
Responsabilidade Social das Empresas: Dois Estudos de Caso sobre a 
Aplicação de Indicadores 

~ 
Fundação Gêtulio Vargas 
Escola de Administração 

FGV de Empresas de São Paulo 
Biblioteca 

1200101976 
I Banca Examinadora 

Profa. Orientadora: Dra. Maria Cecilia 
Coutinho de Arruda 
Prof DL Luiz Carlos Merege 
Prof Dr. Ladislau Dowbor 

ii 



I QUEIROZ, Adele. Responsabilidade Social das Empresas: Dois Estudos de Caso sobre a 
Aplicação de Indicadores. São Paulo: FGV/EAESP, 2001, 236 p. (Dissertação de 
Mestrado apresentada ao curso de Pós-Graduação da FGVIEAESP, Área de 
Concentração: Organizações e Recursos Humanos). 

Resumo: Este estudo trata da responsabilidade social das empresas e enfoca a 
aplicação de indicadores para avaliá-la. Por meio de dois estudos de caso é analisada 
a aplicação de dois conjuntos de indicadores em empresas brasileiras: os Indicadores 
de Empresas Socialmente Responsáveis (uma ferramenta inglesa de avaliação 
proposta em 1997 por Michael Hopkins) e os Indicadores Ethos de Responsabilidade 
Social Empresarial (uma ferramenta brasileira de avaliação proposta em 2000 pelo 
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social). Os principais aspectos 
considerados nestes estudos de caso são: a) a adequação do conteúdo dos indicadores 
à realidade das empresas pesquisadas; b) a disponibilidade dos dados necessários; e 
c) a influência da forma de aplicação na viabilidade da aplicação dos indicadores nas 
empresas pesquisadas. 

Palavras-chaves: Responsabilidade Social das Empresas - Indicadores de 
Responsabilidade Social Empresarial- Avaliação da Responsabilidade Social 
Empresarial = Stakeholders - Ética Empresarial - Negócios e Sociedade. 
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"Nenhum homem é uma ILHA isolada; cada 

homem é uma partícula do CONTINENTE, 

uma parte da TERRA; se um TORRÃO é 

arrastado para MAR, a EUROPA fica 

diminuída, como se fosse um 

PROMONTÓRIO, como se fosse o SOLAR 

de· teus AMIGOS ou o TEU PRÓPRIO; a 

MORTE de qualquer homem ME diminui, 

porque sou parte do GÊNERO HUMANO. E 

por isso não perguntes por quem os smos 

dobram; eles dobram por ti". 

JohnDonne 
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Abstract: This paper addresses corporate social responsibility and focuses on the 

application of assessment indicators in this respect. Two case studies are used to analyze 

the application of two sets of indicators in Brazilian companies: Britain's indicators to 

assess Social1y Responsible Enterprises (proposed by Michael Hopkins in 1997) and the 

Ethos Corporate Social Responsibility Indicators (a Brazilian assessment to 01 proposed 

by Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social in 2000). The main aspects 

considered in these case studies are: a) the appropriateness of the indicators' content 

considering the reality of the companies researched; b) the availability of data required; 

and c) the influence of how the indicators are applied on the feasibility of applying these 

indicators for the comparues researched. 
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• Participação nos Lucros ou Resultados 

8. 
Quanto aos mecanismos de 
participação nos lucros ou 
resultados, a empresa: 

Informações Adicionais 

Respeito 
ao Indivíduo 

Não possui programa Possui programa de avaliação Possui programa de participa-
estruturado de avaliação de e bonificação com critérios ção nos resultados que 
desempenho e bonificação, ou objetivos para premiar o combina avaliação objetiva das 
de participação nos resultados. desempenho individual. competências, habilidades e 

desempenho individuais, com 
avaliação coletiva da empresa. 

~.\*;l~~~wm-L~rD~;~f~ff:"~~::1 :lril!:"'''!.':l7.'''~;;i'':iMt;';!(D!li.o''l'l';~l\t,~~'l1 

8.1 O programa de participação nos lucros ou resultados contempla todos os empregados? 

8.2 O programa foi estabelecido através de negociação com comissão de empregados ou sindicato? 

8.3 Percentual dos valores distribuídos através do programa de participação 
nos lucros ou resultados em relação à massa salarial: 

8.4 Percentual das ações da empresa em poder dos empregados: 

• Compromisso com o Futuro das Crianças 

9. 
No tratamento da questão 
do trabalho infantil, a 
empresa: 

Respeita integralmente a 
legislação nacional que proíbe 
o trabalho a"ntes dos 16 anos, 
exceto na condição de 
aprendiz entre os 14 e 16 anos. 

Discute com parceiros e 
fornecedores a questão do 
trabalho infantil e os estimula 
a cumprir a legislação. 

Possui cláusula específica 
quanto à proibição do trabalho 
infantil nos seus contratos com 
fornecedores e verifica seu 
cumprimento. 

Além de oferecer bônus 
relacionado a desempenho, 
possui mecanismo que 
estimula e viabiliza a participa-
ção dos empregados na sua 
composição acionária. 

