sociais e ambientais, o Carrefour se apresenta como a 

empresa que mais investe neste tipo de iniciativa. O Wal-Mart e a DPaschoal 

também apresentam esta modalidade de ação, mas com incidência menor. As 

Casas Bahia não podem ser objeto de comparação, por falta de dados. A Riachuelo 

não apresenta este tipo de ação. 

A Filantropia Corporativa, última forma de ação considerada e a mais tradicional, 

está presente em todas as empresas, menos na DPaschoal. Enquanto a Riachuelo 

faz pequenas doações em dinheiro e roupas, o Carrefour e Wal-Mart possuem ações 

predominantemente nesta categoria. 

Analisando a totalidade das ações das empresas mapeadas no Quadro 17, nota-se 

uma quantidade maior de ações do Carrefour concentradas em promoções de 

causas e filantropia corporativa. O mesmo ocorre com as Casas Bahia. O Wal-Mart 

possui as ações distribuídas em todas as classificações, sobrecarregando um pouco 

mais nas doações filantrópicas e menos na promoção de causas. A DPaschoal, por 

seu lado, tem suas ações concentradas no que os autores denominam de 

Responsabilidade Social Empresarial, fato justificado pela existência de sua 

fundação. 
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6.4. O contínuo de colaboração de Austin e o Marketing 

Conforme comentado no capítulo 3, Austin (2003) também analisa as ações de RSE 

sob a perspectiva do marketing e as insere no seu modelo de estágios, como 

apresentado no Quadro 18. 

De acordo com o quadro acima apresentado, todas as empresas atuam no estágio 

filantrópico, menos a DPaschoal, sendo essa uma forma de ação que, segundo o 

Austin (2003), trás ganhos para a imagem. 

 

TEORIA Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 
AUSTIN E O 
MARKETING 

FILANTRÓPICO 
● filantropia 

TRANSACIONAL               
●Marketing associado a 
uma causa  
●Voluntariado

INTEGRATIVO 
● Desenvolvimento de 
mercado 
● Marketing dirigido ao 
público interno 

Quadro 18 – Estágio do Contínuo de Colaboração de Austin (2003) incluindo o 
marketing 
Fonte: Elaboração própria 
 

No estágio transacional, está alocado o trabalho de voluntariado e as ações 

relacionadas a causas. Nesse último tipo de ação, Austin (2003) insere a promoção 

de causas e o patrocínio de eventos. Neste estágio, estão representadas as 

empresas Carrefour, Riachuelo (voluntariado), Wal-Mart, e a DPaschoal com apenas 

uma ação de promoção. 

No estágio integrativo, Austin insere as ações que acarretam o desenvolvimento de 

um novo mercado e, também, o marketing dirigido ao público interno. No primeiro 

caso, a única ação que pode se dizer que gerou um novo mercado foi o programa de 

reciclagem de resíduos da DPaschoal. Esta atividade gerou uma oferta de materiais 

passíveis de serem transformados e reutilizados. A comprovação de que foi criado 

um novo mercado é que o programa é auto-sustentável, pois a logística montada 

para a transformação dos resíduos garante a sua compra, transformação e retorno 

ao mercado. 

Quanto ao marketing interno, Austin (2003) aponta o trabalho voluntário nas 

comunidades como fator de retenção e contratação de funcionários. Transmitir uma 
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imagem de empresa socialmente responsável tem um efeito positivo internamente. 

Das empresas pesquisadas, o Carrefour e a Riachuelo estão com programas de 

voluntariado na comunidade; o Wal-Mart, como mencionado anteriormente, premia 

estas atividades individuais e mantém equipes nos pontos de venda voltadas para o 

público local; e a DPaschoal, além de incentivar e proporcionar informações para 

que seu público interno se engaje em ações sociais, dá o exemplo por meio de sua 

fundação, aceitando voluntários para os seus projetos. Esta empresa, como 

mencionado anteriormente, foi considerada uma das dez melhores empresas para 

se trabalhar (GUIA VOCÊ S/A, 2005). 

6.5. O Estágio de RSE segundo os diferentes Stakeholders 

Outra forma de comparar as empresas, quanto ao estágio de RSE em que se 

encontram, é analisando como estas se relacionam com o seu público de interesse, 

ou seja, stakeholders. 

O Quadro 19, que representa os estágios das empresas em função dos 

Stakeholders, é uma representação obtida a partir dos dados qualitativos colhidos 

por meio das entrevistas e impressos fornecidos, como relatórios anuais, jornais 

internos, folhetos e visita aos sites das empresas. O quadro apresenta os sete temas 

utilizados pelo Instituto Ethos, assim como os temas secundários que os compõem. 

A cada item secundário foi atribuído um sinal correspondente ao destaque da 

empresa no tema, que influiu no estágio determinado para o seu tema principal. 

Note-se que um estágio final foi conferido a cada empresa, em função do estágio 

alocado para cada tema. 

Visualizando os resultados destaca-se, à primeira vista, que as empresas Riachuelo 

e DPaschoal situam-se em pólos opostos. Enquanto a Riachuelo está apenas 

iniciando a implantação de valores de RSE por iniciativa da gerência, a DPaschoal, 

desde a sua criação, tem nos seus fundadores e sucessores os valores de 

solidariedade incorporados e posteriormente alinhados aos conceitos de RSE. Já as 

Casas Bahia, apresentada no estágio inicial de RSE como a Riachuelo, concentram 

a sua atenção no relacionamento com o seu público interno, comunidade e 

consumidores e clientes, dando mais ênfase a este último. Isto é justificado pela 

estratégia da empresa de estar totalmente voltada para as vendas, necessitando 
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capacitar e beneficiar sua equipe de lojas para atender adequadamente seus 

clientes. 

As três empresas registradas como estando no segundo estágio de RSE são o 

Carrefour, a DPAschoal e o Wal-Mart. Destas, a DPaschoal é mais adiantada em 

valores de RSE, com destaque para seus programas de participação do seu público 

interno nos resultados da empresa e programa de reciclagem de resíduos. As 

empresas Carrefour e Wal-Mart, apesar de se encontrarem no mesmo estágio, 

possuem características diferentes, quando verificados os temas secundários. 

Ambas as empresas, quanto ao tema valores, transparência e governança, possuem 

Código de Ética, mas não possuem a RSE incorporada em sua cultura 

organizacional. O Carrefour mostra-se mais preocupado em mostrar transparência, 

por meio do relatório anual, atitude não adotada pelo Wal-Mart, que questiona os 

gastos nos quais eventualmente incorreria e que poderiam ser deslocados para 

ações sociais. 