Sim Não 

1997 1998 1999 

Trabalha com seus fornecedo
res quanto à proibição do 
trabalho infantil em seus 
contratos com terceiros. 
Participa de programas e 
atividades que visam erradicar 
o trabalho infantil na sua 
cadeia produtiva. 

11 
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Informações Adicionais A empresa 

9.1 Mantém programa de aprendizagem na empresa para jovens na faixa etária de 14 a 16 anos? 

9.2 Encontra-se certificada para o uso do Selo "Empresa Amiga da Criança" da 
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança ou equivalente? 

• Valorização da Diversidade 

10. 
Reconhecendo a obrigação 
ética das empresas de 
combater todas as formas 
de discriminação e as 
oportunidades oferecidas 
pela riqueza étnica e 
cultural de nossa sociedade, 
a empresa: 

Informações Adicionais 

Procura evitar comportamen- Possui normas escritas que Além de possuir normas 
tos discriminatórios no proíbem e prevêem medidas escritas, oferece treinamento 
ambiente interno e na relação disciplinares contra práticas específico sobre o tema e 
com seus clientes, mas não discriminatórias e regulam os utiliza indicadores para 
possui processos estruturados processos de admissão e identificar áreas problemáticas 
e formais de promoção da promoção. e estabelecer estratégias de 
diversidade. recrutamento. 

. _<K,<_ "_, .. i~Gl!D_;t~J..q 

A empresa 

10.1 Apoia projetos que visam melhorar a competitividade de grupos usualmente discriminados no 
mercado de trabalh()? 

10.2 Mantém programa especial para contratação de portadores de deficiência física e mental? 

10.3 Oferece condições de, trabalho adequadas aos deficientes físicos? 

10.4 Oferece oportunidades de trabalho para ex-detentos? 

10.5 Tem política preferencial para a contratação de indivíduos com idade 
superior a 45 anos ou desempregados a mais de 2 anos? 

10.6 Possui normas e processos eficazes para combater situações de assédio sexual? 

10.7 Porcentagem de mulheres em cargos de chefia: 

10.8 Porcentagem de negros/pardos em cargos de chefia: 

10.9 Porcentagem de empregados acima de 45 de idade em relação 
ao número total de empregados: 

Sim Não 

Além de possuir normas e usar 
indicadores, desenvolve 
atividades de promoção de 
grupos pouco representativos 
na empresa, como programa 
de mentores para acompanhar 
e apoiar o crescimento 
profissional de indivíduos 
pertencentes a esses grupos. 

Sim Não 

1997 1998 1999 

continua 



Público Interno 

continuação informações adicionais 

10.10 Porcentagem de demitidos acima de 45 de idade em relação 
ao número total de demitidos: 

10.11 Salários médios mensais em cargos administrativos - Homens: 
10.12 Salários médios mensais em cargos administrativos - Mulheres: 
10.13 Salários médios mensais em cargos administrativos - Brancos: 
10.14 Salários médios mensais em cargos administrativos - Negros/Pardos: 

Respeito 
ao Trabalhador 

• Comportamento Frente a Demissões 

11. 
Diante de necessidade de 
redução de custos de 
pessoal, a empresa: 

Informações Adicionais 

Procura evitar demissões e 
quando o faz se limita ao 
estritamente necessário. 

Analisa e discute alternativas 
de contenção e redução de 
despesas com os empregados 
e oferece programa de 
demissão voluntária. 

Além de discutir internamente 
e criar incentivos à demissão 
voluntária, estabelece critérios 
sócio-econômicos (idade, 
estado civil, dependentes) para 
orientar o processo. 

11.1 Percentual de reclamações trabalhistas iniciadas por total de demitidos no período: 

• Compromisso com o Desenvolvimento Profissional e a Empregabilidade 

12. 
Para desenvolver seus 
recursos humanos, a 
empresa: 

Promove atividades de 
treinamento pontuais, focados 
no desempenho de tarefas 
especificas. 

Mantém atividades sistemáti
cas de desenvolvimento e 
capacitação, visando o 
aperfeiçoamento contínuo do 
seu pessoal. 

Além de promover capacitação 
contínua, oferece bolsas de 
estudo para a aquisição de 
conhecimentos mais universais 
e com impacto positivo na 
empregabilidade de seus 
empregados. 

1997 1998 1999 

Oferece adicionalmente 
serviços de apoio e/ou 
recolocação, e extensão de 
benefícios, a todos os trabalha
dores demitidos. 

1997 1998 1999 

I I 

As bolsas de estudo para 
aquisição de conhecimentos 
universais são oferecidas para 
todos, sem distinção. 
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Púb~ico ~nternno 

Informações Adicionais A empresa 
12.1 Mantém programa de erradicação do analfabetismo entre seus empregados, 

com metas e recursos definidos? 

12.2 Mantém programa de educação básica/ensino supletivo? 

12.3 Percentual de analfabetos na força de trabalho: 

12.4 Quantidade de horas de desenvolvimento profissional por empregado/ano: 

12.5 Porcentagem do faturamento bruto gasto em desenvolvimento 
profissional e educação: 

• Cuidado com a Saúde, Segurança e Condições de Trabalho 

13. 
Visando assegurar boas 
condições de trabalho, 
saúde e segurança, a 
empresa: 

Informações Adicionais 

Segue rigorosamente as Vai além das obrigações legais Desenvolve campanhas 
normas e parâmetros fixados e procura alcançar ou ultrapas- regulares de conscientização, 
pela legislação. sar. os padrões de excelência oferece acesso a informações 

em saúde, segurança e relevantes e realiza pesquisas 
condições de trabalho em seu de clima organizacional para 
setor. medir nível de satisfação e 

identificar áreas que requerem 
atenção. 

1k~#J1~h-B~·~D~tt'.;:.;m{,,'!i:$l-JtP.f: ..... !~ '" 
A empresa 
13.1 Foi certificada pela norma BS 8800, SA 8000 ou outra norma equivalente? 

Caso for por norma equivalente, especifique: 

13.2 Oferece programa de prevenção e tratamento para dependência a drogas e ao álcool? 

13.3 Promove exercicios físicos no horário de trabalho? 

13.4 Possui política de compensação de horas extras para gerentes e executivos? 

Sim Não 

1997 1998 1999 

Além de desenvolver campa-. 
nhas e realizar pesquisas, 
desenvolve política de 
equilíbrio trabalho-família e 
monitora a carga de trabalho 
visando sua melhor distribui-
ção. Metas e indicadores de 
desempenho relacionadas a 
condições de trabalho, saúde e 
segurança são definidas com a 
participação dos empregados e 
divulgadas amplamente. 

Sim Não 

continua 



Püb~Ã~~~o Interno 

continuação informações adicionais A empresa oferece aos empregados 
13.5 Plano de saúde familiar? 
13.6 Auxílio para educação dos filhos? 

13.7 Financiamento para casa própria? 

13.8 Razão entre a maior remuneração e a menor remuneração em espécie 
paga pela empresa (incluindo remuneração variável): 

13.9 Salário médio mensal da empresa: 

13.10 Salário médio mensal praticado no setor: 

13.11 Média de horas extras por empregados/ano: 

13.12 Média anual de acidentes de trabalho por empregado: 

13.13 Porcentagem dos acidentes que resultaram em afastamento 
temporário do(s) empregado(s): 

13.14 Porcentagem dos acidentes que resultaram em mutilação ou outros 
danos à integridade física do(s) empregado(s), com afastamento 
permanente do cargo (incluindo LER): 

13.15 Porcentagem dos acidentes que r~sultaram em morte 
do(s) empregado(s)/ prestador(es) de serviço: 

• Preparação para Aposentadoria 

14. 
Visando preparar seus 
funcionários para a aposen
tadoria, a empresa: 

Oferece informações básicas e 
orienta seus funcionários 
quanto aos procedimentos 
administrativos necessários à 
obtenção da aposentadoria. 

Desenvolve atividades 
sistemáticas de orientação, 
aconselhamento e preparação 
para a aposentadoria, envol
vendo seus aspectos psicológi
cos e de planejamento 
financeiro. 

Além de preparar seus 
funcionários para a aposenta
doria, a empresa mantém 
programa de previdência 
complementar. 

Sim Não 

1997 1998 1999 

Além de manter programa de 
complementação 
previdenciária, a empresa 
oferece oportunidades de 
aproveitamento da capacidade 
de trabalho dos aposentados e 
estimula sua participação em 
projetos sociais na comunida
de. 

15 



Públi(~o Interno 
-

Espaço reservado 
para sugestões 

e comentários sobre 
os indicadores 

do tema 
Público Interno 

: 
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Gerenciamento do 
Impacto Ambiental 

Meio Ambiente 
Gerenciamento do Impacto Ambiental 
• Conhecimento sobre o Impacto no Meio Ambiente 
• Minimização de Entradas e Saídas do Processo Produtivo 
• Responsabilidade sobre o Ciclo de Vida dos Produtos e Serviços 

Responsabilidade Frente às Gerações Futuras 
• Compensação da Natureza pelo Uso de Recursos e Impactos Ambientais 
• Educação Ambiental 

• Conhecimento sobre o Impacto no Meio Ambiente - (Indústria) 

15. 
Considerando os impactos 
ambientais causados pela 
atividade produtiva, a 
empresa: 

Informações Adicionais 

Conhece os principais impac- Produz estudos de impacto Produz análises de impacto de 
tos ambientais c.ausados por ambiental e tem seus proces- todos seus processos, indepen-
sua atividade e foca a sua sos de gestão ambiental dentemente de obrigação 
ação preventiva nos processos padronizados e formalizados, legal, e realiza regularmente 
que oferecem dano potencial à incluindo o estabelecimento de atividades de controle, 
saúde e segurança de seus metas, plano de ação e monitoramento e auditoria. 
funcionários. . alocação de recursos. 