Continuando a análise das duas empresas supermercadistas, nota-se que ambas 

estão aquém da DPaschoal, em termos de participação do seu público interno na 

sua gestão. Quanto ao meio ambiente, o Carrefour, através de programas em suas 

fazendas e de educação ambiental em suas lojas, está à frente do parceiro no setor. 



 

 

205 

Estágios 
Temas  Carrefour Riachuelo Casas Bahia Wal-Mart DPaschoal 
 Estágio* Destaque** Estágio Destaque Estágio Destaque Estágio Destaque Estágio Destaque 
Valores, Transparência 
e Governança 2      2  2  

- auto-regulação da 
conduta  ++  -  -  ++  ++ 

- relações transparentes 
com a sociedade  ++  -  -  +  ++ 

Público Interno 2  1  1  2  3  
- dialogo e participação  +  -  +  +  +++ 
- respeito ao indivíduo  +  +  +  ++  +++ 
- trabalho descente  ++  -  ++  ++  ++ 
Meio Ambiente 2    1  1  3  
- responsabilidade com 
gerações futuras  ++  -  -  +  +++ 

- gerenciamento do 
impacto ambiental  +  +  +  +  +++ 

Fornecedores 2      2  1  
- seleção avaliação e 
parcerias  ++  -  +  ++  + 

Consumidores e 
Clientes 2  1  2  2  2  

- dimensão do consumo  ++  +  +++  ++  ++ 
Comunidade 2  1  1  2  2  
- Relações com a 
comunidade local  ++  +  ++  ++  ++ 

- ação social  ++  +  +  ++  ++ 
Governo e Sociedade 1      1  1  
- transparência política  +  -  -  +  + 
- liderança social  +  -  -  +  ++ 
Estágio final 2  1  1  2  2  
Quadro 19 - Estágios das empresas pesquisadas em função dos Stakeholders 
Fonte: Elaboração própria 
Notas:* Estágio: de 1 a 3 
          ** Destaque: de + a +++
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6.6. Comparação das teorias 

O Quadro 20 abaixo sintetiza os estágios das empresas pesquisadas, conforme as 

várias teorias apresentadas no referencial teórico (Quadro 3) e analisadas 

individualmente neste capítulo. O resultado da implantação das empresas no quadro 

fornece um panorama de como, dependendo das variáveis utilizadas e graduadas, a 

empresa se encontrará em determinado estágio de evolução da RSE. Cabe ressaltar 

que somente na teoria de Austin (2001) e nos estágios estabelecidos mediante a 

análise dos stakeholders existe uma graduação das empresas dentro do mesmo 

estágio. 

Este quadro mostra que a DPaschoal está no estágio mais adiantado em todas as 

abordagens, exceto na análise dos stakeholders, que atinge o penúltimo estágio, 

devido à sua baixa pontuação nos temas fornecedores, e governo e sociedade. A 

empresa Casas Bahia está no estágio inicial em todas as abordagens. A Riachuelo, 

por seu lado, oscila entre o primeiro e segundo estágios, permanecendo à frente das 

Casas Bahia. Wal-Mart e Carrefour estão inseridos na categoria intermediária, sendo 

que o Carrefour fica à frente do Wal-Mart nas abordagens nas quais há uma 

graduação dentro da categoria. O quadro apresentado mostra que há uma 

integração entre as várias teorias, pois as empresas são apresentadas em estágios 

praticamente semelhantes em todas. 
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TEORIA Estágio 1 Estágio 2  
 

Estágio 3 

AUSTIN 
● Nível de Compromisso 
 
● Importância para a 
missão 
● Magnitude dos recursos 
 
● Escopo de atividades 
 
● Nível de interação 
 
● Complexidade da gestão 
 
● Valor estratégico 
 

FILANTRÓPICO                                                  TRANSACIONAL 
Baixo ------------------------------------------------------------------------------------------------>  
 
Periférico -------------------------------------------------------------------------------------------> 
 
Baixa ------------------------------------------------------------------------------------------------>  
 
Restrito --------------------------------------------------------------------------------------------->  
 
Esporádico -----------------------------------------------------------------------------------------> 
 
Baixa ------------------------------------------------------------------------------------------------> 
 
Baixo ------------------------------------------------------------------------------------------------>  

INTEGRATIVO 
Alto 
 
Central 
 
Alta 
 
Amplo 
 
Intenso 
 
Alta 
 
Considerável 

AUSTIN E O MARKETING FILANTRÓPICO 
● Filantropia 

TRANSACIONAL                                              
●Marketing associado a uma causa 
●Voluntariado 

INTEGRATIVO 
● Desenvolvimento de mercado 
● Marketing dirigido ao público interno 

PORTER E KRAMER OBRIGAÇÃO COMUNAL 
● Doações esparsas e de pequeno valor 
● filantropia 

CONQUISTA DE SIMPATIA 
- Marketing Social 
● Doações para uma causa 
● Doação para uma organização de simpatia 
pública 

DOAÇÃO ESTRATÉGICA 
● Maximização do valor social e econômico 

KOTLER FILANTROPIA 
● Filantropia corporativa 
 

AÇÕES DE MARKETING 
● Promoção de uma causa  
● Marketing relacionado a causas 
● Marketing social corporativo 
● Voluntariado na comunidade 

RSE 
● Práticas de responsabilidade social empresarial 
(ações discricionárias, morais e éticas) 

STAKEHOLDERS* 
● Valores, transparência,  
governança 
● Público interno 
● Meio ambiente 
● Fornecedores 
● Consumidores e clientes 
● Comunidade 
● Governo e sociedade 

ESTÁGIO 1 
 

ESTÁGIO 2 ESTÁGIO 3 
 

Quadro 20 – Mapa dos estágios de Responsabilidade empresarial das empresas pesquisadas, conforme a teoria de Austin, Porter e Kramer, Kotler e Stakeholders 
Fonte: Elaboração própria 
Nota: * Conforme os indicadores do Instituto Ethos de RSE (2005) 
Legenda: C = Carrefour; B = Casas Bahia; D = DPaschoal; R = Riachuelo; W = Wal-Mart
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6.7. O Varejo e a RSE 

Considerando que uma das características das redes varejistas é a dispersão 

geográfica das lojas, o trabalho procurou também integrar essa peculiaridade às 

práticas da RSE. Nesse sentido, buscou-se identificar quão descentralizadas são as 

ações de RSE das diversas lojas em relação à matriz e também se a abrangência 

geográfica das ações está concentrada nas comunidades onde as lojas se 

localizam. 

Para analisar o papel das grandes empresas varejistas na RSE, é necessário 

identificar a localização de seus pontos de venda, verificando as comunidades onde 

estão instaladas e a sua ramificação pelo território nacional. Outra questão 

importante é verificar como ocorrem os programas de cada empresa, se são 

desenvolvidos na matriz e se esgotam na mesma, se são criados na sede 

administrativa e repassados aos pontos de venda, ou se as ações surgem no ponto 

de venda. Em outras palavras, seria identificar a repercussão dos programas, 

potencializado pelo fato das empresas possuírem vários pontos de venda. 

Iniciando a análise pela localização das lojas, a Tabela 8 representa as unidades 

instaladas em cada região e estado. Um ponto importante antes de efetuar a análise 

de seu conteúdo é salientar que a distribuição das lojas está intimamente associada 

à localização dos Centros de Distribuição (CD), como identificado nas entrevistas em 

profundidade. A tabela mostra que há uma concentração das lojas na Região 

Sudeste, representando 67% dos pontos de vendas. Esse valor, quando adicionada 

a Região Sul, aumenta sua representatividade para 80%. Todas as empresas 

pesquisadas, exceto o Wal-Mart, têm a maior concentração das lojas nessas duas 

regiões. O Wal-Mart, com a aquisição de mais de uma centena de lojas do 

Bompreço, possui uma participação de apenas 23% nas regiões Sudeste e Sul, 

sendo o restante da participação concentrado na região Nordeste.
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Região Estado UF Carrefour* Riachuelo Casas 
Bahia

Wal-Mart DPaschoal Total Porcentagem 
sobre o total 
(%)

Distrito Fed Distrito Federal DF 14 6 12 0 0 32 2,96%

Centro-Oeste
Goiás GO 3 3 14 0 1 21 1,94%
Mato Grosso do Sul MS 1 3 10 0 0 14 1,30%
Mato Grosso MT 0 1 0 0 0 1 0,09%
Subtotal 4 7 24 0 1 36 3,33%

Sudeste
Minas Gerais MG 35 5 41 2 15 98 9,07%
Rio de Janeiro RJ 35 2 89 4 21 151 13,97%
São Paulo SP 63 26 252 23 103 467 43,20%
Espírito Santo ES 15 1 0 1 0 17 1,57%
Subtotal 148 34 382 30 139 733 67,81%

Sul
Paraná PR 4 5 28 5 14 56 5,18%
Santa Catarina SC 0 0 15 0 20 35 3,24%
Rio Grande do Sul RS 5 1 11 0 25 42 3,89%
Subtotal 9 6 54 5 59 133 12,30%

Norte
Amazonas AM 4 2 0 0 0 6 0,56%
Pará PA 0 2 0 0 0 2 0,19%
Subtotal 4 4 0 0 0 8 0,74%

Nordeste
Bahia BA 0 3 0 45 0 48 4,44%
Pernambuco PE 2 3 0 34 0 39 3,61%
Maranhão MA 0 1 0 10 0 11 1,02%
Alagoas AL 0 2 0 8 0 10 0,93%
Paraíba PB 0 3 0 8 0 11 1,02%
Sergipe SE 0 1 0 5 0 6 0,56%
Rio Grande do Norte RN 1 3 0 2 0 6 0,56%
Ceará CE 0 2 0 2 0 4 0,37%
Piauí PI 0 2 0 2 0 4 0,37%
Subtotal 3 20 0 116 0 139 12,86%

TOTAL 182 77 472 151 199 1081 100,00%

Nota: * Inclui Champion

TABELA 8 – Localização das Lojas analisadas por Região e Estado

Fonte:Elaboração própria



 

 

210

Tanto as Casas Bahia, como a DPaschoal, não possuem lojas nas regiões Norte e 

Nordeste. As Casas Bahia é a empresa que tem o maior número de lojas, 

totalizando 472 unidades. O Wal-Mart, por outro lado, apesar de concentrar suas 

unidades na região Nordeste, tem seu maior número localizado nos Estados da 

Bahia e Pernambuco, com 45 e 35 lojas, respectivamente. 

O Wal-mart não possui lojas na região Centro-Oeste e Norte. O Carrefour e a 

Riachuelo são as únicas empresas pesquisadas que possuem pontos de venda em 

todo o território nacional. 

Pelo mapa traçado, percebe-se uma dissonância entre a ramificação das lojas das 

empresas estudadas, com a localização da pobreza no Brasil32. Isto é evidente ao 

serem escolhidas áreas com potencial de compra para a instalação de pontos de 

venda. No entanto, para efeito de contribuição social das empresas varejistas, 

percebe-se um enfraquecimento do poder das grandes redes varejistas para atingir 

as áreas mais necessitadas, havendo a necessidade de serem cobertas pelo 

pequeno varejo local. 

Outra análise proposta é a de identificar o alcance dos programas, ou seja, se as 

ações foram criadas na matriz e têm repercussão da interação das lojas com a 

comunidade para atendimento de suas necessidades, conforme mostra o Quadro 

21. 

                                                 
32 No Brasil, 50 milhões de pessoas, o correspondente a 29% da população, estão abaixo da linha de 
pobreza. Ou seja, têm uma renda mensal menor que R$ 80. Esse é um dos dados da pesquisa 
"Mapa do Fim da Fome no Brasil", divulgada em 10 de julho de 2001, pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Os Estados nordestinos foram os que apresentaram maior índice de pobreza do País. Todos, 
à exceção do Rio Grande do Norte, têm mais  
 que 50% de sua população abaixo da linha de pobreza. Disponível em 
<http://www.rebidia.org.br/novida/FGV_MFOME.htm>. Acesso em 29 set 2005. 
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Carrefour Riachuelo Casas 
Bahia Wal-Mart DPaschoal Matriz (M) 

ou 
Loja (L) 

Tipo de Ação No de 
ações 

No de 
ações 

No de 
ações 

No de 
ações 

No de 
ações 

M 

● Ações criada na 
matriz sem 

transferência para as 
lojas 

23 2 1 16 15 

 
M          L 

● Ações criadas na 
matriz e estendidas 

às lojas 
12 1 2 23 5 

L ● Ações criadas nas 
lojas 6+ 2 - 1++ 1 

 
Quadro 21 – Classificação das ações das empresas pesquisadas em função da 
autonomia da ação 
Fonte: Elaboração própria 
Notas: + O número de ações pode ser maior. Não há dados suficientes. 

++ O número de ações pode é maior, pois não possuem todas as ações 
mapeadas 

 

Os dados assinalam que no Carrefour e na DPaschoal há uma concentração 

significativa de ações da matriz, que não são estendidas às lojas. A grande 

incidência deste tipo de ação no Carrefour se justifica pela filantropia, patrocínio de 

programas de órgãos públicos e ajuda pontual a catástrofes. Na DPaschoal, a 

grande concentração de programas na matriz se deve aos programas mantidos pela 

Fundação Educar, que não são transferidos às lojas. O Wal-Mart se destaca por 

apresentar um número maior de ações sendo criadas na matriz e estendidas às 

filiais. 