~-
A empresa 

15.1 Participa junto com outras empresas na discussão dos problemas ambientais 
e no encaminhamento de soluções? 

15.2 Certificada pela norma ISO 14.000 ou outra norma ambiental equivalente? 

No caso de norma equivalente, especifique: 

15.3 Possui plano de emergência ambiental que relaciona todas as suas atividades 
que envolvam situações de risco, e treina seus funcionários em intervalos freqüentes? 

Quantidade média de incidentes e/ou autuações 
por violação das normas de proteção ambiental em 

15.4 Baixa gravidade 

15.5 Média gravidade 

15.6 Alta gravidade 

Produz estudos de impacto da 
cadeia produtiva e do ciclo de 
vida de seus produtos; 
desenvolve parceria com 
fornecedores visando a 
melhoria dos processos de 
gestão ambiental e participa 
do processo de destinação 
final pós-consumo. 

Sim Não 

1997 1998 1999 
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I Meio Ambiente 
• Mimização de Entradas e Saídas do Processo Produtivo (Indústria) 

16. 
Com o objetivo de prevenir 
e reduzir danos ambientais 
e melhorar seus processos 
de gestão ambiental, a 
empresa: 

Informações Adicionais 

Tem procurado, dentro do seu Tem investido na atualização Além de investir na redução e 
padrão tecnológico atual, do padrão tecnológico, visando reutilização de recursos, possui 
reduzir o consumo de energia, reduzir e substituir recursos de processo para medir, monitorar 
água, produtos tóxicos e entrada e desenvolve progra- e auditar periodicamente os 
matérias primas, e implantar ma de reutilização de resíduos aspectos ambientais significa-
processos de destinação pela própria empresa ou por tivos relacionados com 
adequada de seus resíduos. terceiros. consumo de recursos naturais 