Apesar de o quadro estar incompleto, devido à falta de dados referentes às ações 

que são geradas nas lojas, há indícios de que mais ações ocorram nas lojas e, se 

bem sucedidas, são multiplicadas para as demais. O Wal-Mart, por exemplo, além 

das equipes da comunidade, possui programas de aproveitamento de alimentos que 

estão sendo replicados para outras regiões e unidades. O Carrefour, com a diretriz 

de que as lojas tentem atender pedidos de órgãos públicos locais, também acaba 

por apresentar ações individualizadas em algumas lojas. 
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O comportamento identificado de estruturação dos programas, quando comparado 

aos estágios de RSE segundo os Stakeholders, mostra uma tendência à 

concentração das atividades na matriz. Isto foi verificado na DPaschoal e no Wal-

Mart, sendo que este último externou sua necessidade de ter um ‘controle’ de suas 

ações. Entretanto, pela identificação de uma baixa incidência de ações geradas nas 

lojas, como resposta às carências da comunidade local, fica evidente que o potencial 

do varejo de estar frente-a-frente com a comunidade não é aproveitado em sua 

potencialidade para as práticas de RSE. 

Analisar a autonomia das lojas em relação às suas práticas de RSE auxilia a 

averiguar se as características do varejo estão sendo aproveitadas. Isto colabora no 

reconhecimento das carências locais e na elaboração de projetos que visem 

amenizá-las. Dois quadros foram elaborados nesse sentido. Um relaciona a 

autonomia das lojas com o fluxo de clientes (QUADRO 22) e o outro a autonomia 

das lojas com o principal estágio detectado pelas teorias (QUADRO 23). 

O Quadro 22 mostra que existe uma correlação entre a autonomia das lojas e o fluxo 

de clientes. As lojas de maior fluxo de clientes têm mais autonomia em relação às 

práticas de RSE. Em termos de aproveitamento do varejo, mostra-se ideal estar no 

quadrante superior direito, como ocorre com o Wal-Mart e, de forma um pouco 

menos autônoma, o Carrefour. Como verificado no quadro, as empresas que geram 

um menor fluxo demonstram centralizar mais as suas ações de RSE. Sugere-se que 

estas empresas se planejem, de forma a migrar do quadrante esquerdo para o 

direito, respeitando suas características de tamanho e geração de fluxo de clientes. 
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Grau de autonomia das lojas

Fluxo de 
clientes

D

B

C

R

W

Quadro 22 – Matriz relacionado o fluxo de clientes com o grau de autonomia das lojas
Fonte: Elaboração própria

 

O Quadro 23, que relaciona o estágio de RSE da empresa com o grau de autonomia 

das lojas, demonstra um caminho ideal a ser percorrido pelas empresas de varejo. 

Estas, na sua preocupação em evoluir de um estágio para outro, necessitam 

considerar o papel das lojas nesta evolução. O diagrama mostra que, apesar do 

Wal-Mart estar apenas no segundo estágio, é a empresa que mais aproveita a sua 

rede de lojas. A DPaschoal, mais adiantada em termos de RSE, mas com práticas 

mais centralizadas na matriz, comprova que, ao centrar as ações de RSE na sua 

fundação, não sensibiliza nem envolve as lojas nessas práticas. 
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Grau de autonomia das lojas

Estágio 
de RSE

D

B

C

R

W

Quadro 23 – Matriz relacionado o estágio de RSE com o grau de autonomia das lojas
Fonte: Elaboração própria

1

2

3

 

 

6.8. Considerações Gerais 

Este capítulo contrastou os dados colhidos nas cinco empresas que compuseram o 

estudo de caso segundo o referencial teórico exposto no capítulo 3. Primeiramente, 

foi analisada a estrutura da gestão das empresas para verificar o tratamento dado à 

gestão de RSE. Verificou-se que as empresas multinacionais possuem influência na 

forma de gestão, por meio da transmissão de princípios e valores, mas têm 

autonomia na escolha das práticas de RSE, para atender às necessidades locais. 

Não existe uma regra para o início da incorporação de práticas de RSE e nem todas 

as empresas estão seguindo esse caminho. Porém, a empresa cujos líderes 

possuíam valores de solidariedade incorporados, foi a que iniciou atividades de RSE 

mais cedo. 

Identificou-se que os departamentos selecionados para cuidar das atividades de 

RSE são os departamentos de Assuntos Corporativos ou os de Recursos Humanos. 

Constatou-se uma consonância entre o tipo do departamento responsável pela RSE 

e os programas que recebem a maior ênfase. Quando a RSE está localizada no 

departamento de assuntos corporativos, os programas são voltados para o público 

externo e têm características que dão mais visibilidade. No caso de alocação dos 
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assuntos de RSE no departamento de RH, o stakeholder que merece maior atenção 

é o público interno. 

As empresas pesquisadas mostraram que estão no rumo para a incorporação da 

RSE na estratégia da empresa. No entanto, apenas a organização, cuja cúpula é a 

gestora de RSE, tem os valores incorporados no seu planejamento estratégico. 

Quanto à gestão das ações de RSE, verificou-se que a maioria dos programas é 

gerenciada pela matriz e que as iniciativas criadas nas lojas ainda são incipientes. 

Com relação à gestão de RSE nas lojas, constatou-se que estas nem sempre são 

muito ativas e dependem da autonomia concedida pela matriz. Foi constatado que o 

gerente da loja é um elemento fundamental na multiplicação das diretrizes da matriz 

e na identificação das necessidades da comunidade local. Outro resultado apurado é 

o de que as empresas nem sempre são responsáveis pela gestão dos programas, 

valendo-se de serviços terceirizados para cumprir as tarefas do dia-a-dia. 

Quanto às variáveis de gestão em função do contínuo de Austin (2003), verificou-se 

que duas empresas estão no estágio filantrópico, duas no estágio transacional e 

apenas uma no estágio integrativo. 

Abordando as ações pela ótica de Kotler e Lee (2005), que as relacionam ao 

marketing, identificou-se que todas as empresas possuem um número grande de 

ações filantrópicas, menos a empresa que apresenta uma maior concentração de 

práticas denominadas de Responsabilidade Social Corporativa. Duas das empresas 

pesquisadas apenas possuem dois tipos de iniciativas e são as que estão no estágio 

inicial de RSE. Outras duas empresas têm suas práticas pulverizadas pelas seis 

iniciativas de RSE, com variação na forma de distribuição entre elas. A empresa que 

possui o maior número de ações na categoria RSE, e que possui uma fundação, 

parece não investir em ações de grande visibilidade e sim em programas que visam 

mudança de hábitos e práticas de RSE. 

Quando as ações são analisadas pela ótica da teoria de Austin (2003), percebe-se 

uma rigidez maior, que Kotler e Lee (2005), na classificação das ações de RSE. 

Segundo o primeiro autor, as ações mais evoluídas que constam do estágio 

integrativo são aquelas que proporcionam o desenvolvimento de um mercado ou as 

que têm um efeito mercadológico positivo para o público interno. No primeiro tipo de 
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ação, apenas uma empresa está inserida, e no segundo tipo se encaixam as 

empresas que possuem trabalho de voluntariado na comunidade. 

Analisando a RSE por meio dos diferentes Stakeholders, percebe-se que há uma 

sensibilidade maior para avaliar a gestão de RSE da empresa. Efetuando uma 

avaliação mais detalhada dos sete públicos de interesse das empresas, vê-se que 

nem todas as organizações estudadas conseguem atender a integridade dos 

componentes de RSE de cada público interno e na intensidade que se espera para 

serem consideradas empresas responsáveis. Nota-se que as organizações não 

apresentam o mesmo estágio de evolução para os diferentes públicos de interesse. 

Empresas que, nas avaliações apresentadas anteriormente, se encontram no 

estágio mais elevado de RSE, ao se analisar o relacionamento com seus 

stakeholders, deixam de apresentar o mesmo desempenho. 

Ao considerar as grandes redes varejistas quanto à sua especificidade em abranger 

grande parte do território nacional, percebe-se que estas estão limitadas na sua 

penetração, ao dependerem do abastecimento dos centros de distribuição. 

Identifica-se, portanto, a importância do comércio local para suprir esta restrição. 

Finalizando as considerações, constata-se que a autonomia das lojas para interagir 

e perceber as necessidades da comunidade local é um fator decisivo para o varejo e 

deve ser intensificado. 
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7. CONCLUSÃO 

7.1. Considerações finais 

O estudo de campo, que contou com dados colhidos em cinco empresas varejistas, 

possibilitou identificar os estágios de responsabilidade social de um grupo 

representativo de empresas e a forma como as práticas de RSE são geridas. Os 

resultados apontaram uma diferenciação entre as organizações, com pelo menos 

uma empresa alocada em cada um dos três estágios existentes. Disso se infere que 

não há um padrão de atuação de RSE das grandes empresas varejistas.  

Ao analisar a gestão das empresas, identifica-se uma influência na transmissão dos 

valores da matriz estrangeira para sua filial. No entanto, verifica-se uma 

independência na escolha das práticas de RSE, pois existe a determinação da 

controladora de que estas filiais levem em conta as carências locais para a sua 

atuação. Isto não impede que a empresa se alinhe com algumas ações de cunho 

social ou ambiental da matriz, com a intenção de difundir uma prática única nos 

países onde esta mantém filiais. 

Quando é considerado o motivo desencadeador das práticas de RSE, não se 

verificou um padrão. A empresa mais evoluída já tinha práticas filantrópicas desde 

sua fundação. Três empresas apresentaram, como principal fator de introdução de 

programas sociais e ambientais, o acompanhamento da tendência mundial de 

contribuição das empresas, por meio de formas mais estruturadas de atuação e com 

valor estratégico. 

Analisando o setor de atividade das empresas, verificou-se uma concorrência, com 

benefícios para a comunidade, entre as empresas pesquisadas que atuam no 

mesmo mercado. Esta competição, no entanto, não se estende ao restante das 

organizações. Foi mencionado que a atuação das empresas brasileiras com relação 

à RSE serve como benchmarking para as demais. 

Observando se a empresa é administrada por executivos ou por sócios-proprietários, 

identificou-se uma empresa nesta última categoria, que tem fortemente arraigado o 

valor da solidariedade desde sua fundação e que o adaptou ao conceito de RSE ao 

longo do tempo. As outras duas empresas com capital de origem familiar não 
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apresentaram o mesmo comportamento. Entretanto, as duas empresas 

multinacionais, geridas por executivos, apresentaram a gestão localizada em um 

nível abaixo da cúpula diretiva e com dificuldade para influenciar o restante da 

empresa a incorporar os valores de RSE em todas as decisões. 

A localização dos assuntos de RSE no organograma, inseridos no departamento de 

Recursos Humanos ou no de Assuntos Corporativos, teve uma forte correlação com 

o tipo de programas oferecidos pelas instituições. As empresas com gestores na 

área de RH apresentaram ações significativas em benefício do seu público interno. 

Já as empresas que mantêm os responsáveis por RSE no departamento de 

Assuntos Corporativos, ofereceram mais ações voltadas ao público externo e de 

maior visibilidade. Porém, como apresentado por Austin (2003), confirmou-se a 

importância do envolvimento da cúpula para a incorporação dos valores de RSE na 

gestão e estratégia geral da empresa. 

Uma variável de gestão identificada com relação ao varejo é a autonomia que a 

matriz dá às lojas, em termos de RSE. Suspeita-se que as lojas que possuem um 

grau maior de descentralização em relação à matriz conseguem atender a 

comunidade de uma forma mais personalizada. Este fator está em concordância 

com a dificuldade de comunicação entre a matriz e as lojas, apontada por uma das 

empresas pesquisadas, para a implantação de práticas geradas na sede 

administrativa. Há, portanto, um dilema de qual deverá ser o papel da matriz e o da 

filial para compor um equilíbrio que privilegie o valor estratégico. 

Constatou-se, na empresa possuidora de fundação, uma centralização das 

atividades em sua matriz. Isto sugere que este tipo de separação entre a instituição 

e a empresa inibe a participação da equipe administrativa e das lojas. Há que se 

definir, portanto, o campo de atuação das duas esferas. Esta preocupação também 

já foi identificada pela própria empresa, que está tomando providências para 

envolver mais sua equipe interna e de lojas.  

Outro fator importante na gestão dos pontos de venda é o grau de comprometimento 

do gerente da loja com os valores de RSE. Mais de uma empresa confirmou que os 

gestores das lojas, quando transferidos para outra unidade, carregam consigo o 

programa por eles desenvolvido. É esta pessoa que deverá se identificar com os 
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valores de RSE e transferi-los para a sua equipe. O bom desempenho financeiro da 

loja também foi destacado como decisivo para a dedicação do gerente e da equipe 

da loja em práticas sociais. 