e a produção de resíduos e 
dejetos. 

~~~.MiO~,J[""~~j 

16.1 Porcentagem do faturamento bruto gasto em programas 
e projetos de melhoria ambiental: 

16.2 Consumo de energia médio anual por unidade produzida (kwh): 

16.3 Volume médio anual de água consumida por unidade produzida (litro): 

16.4 Volume médio anual de poluição despejada na atmosfera por unidade produzida: 

16.5 Quantidade média (kg,mJ) de resíduos gerados por unidade de produto fabricado: 

16.6 Volume médio (I) diário de despejos líquidos lançados no efluente por unidade produzida: 

• Responsabilidade sobre o Ciclo de Vida dos Produtos e Serviços (Indústria) 

17. 
Os sistemas de 
gerenciamento ambiental 
implantados na empresa: 

Informações Adicionais 

Limitam-se aos principais Abrangem todos os processos Estendem-se à cadeia de 
processos sob seu controle e sob seu controle e as ativida- suprimentos e a empresa 
execução direta. des de transporte e de utiliza critérios ambientais na 

entradas e saídas. seleção de fornecedores. 

'01&t':...~:;!ft .. ~W..L..qy~~O:~;.z~~ 

A empresa 

17.1 Desenvolve programa de gerenciamento de resíduos no cliente? 

17.2 Desenvolve programa de reciclagem? 

17.3 Fornece a seus consumidores informações detalhadas sobre danos ambientais 
resultantes do uso e destinação final dos seus produtos? 

Assume responsabilidade pelo 
ciclo de vida de seus produtos, 
e tem como meta alcançar alto 
nível de sustentabilidade e/ou 
provocar impacto ambiental 
zero, através de estratégias de 
reutilização e compensação 
ambiental. 

1997 1998 1999 

Além de atuar sobre a cadeia 
de suprimentos, possui 
processos de gerenciamento 
relativos às fases de consumo 
e destinação final. 

Sim Não 



Responsabilidade 
Frente às Gerações 

Futuras 

Meito Arnbienlc 

• Compensação da Natureza pelo Uso de Recursos e Impactos Ambientais 

18 .. 
Para cobrir sua parcela de 
responsabilidade quanto ao 
uso de recursos e impactos 
sobre o meio ambiente, a 
empresa: , 

Informações Adicionais 

Cumpre rigorosamente os Pauta sua atuação por Além de recorrer a compara-
parâmetros e requisitos comparação com empresas ções com empresas de 
exigidos pela legislação líderes no cuidado ambiental excelência, a empresa desen-
nacional. em seu setor. volve programas de melhora-

mento e conservação 
ambiental, em escala compará-
vel aos seus impactos. 

~~.t'ffl:L:.tt.tt,j;l')e~D,~~f~~~ 

A empresa 
18.1 Desenvolve esforços explícitos de redução do consumo e coleta seletiva de materiais? 
18.2 Mantém ações de controle da poluição de veículos próprios e de terceiros a seu serviço? 

• Educação Ambiental 

19. 
Visando contribuir para a 
conscientização da popula
ção quanto aos desafios 
ambientais decorrentes da 
atividade humana e incutir 
valores de responsabilidade 
ambiental, a empresa: 

Desenvolve atividades de 
educação ambiental focadas 
no público interno, visando 
reforçar seu programa de 
gerenciamento. 

Estende suas atividades 
educacionais a familiares de 
funcionários e comunidade do 
entorno imediato da empresa. 

Desenvolve campanhas de 
conscientização e educação 
ambiental dirigidas a públicos 
mais amplos. 

Desenvolve novos negócios ou 
adotou novo modelo para 
negócio já existente, que 
procuram explorar oportunida-
des relacionadas à 
sustentabilidade ambiental. 

Sim Não 

Além de desenvolver campa
nhas, a empresa participa ou 
apóia projetos educacionais 
em parceria com organizações 
ambientalistas e exerce 
liderança social em favor dessa 
causa. 

Sim Não Informações Adicionais A empresa 
~--~---------------------------------------------------------,---------.---------

19.1 Participa de projeto(s) de conservação de áreas protegidas? I 

19 



Meio Ambicntt~ 

Espaço reservado 
para sugestões 

e comentários sobre 
os indicadores 

do Meio Ambiente 

20 



Seleção e Parceria 
com Fornecedores 

Fornecedores 
SELEÇÃO E PARCERIA COM FORNECEDORES 

• Critérios de Seleção de Fornecedores 
• Relações com Trabalhadores Terceirizados 
• Apoio ao Desenvolvimento de Fornecedores 

• Critérios de Seleção de Fornecedores 

20. 
Para regular suas relações 
com fornecedores e parcei
ros, a empresa: 

Informações Adicionais 

Possui políticas e normas de Possui normas transparentes Além de critérios básicos de 
uso interno para avaliar e que contemplam critérios e respeito à legislação, as 
selecionar fornecedores com exigências relativas ao normas da empresa incluem 
base em fatores de qualidade, cumprimento da legislação critérios específicos de 
preço e prazo. trabalhista, previdenciária e responsabilidade social, como 

fiscal. proibição de trabalho infantil e 
de práticas de discriminação. 

:m~,O~~ 

A empresa 

20.1 Estabelece prazo formal para a conformidade de seus fornecedores com 
seus critérios de responsabilidade social? 

20.2 Percentual do total de fornecedores que receberam visita de inspeção: 

• Relações com Trabalhadores Terceirizados 

21. 
Nas suas relações com 
trabalhadores terceirizados 
e/ou com os fornecedores 
desses serviços, a empresa: 

Mantém relação contratual 
que transfere ao prestador de 
serviços a responsabilidade 
pelo cumprimento das 
obrigações trabalhistas e 
previdenciárias. 

Possui normas de seleção de 
fornecedores que avaliam suas 
práticas trabalhistas e exigem 
a apresentação de planilhas de 
custos que cubram todas as 
obrigações trabalhistas e 
fiscais. 

Além dos requisitos de seleção 
de fornecedores, a empresa 
oferece ao trabalhador 
terceirizado benefícios básicos 
gozados pelos funcionários 
regulares, como transporte e 
alimentação. 

Exige que seus fornecedores 
reproduzam as exigências 
quanto à responsabilidade 
social junto aos seus respecti-
vos fornecedores, sendo os 
critérios monitorados periodi-
camente. 

Sim Não 

I 
1997 1998 1999 

I I 

Monitora o cumprimento dos 
requisitos estabelecidos e 
integra os trabalhadores 
terceirizados nos seus progra
mas de treinamento e desen
volvimento profissional. 

21 
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Informações Adicionais 
21.1 Porcentagem de trabalhadores terceirizados em relação ao total da força de trabalho 

• Apoio ao Desenvolvimento de Fornecedores 

22. 
Com relação a fornecedores 
de igualou menor porte, a 
empresa: 

Informações Adicionais 

Espaço reservado 
para sugestões 

e comentários sobre 
os indicadores 

do tema 
Fornecedores 

Estabelece relações contratuais Contribui para a melhoria do Além de contribuir para a 
apenas com base em critérios padrão gerencial dos parceiros, melhoria gerencial, mantém 
comerciais. dispondo as informações e relações estáveis e duradouras 

promovendo atividades com parceiros e utiliza critérios 
conjuntas de treinamento. de negociação que permitem 

seu crescimento futuro. 

-~~~.g;O-m-_g 

22.1 A empresa inclui entre seus fornecedores grupos comunitários locais, tais 
como cooperativas, associações de bairro e projetos de geração de renda? 

1999 

Além de contribuir para a 
melhoria gerencial e cresci-

' mento dos seus fornecedores 
de igualou menor porte, 
estimula e facilita seus 
envolvimentos em projetos 
sociais e ambientais. 

Sim Não 

I 



Dimensão Social 
do Consumo 

Consumidores 
DIMENSÃO SOCIAL DO CONSUMO 

• Política de Marketing e Comunicação 
• Excelência do Atendimento 
• Conhecimento dos Danos Potenciais dos Produtos e Serviços 

• Política de Marketing e Comunicação 

23. 
Considerando a influência 
do marketing na formação 
de hábitos de consumo e na 
criação de imagem de 
credibilidade e confiança, a 
empresa: 

Informações Adicionais 

Foca suas estratégias de Possui política formal de Todos os "briefings" apresen-
marketing nos objetivos comunicação alinhada aos tados a agências e parceiros 
comerciais e enfatiza os valores e princípios da para orientar a produção de 
resultados econômicos de empresa e realiza análise peças e campanhas de 
curto prazo. prévia de campanhas para comunicação enfatizam o 

verificar sua conformidade alinhamento com políticas e 
com a legislação de defesa do valores da empresa e procuram 
consumidor. estimular o comportamento 

positivo do consumidor e' 
esclarecer aspectos inovadores 
dos produtos e serviços, assim 
como os cuidados necessários 
ao seu uso. 