Importante para a gestão de RSE foi identificar que todas as empresas, com 

exceção de uma, terceirizam a gestão de inúmeros programas. Pode-se especular 

que isto tem um lado negativo, ao deixar de envolver o público interno mais 

intensamente para incorporar os valores de RSE, mas mostra um fator positivo, ao 

liberar os funcionários para tratar apenas de questões relacionadas ao negócio. No 

entanto, se os programas estiverem alinhados com a missão da empresa, como 

indicado pelos teóricos para o estágio mais evoluído de RSE, a necessidade de uma 

equipe externa fica descartada. 

Quanto às práticas de RSE apresentadas pelas empresas, verificou-se que todas, 

menos a empresa com gestão de RSE mais evoluída, possuem programas 

denominados de filantrópicos, cuja repercussão não atinge o público localizado no 

entorno das lojas. A empresa que está no estágio mais evoluído não pratica mais 

este tipo de ação, concentrando suas atividades em assuntos mais alinhados com a 

estratégia do negócio ou em programas voltados à educação. Nesse sentido, pode-

se verificar a tendência das empresas de irem, paulatinamente, abandonando a 

filantropia, na medida em que evoluem na gestão de RSE, para escolherem ações 

mais estratégicas, que gerem mais vantagens competitivas. 

O estudo identificou que existe uma linha divisória entre o que é RSE e o que é 

marketing social. Empresas no primeiro e segundo estágio de RSE apresentam 

ações que conferem mais visibilidade. Na empresa mais adiantada em termos de 

gestão de RSE, e que possui uma fundação, esta característica não foi verificada. 

Isto confirma a teoria exposta por Porter e Kramer (2002), na qual as verdadeiras 

ações de RSE, que estão alinhadas com o negócio e geram valor econômico e 

social, prescindem de mecanismos mercadológicos que lhe dêem visibilidade. 

As várias teorias utilizadas para verificar o estágio de responsabilidade social das 

empresas varejistas, apesar de mensurarem através de diferentes variáveis, chegam 

praticamente ao mesmo resultado, quando confrontadas. O único modelo que difere, 

e que parece mais sensível na sua mensuração, é o que avalia a atuação da 
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empresa em relação aos seus stakeholders. Todos, de sua forma, indicam caminhos 

mais evoluídos de tratar a RSE. 

Apesar do pequeno grupo de empresas pesquisadas, o contínuo de colaboração de 

Austin (2001) foi confirmado. Duas empresas, com menos tempo de atuação em 

práticas de RSE, foram identificadas como pertencendo ao primeiro estágio e duas 

empresas mais comprometidas, mas com pouco tempo de atuação, foram 

registradas no segundo estágio. Apenas uma empresa atingiu o último estágio. Isto 

sugere que o resultado obtido ocorre em função do tempo em que as empresas têm 

incorporado este tipo de atuação. Os resultados alcançados com a aplicação deste 

modelo assemelham-se ao padrão de comportamento encontrado nos restantes, 

confirmando a validade do grupo de variáveis por ele definidas. Ratificou-se, na 

aplicação do modelo, que as empresas se encontram em diferentes estágios de 

desenvolvimento, quando consideradas as variáveis isoladamente. 

O modelo de identificação do estágio de RSE das empresas, que considera o 

relacionamento da empresas e os seus stakeholders como as variáveis, demonstrou 

possuir uma sensibilidade maior para a apresentação dos resultados. Este modelo 

indicou que, nas empresas, a RSE não ocorre de forma homogênea com cada 

público de interesse. Esta constatação indica a necessidade de se analisar cada 

stakeholders separadamente, já que a força de uma corrente é medida pelo seu elo 

mais fraco, sendo que algum descaso com um público interessado pode 

comprometer o empenho de RSE na sua íntegra. 

Os resultados do estudo indicam que o público interno é um stakeholder importante 

para propiciar a incorporação dos valores e conseqüente ampliação do número de 

ações. Este público está recebendo cada vez mais atenção das empresas, que 

constatam o retorno imediato do investimento em sua própria equipe. Um 

stakeholder que se mostrou pouco valorizado, com grande potencial de multiplicação 

dos valores de RSE, foi o fornecedor. No entanto, este fator é amenizado em duas 

empresas, cuja verticalização elimina uma parcela considerável de fornecedores. 

Pequenos fornecedores das comunidades locais, por sua vez, também deverão ser 

aproveitados. Identificou-se, além disso, que as parcerias com o Governo, outro 

público de interesse e com programas sociais importantes, não são aproveitadas. 
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A ferramenta desenvolvida pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social, que 

considerou a teoria dos stakeholders para a sua construção, mostrou ser pouco 

utilizada na prática como instrumento interno de gestão de RSE das empresas 

estudadas. A intenção inicial, de contrastar os resultados quantitativos fornecidos por 

esta ferramenta com os dados qualitativos capturados na pesquisa qualitativa, não 

se viabilizou. Identificou-se uma resistência das empresas na utilização deste 

mecanismo de mensuração. Críticas foram tecidas quanto à especificidade dos 

assuntos tratados, que nem sempre se aplicam à empresa respondente, e cujo 

resultado final mostra uma fotografia da empresa em estágio aquém do esperado 

pela mesma. Outra limitação identificada nas entrevistas, quanto ao preenchimento 

dos indicadores sociais, é a dificuldade na sua compreensão e fidelidade nas 

respostas. Cabe, portanto, uma ressalva ao trabalho de utilização da referida 

ferramenta como base única para determinar o estágio de RSE em que a empresa 

se encontra. 

Com relação à contribuição do varejo para a amenização dos problemas sociais e 

ambientais brasileiros, constata-se que seu potencial não é aproveitado e que 

mudanças de atuação deveriam ocorrer nesse sentido. Os resultados obtidos 

através do estudo sugerem que as práticas de RSE devem, primeiramente, estar 

alinhadas ao negócio e incorporadas na estratégia geral e na gestão. Desta forma, a 

cúpula necessita se conscientizar de que existem formas de RSE que, em sintonia 

com a missão da empresa, acarretam vantagens competitivas. 

Já que as grandes empresas varejistas se encontram ramificadas pelo território 

nacional e em contato direto com a comunidade, um equilíbrio no grau de autonomia 

das lojas deverá ser encontrado, para que estas atendam o público local. Neste 

sentido, serão necessários instrumentos rápidos e eficientes, que garantam uma 

contribuição da matriz e um controle dos resultados, para que as experiências 

positivas possam ser multiplicadas em outras localidades. No entanto, não se anula 

aqui o papel da matriz de capacitar a equipe das lojas para que escolham as 

práticas que gerem valor e para que as executem de forma eficiente. 

O tamanho das lojas, número de funcionários e fluxo de clientes também foram 

identificados como fatores influenciadores da relação com o público local. Vale 

destacar o papel das lojas como parceiras e elo importante entre as várias 
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organizações locais, como empresas, fornecedores, órgãos públicos e organizações 

da sociedade civil. Não se pode deixar de mencionar o importante papel que os 

Centros de Distribuição podem desempenhar na logística de RSE. 

Finalmente, nota-se que incorporar práticas de RSE não implica altos investimentos 

por parte das empresas varejistas, e sim um planejamento com a visão de gerar 

ganhos econômicos e sociais para a sociedade. 

Há que se considerar também que surgem novos paradigmas de Responsabilidade 

Social Empresarial, como o modelo defendido por Prahalad (2005), que envolve o 

público de baixa renda no mercado de consumo. Ao varejo cabe avaliar o impacto 

desta abordagem e a identificação de como esta perspectiva pode ser aproveitada.  

7.2. Limitações do estudo 

O presente estudo exploratório, por se pautar em dados qualitativos colhidos, 

principalmente, por meio de entrevistas em profundidade, pode ter gerado viés de 

interpretação dos resultados. No método de estudo de caso utilizado, no qual 

apenas cinco unidades foram pesquisadas, há que se levar em conta que as 

generalizações efetuadas necessitam de estudos mais aprofundados para serem 

confirmadas. A intensão inicial de atingir a saturação teórica parece não ter sido 

alcançada. A composição da amostra, que buscou diversificar os setores de 

atividade e agrupar duas empresas do mesmo setor, foi insuficiente para  criar um 

panorama do mercado varejista como um todo. Escolher apenas empresas 

localizadas no Estado de São Paulo, por mais que representem 70% do total das 

grandes empresas varejistas, exclui as empresas sediadas em outras regiões, que 

poderiam apresentar diferentes tipos de atuação e contribuir para a ampliação do 

objeto estudado. 

Como a pesquisa do comércio varejista implica verificar o fenômeno nos pontos de 

venda, este trabalho, que se limitou a buscar os dados na matriz e relatórios 

emitidos por esta, retrata as práticas de RSE apenas pela ótica da gestora.  

7.3. Sugestões para estudos futuros 

Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se ampliar a amostra para mais 

unidades de estudo, a fim de verificar se as características de RSE das empresas 
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varejistas se confirmam. Outra amostra que pode ser considerada é o grupo de 

médias empresas, que poderão apresentar variações em função da diminuição do 

tamanho e conseqüente poder da empresa. 

Pesquisar uma empresa em profundidade, verificando nos vários pontos de venda a 

gestão e a forma de práticas de RSE, pode contribuir para identificar varíáveis 

adicionais e importantes não consideradas neste estudo. 

Por último, vale investir no aprofundamento do estudo de mais empresas que 

possuem institutos e fundações, para verificar como este tipo de estrutura de gestão 

se comporta frente à RSE das empresas varejistas. 
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9. APÊNDICES  

APÊNDICE A - ROTEIRO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS 
 
1.     Possuem práticas de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) (filantropia, 

práticas sociais e/ou ambientais)? Qual foi o motivo desencadeador? Foi 
estimulado por que pessoa? Há quanto tempo têm práticas de RSE?  

2.      Qual é o envolvimento da liderança nas práticas de RSE?  

3.      Possuem um departamento específico de RSE? Se afirmativo, a qual diretoria 
se reporta? Como é a interação? Qual a posição da RSE no organograma? 
Ocorrem reuniões para o planejamento das práticas de RSE?  

4.       Estratégia Geral da empresa contempla a RSE? E a gestão da empresa, 
também contempla ações de RSE?  

5.      Quais são a Missão, Visão Valores de sua empresa? Possuem código de 
ética?  

6.      Se possuem programas de RSE, qual são estes, públicos beneficiado, custo, 
localização em relação aos pontos de venda, avaliação de resultados?  

7.      Possuem ações de RSE alinhadas com o negócio da empresa?  

8.      Para as práticas de RSE, estabelecem parcerias com governo, ONG, OSC 
(Organizações da Sociedade Civil) ou outras empresas?  

9.      A empresa prevê o impacto no entorno quando da inauguração de uma nova 
loja? Como escolhem a localização? Quais mudanças ocorrem na 
comunidade? Quais são benefícios e/ou transtornos gerados?  

10.   Possuem ações de marketing associadas à RSE? Isto é, se:  

a.     Já ocorreram vendas de produtos com porcentagem destina a uma causa;  

b.     Já ofereceram o espaço nos pontos de venda para divulgação de ações de 
ONGs;  

c.     Já foram facilitadores de campanhas de saúde ajudando na divulgação, 
organização ou cessão de espaço;  

d.     Possuem programa de voluntariado;  

e.     Aplicam filantropia corporativa (contribuição em dinheiro, produtos ou serviços), 

f.      Possuem práticas empresariais que contribuem para a melhoria ambiental e 
bem estar da comunidade (Classificação segundo o Kotler) 

11.   Qual diferencial acreditam que o varejo possui na gestão de RSE (lojas com 
proximidade com a comunidade, relacionamento com fornecedores, 
comunicação, permeabilidade das lojas pelo território, público interno das lojas 
pertencente à comunidade etc.)?  
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12.   Como a empresa se relaciona e se comunica com as partes interessadas 
(Stakeholders – acionistas, público interno, fornecedores, cliente e 
consumidores, comunidade, governo e sociedade)? Quais ações de RSE 
existem para estes públicos?  

13.    Aproveitam o incentivo fiscal de destinar parte do imposto a pagar para 
investimentos sociais (1,5% para pesquisa e ensino, e restante 2% do lucro 
operacional)?  

14.    Conhecem os indicadores do Ethos de RSE? Aplicam na empresa? Como 
foram colhidos os dados. Sugestões críticas em relação aos indicadores e para 
o varejo.  

15.    O Instituto Ethos entrou em contato com a empresa para estimulá-la a ações 
de RSE? Algo mudou após isto? Como e por que?  

16.    Utilizam os indicadores do Ethos como ferramenta programar a sua evolução 
de RSE?  

17.    Utilizam outros indicadores (GRI – Global Reporting Iniciative)?  

18.    Possuem Balanço Social? 

19.    Possuem algum tipo de certificação voltada para a gestão (ISI 9000), meio 
ambiente (ISO14000), prestação de conta social (SA 8000) Responsabilidade 
social, sistema de gestão (ABNT NBR 16001) etc?  

20.    Ao detectar evolução da RSE de ano para ano, que estimulou a mudança? 
Quais fatores? Como por que? Possuem instituto? Por que?  