~~~D~~~~~ 

A empresa 

23.1 Revisa periodicamente seus -rótulos, embalagens, bulas e outros materiais 
de comunicação e os atualiza sempre que necessário? 

23.2 Tem política formal contra propaganda abusiva que coloque crianças, 
adolescentes, mulheres ou grupos minoritários em situações preconceituosas ou de risco? 

23.3 Teve, nos últimos 3 anos, alguma peça publicitária retirada de circulação devido 
a reclamações de clientes ou concorrentes? 

Em relação a violações do Código de Defesa do Consumidor: 

23.4 Quantidade de processos administrativos(Procon, Vigilância Sanitária, IPEM etc): 

23.5 Quantidade de processos judiciais (cíveis e criminais) recebidos: 

Desenvolve parceria com 
fornecedores, distribuidores, e 
assistência técnica, visando à 
constante melhoria da gestão 
do marketing integrado, 
criando uma cultura de 
respeito e valorização dos 
consumidores. 

Sim Não 

1997 1998 1999 
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I Consumidores 

• Excelência do Atendimento 

24. 
Quanto ao seu compromisso 
com a qualidade dos 
serviços de atendimento ao 
consumidor, a empresa: 

Informações Adicionais 

Possui um atendimento básico Registra as manifestações dos Registra as manifestações, dá 
receptivo, focado na informa- consumidores, resolvendo orientação, resolve rápida e 
ção ao consumidor e solução rápido e individualmente as individualmente as demandas, 
de demandas individuais. demandas, e emite relatórios procura as causas dos proble-

de desempenho para conheci- mas e utiliza as informações 
mento interno. para implementar políticas de 

melhoria da qualidade dos 
produtos e serviços. 

~~O!aIii),,-~ 

24.1 A empresa tem Ombudsman/SAC que possui autoridade e participa nos seus 
processos de tomada de decisões? 

24.2 A direção da empresa está envolvida diretamente nos programas de atendimento ao consumidor? 

24.3 Os atendentes do SAC têm autonomia para ressarcimentos em faixas de valores? 

24.4 A empresa promove treinamento contínuo dos seus profissionais de atendimento? 

24.5 Quantidade de inovações implantadas em função do SAC: 

24.6 Percentual de telefonemas e reclamações não atendidas: 

24.7 Tempo médio de espera no telefone do SAC até o início do atendimento: 

24.8 Percentual de reclamações no SAC em relação ao total de manifestações registradas: 

• Conhecimento dos Danos Potenciais dos Produtos e Serviços 

25. 
Quanto à comercialização 
dos seus produtos e 
execução dos serviços, a 
empresa: 

Não realiza estudos e pesqui
sas técnicas sobre danos 
potenciais de seus produtos e 
serviços para os consumidores. 

Realiza estudos e pesquisas 
técnicas sobre riscos potenci
ais, divulga informações para 
parceiros comerciais, adotando 
medidas preventivas ou 
corretivas, com agilidade. 

Disponibiliza informações 
detalhadas e treina o pessoal 
interno e os parceiros externos 
para adotarem medidas 
preventivas e corretivas com 
agilidade e eficiência, tendo 
um compromisso de integração 
de iniciativas em casos de 
crise. 

Atua pró-ativa e preventiva-
mente no lançamento de 
produtos e na revisão de 
materiais de divulgação, 
utilizando-se das manifesta-
ções dos consumidores, 
prestando contas publicamen-
te de suas atividades. 

Sim Não 

1997 1998 1999 

Trabalha junto a fornecedores 
e distribuidores visando um 
contínuo aperfeiçoamento dos 
produtos e serviços, substituin
do componentes, tecnologias e 
produtos na medida em que 
surgem sucedâneos eficientes, 
mais seguros e que apresen
tam menores riscos à saúde do 
consumidor. 



-
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Informações Adicionais A empresa Sim Não 
25.1 Mantém programa especial para melhoria de produtos, serviços e processos? 

25.2 Tem sistemas internos de rápida resposta e atuação na ocorrência de danos ao consumidor? 

25.3 Já teve produtos retirados do mercado por pressão de consumidoresl órgãos de defesa? 

25.4 Tem produtos proibidos em outros países e ainda comercializados no Brasil ou exportados? 
~ 

Espaço reservado 
para sugestões 

e comentários sobre 
os indicadores 

do tema 
Consumidores 

25 
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26 

Relações com a 
Comunidade local 

Comunidade 

Relações com a Comunidade local 

• Gerenciamento do Impacto da Atividade 
Produtiva na Comunidade 

• Relações com Organizações Atuantes na 
Comunidade 

Filantropia/Investimentos Sociais 
• Mecanismos de Apoio a Projetos Sociais 
• Estratégias de Atuação na Área Social 
• Mobilização de Recursos para o Investimento 

Social 

Trabalho Voluntário 

• Reconhecimento e Apoio ao Trabalho Voluntário 
dos Empregados 

• Gerenciamento do Impacto da Atividade Produtiva na Comunidade 

26. 
Considerando seus possí
veis impactos na vida da 
comunidade (poluição, 
tráfego de veiculos, deman
da sobre equipamentos 
sociais), a empresa: 

Informações Adicionais 

Procura tomar medidas Conhece em profundidade seus Possui política formal de 
saneadoras em resposta a impactos atuais; possui antecipar-se a demandas da 
reclamações e manifestações processo estruturado para comunidade e disponibilizar 
da comunidade. registrar queixas e reclama- informações sobre atuais e 

ções; e promove reuniões futuros impactos de sua 
sistemáticas para informar atividade; envolve a comunida-
lideranças locais sobre de na resolução dos proble-
providências. mas. 

"~~~::":~~:,7,;~;D%:;;~~·~~·~}:~1 

A empresa 

26.1 Participa ativamente junto com outras empresas na discussão dos problemas comunitários 
e no encaminhamento de soluções? 

Quantidade de reclamações e manifestações 
(petições, abaixo-assinados, protestos) realizadas pela comunidade devido à 

26.2 Poluição: 

26.3 Tráfego de veículos: 

26.4 Interferência em sistemas de comunicação: 

26.5 Outros 

Em caso positivo, especificar: 

Além de possuir política formal 
de relacionamento com a 
comunidade, a empresa 
mantém comitês ou grupos de 
trabalho com a participação de 
lideranças locais para a análise 
de seus processos produtivos e 
monitoramento de impactos. 

Sim Não 

I 
1997 1998 1999 



I COlrm.HJidade 
--------------------------------------

• Relações com Organizações Atuantes na Comunidade 

27. 
Com relação às organiza
ções comunitárias, ONGs e 
equipamentos públicos 
(escola, postos de 
saúde,etc.) presentes no seu 
entorno, a empresa: 

Conhece superficialmente suas 
atividades e responde pontual
mente a eventuais pedidos de 
apoio. 

Conhece profundamente o 
trabalho de algumas entidades 
e investe em projetos específi
cos. 

Participa da vida associativa 
local e apóia várias entidades 
através de doações e financia
mento de projetos e/ou 
desenvolve projeto próprio que 
beneficia a comunidade local. 

A empresa mantém parcerias 
de longo prazo com entidades 
locais; desenvolve ou apóia 
atividades para o seu fortale
cimento institucional e 
organizacional; e/ou participa 
da elaboração e implantação 
de projetos conjuntos. 

Sim Não Informações Adicionais A empresa 
r---~----------------------------------------------------------_,----------._---------

27.1 Realiza campanhas educacionais e/ou de interesse público na comunidade? I 

Filantropia/ 
Investimentos Sociais 

------~----------------------------~--------~----------

• Mecanismos de Apoio a Projetos Sociais 

28. 
As atividades filantrópicas 
da empresa são realizadas 
através de : 

Verbas administradas exclusi
vamente por diretor ou gerente 
a partir de solicitações 
externas. 

Verbas definidas em orçamen
to e que são do conhecimento 
dos funcionários e são geridas 
por comitê ou grupo de 
trabalho com base em critérios 
de investimento previamente 
estabelecidos. 

Programa social estruturado, 
com votação orçamentária 
estável, gerenciado por equipe 
profissional, instituto ou 
fundação. 

Programa social, instituto ou 
fundação, que contam com 
mecanismos de geração de 
receita próprios, fundo 
patrimonial e/ou um 
porcentual fixo sobre o 
faturamento, que assegurem 
sua continuidade no longo 
prazo. 

7.7 
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Informações Adicionais A empresa 

28,1 Avalia o impélcto social de seus investimentos e projetos sociais com feedback ou 
participação dos beneficiários? 

28.2 Maximiza o impacto social dos seus recursos realizando projetos conjuntos com 
outras empresas ou através de associações empresariais? 

28.3 Desenvolve seu planejamento estratégico através de processos formais envolvendo 
suas ações sociais e seus respectivos responsáveis? 

---

• Estratégias de Atuação na Área Social 

29. 
Quanto aos critérios de 
atuação e as expectativas 
de impacto da ação social, a 
empresa 

Informações Adicionais 

Toma decisões sobre investi- Seleciona seus apoios com o Foca seu trabalho social no 
mentos sociais considerando o objetivo de manter ou ampliar desenvolvimento de novas 
valor solicitado e a a cobertura e qualidade do metodologias, em estratégias 
credibilidade e reputação do atendimento assistencial de capacitação de recursos 
beneficiário, sem estratégia prestado pela organização humanos para a área social e 
definida. beneficiária. na disseminação de experiênci-

as bem sucedidas. 
::":'.C;?'-':'·" .~,.:"e·s; 0::·,::,:,:';:'1::'''':'; ::."':-;';i 

A empresa 

29.1 Emprega sistemas de aprendizagem e gestão do conhecimento visando o 
aperfeiçoamento contínuo de suas ações sociais? 