21.    Como a concorrência influencia a as práticas de RSE? 

22.    Evolução da RSE: segue uma seqüência? Quais são as etapas? Tempo 
necessário para isso? Tempo necessário para a incorporação da cultura?  

23.   As ações estão alinhadas com as Metas do Milênio? 

24.    Quais são os planos de atuação de RSE para o futuro? 

25.     Acredita que a função da empresa é de apenas gerar lucro? Como a RSE se 
encaixa nisso? Existem outras formas de contribuir com a sociedade?  

26.     Como material de apoio, por favor, fornecer relatórios anuais, jornais internos, 
folhetos com descrição de ações de RSE. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO CASAS BAHIA 
  

(material de apoio para Tese de Doutoramento da FGV-EAESP de Fanny Terepins 
Tema: Responsabilidade Social das Empresas Varejistas no Brasil) 
  

  
  

1.     Possuem práticas de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) (filantropia, 

práticas sociais e/ou ambientais)? Qual foi o motivo desencadeador? Foi 

estimulado por que pessoa? Há quanto tempo têm práticas de RSE?  

2.     Qual é o envolvimento da liderança nas práticas de RSE?  

3.     Possuem um departamento específico de RSE? Se afirmativo, a qual diretoria 

se reporta? Como é a interação? Qual a posição da RSE no organograma? 

Ocorrem reuniões para o planejamento das práticas de RSE?  

4.     Estratégia Geral da empresa contempla a RSE? E a gestão da empresa, 

também contempla ações de RSE?  

5.     Quais são a Missão, Visão Valores de sua empresa? Possuem código de ética?  

6.     Se possuem programas de RSE, qual são estes, públicos beneficiado, custo, 

localização em relação aos pontos de venda, avaliação de resultados?  

7.     Possuem ações de RSE alinhadas com o negócio da empresa?  

8.     Para as práticas de RSE, estabelecem parcerias com governo, ONG, OSC 

(Organizações da Sociedade Civil) ou outras empresas?  

9.     A empresa prevê o impacto no entorno quando da inauguração de uma nova 

loja? Como escolhem a localização? Quais mudanças ocorrem na 

comunidade? Quais são benefícios e/ou transtornos gerados?  

10.   Possuem ações de marketing associadas à RSE? Isto é, se:  

a.     Ocorreram vendas de produtos com porcentagem destina a uma causa;  

b.     Ofereceram o espaço nos pontos de venda para divulgação de ações de 

ONGs;  

c.     Foram facilitadores de campanhas de saúde ajudando na divulgação, 

organização ou cessão de espaço;  

d.     Possuem programa de voluntariado;  
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e.     Aplicam filantropia corporativa (contribuição em dinheiro, produtos ou 

serviços), 

f.      Possuem práticas empresariais que contribuem para a melhoria ambiental 

e bem estar da comunidade (Classificação segundo o Kotler) 

11.   Qual diferencial acredita que o varejo possui na gestão de RSE (lojas com 

proximidade com a comunidade, relacionamento com fornecedores, 

comunicação, permeabilidade das lojas pelo território, público interno das lojas 

pertencente à comunidade etc.)?  

12.   Como a empresa se relaciona e se comunica com as partes interessadas 

(stakeholders – acionistas, público interno, fornecedores, cliente e 

consumidores, comunidade, governo e sociedade)? Quais ações de RSE 

existem para estes públicos?  

13.   Aproveitam o incentivo fiscal de destinar parte do imposto a pagar para 

investimentos sociais (1,5% para pesquisa e ensino, e restante 2% do lucro 

operacional)?  

14.   Conhecem os indicadores do Ethos de RSE? Aplicam na empresa? Como 

foram colhidos os dados. Sugestões críticas em relação aos indicadores e para 

o varejo.  

15.   O Instituto Ethos entrou em contato com a empresa para estimulá-la a ações de 

RSE? Algo mudou após isto? Como e por que?  

16.   Utilizam os indicadores do Ethos como ferramenta programar a sua evolução 

de RSE?  

17.    Utilizam outros indicadores (GRI – Global Reporting Iniciative)?  

18.    Possuem Balanço Social? 

19.   Possuem algum tipo de certificação voltada para a gestão (ISI 9000), meio 

ambiente (ISO14000), prestação de conta social (SA 8000) Responsabilidade 

social, sistema de gestão (ABNT NBR 16001) etc?  

20.  Ao detectar evolução da RSE de ano para ano, que estimulou a mudança? 

Quais fatores? Como por que? Possuem instituto? Por que?  

21.   Como a concorrência influencia a as práticas de RSE? 
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22.   Evolução da RSE: segue uma seqüência? Quais são as etapas? Tempo 

necessário para isso? Tempo necessário para a incorporação da cultura?  

23.   As ações estão alinhadas com as Metas do Milênio? 

24.   Quais são os planos de atuação de RSE para o futuro? 

25.    Acredita que a função da empresa é de apenas gerar lucro? Como a RSE se 

encaixa nisso? Existem outras formas de contribuir com a sociedade?  

26.    Como material de apoio, por favor, fornecer relatórios anuais, jornais internos, 

folhetos com descrição de ações de RSE.  

  

 PERGUNTAS ADICIONAIS (específicas para as Casa Bahia) 

  

1.   Quantas lojas possuem? Localização (estado)? Possuem lojas no Norte e 

nordeste? Se não, por que?  

2.   Quantos funcionários possuem (separado por lojas e escritório)?  

3.   Faturamento, número de clientes em 2004? 

4. Explicar o relacionamento com fornecedores: existe um código de ética 

formalizado ou não para este grupo? Forma de estabelecimento dos preços? 

Política de trocas? Comprometimento entre ambos? Existe dependência mutua? 

5. Instalam lojas em bairros de alto risco de violência (Jd. Ângela) ou entrega 

mercadoria nestas localidades (favela da Rocinha)? Por que? Como ocorre? 

Qual transformação acredita que uma loja traz para o entorno? 

6. Além dos produtos que diferem em cada loja, outras adequações são 

necessárias na loja para atender à clientela e comunidade local? 

7. Ainda aplicam a política de “seguro desemprego” isentando o cliente de pagar as 

primeiras seis prestações? É aplicado a todos os produtos? Se não, Caso não, 

por que? 

8. A rotatividade dos funcionários é baixa? Por que? Como é o relacionamento com 

o público interno? 
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10.    ANEXOS 

ANEXO A – RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
EMPRESARIAL CARREFOUR – 17/06/2005 
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ANEXO B – RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
EMPRESARIAL DPASCHOAL – 07/11/2003 



 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 