29.2 Emprega especialistas ou utiliza consultores no planejamento e avaliação 
de suas atividades no campo social? 

• Mobilização de Recursos para o Investimento Social 

30. 
Para a realização de suas 
ações sociais, a empresa: 

Faz doações de serviços, 
produtos e recursos financei
ros, e/ou desenvolve projetos 
sociais próprios. 

Além de doações e/ou projeto 
próprio, disponibiliza espaços e 
equipamentos para o desen
volvimento de projetos e 
atividades da comunidade. 

Além de doações e/ou projetos 
próprios, utiliza suas compe
tências técnicas, tecnológicas e 
gerenciais para fortalecer sua 
ação social e de seus 
beneficiários. 

Sim Não 

------

Além do foco anterior, procura 
ainda estimular a formação de 
redes de ação social e contri-
buir para o fortalecimento de 
políticas públicas. 

Sim Não 

Além de doações, projetos 
próprios e/ou mobilização de 
competências, a empresa 
envolve funcionários e 
parceiros no desenho e 
implantação de projetos 
sociais. 
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Informações Adicionais A empresa 

30.1 Utiliza os incentivos fiscais para atividades ligadas à cultura e à área social? 

30.2 Utiliza os incentivos fiscais para doações aos Fundos da Criança e do Adolescente? 

30.3 Possui mecanismos para estimular seus funcionários e parceiros a fazer doações? 

30.4 Percentual do faturamento bruto destinado à totalidade de suas ações 
sociais (não incluir benefícios trabalhistas): 

30.5 Porcentagem do total destinado à área social correspondente 
a doações em produtos e serviços: 

30.6 Porcentagem do total destinado à área social correspondente a doações em espécie: 

30.7 Porcentagem do total destinado à área social investido em projeto social próprio: 

Trabalho 
Voluntário 

• Reconhecimento e Apoio ao Trabalho Voluntário dos Empregados . 

31. 
Em relação ao trabalho 
voluntário realizado pelos 
empregados, a empresa: 

Informações Adicionais 

Conhece as iniciativas Realiza levantamento de Mantém serviço de apoio ao 
individuais isoladas e apóia informações e valoriza as voluntariado, informando 
campanhas eventuais. atividades voluntárias desen- sobre oportunidades disponí-

volvidas por seus funcionários veis na comunidade e 
através de ações internas, viabilizando aspectos logísticos 
como carta pessoal do e financeiros. 
presidente, comunicação em 
informativo ou destaque em 
eventos da empresa. 

:~!S~~O~~2~;'~ 

A empresa 
31.1 Utiliza seus projetos sociais para criar oportunidades de voluntariado? 

31.2 Possui membros da alta gerência participando de atividades voluntárias? 

31.3 Utiliza a oportunidade de trabalho voluntário para desenvolver competências 
úteis à carreira profissional dos seus empregados? 

Sim Não 

1997 1998 1999 

Desenvolve programa 
estruturado de apoio ao 
voluntariado, disponibilizando 
recursos humanos e financei-
ros para o seu funcionamento. 

Sim Não 
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continuação informações adicionais 1997 1998 1999 
31.4 Percentual de empregados que realizam trabalho voluntário na comunidade: 

31.5 Quantidade de horas médias mensais doadas (liberadas do horário normal de trabalho) 
pela empresa por voluntário: 

Espaço reservado 
para sugestões 

e comentários sobre 
os indicadores 

do tema 
Comunidade 
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Governo e Sociedade 
Transparência Política liderança Social 

• Contribuições para Campanhas Políticas • Liderança e Influência Social 
• Práticas Anti-Corrupção e Propina • Participação em Projetos Sociais Governamentais 

Transparência 
Política 

• Contribuições para Campanhas Políticas 

32. 
Com relação ao financia
mento de candidatos a 
cargos públicos e a partidos 
políticos, a empresa: 

Informações Adicionais 

Apóia candidatos ou partidos Não apóia candidatos e É transparente na divulgação 
com base em seus interesses partidos ou os apóia dentro junto ao público interno das 
e objetivos comerciais, de regras e critérios internos regras, critérios e valores 
participando da decisão definidos, respeitando sempre doados a campanhas políticas, 
apenas membros da alta os limites legais, sem permitindo acesso destas 
direção. subterfúgios. informações ao público 

externo. 

~~~~~~O~~:rhl~-c:~~~;:n'n 

32.1 Tendo conhecimento de escândalo envolvendo político apoiado anteriormente, 
a empresa renovou seu apoio? 

32.2 No s últimos 5 anos, a empresa foi mencionada na imprensa sob suspeita de ter recebido 
vantagem indevida em razão de contribuição financeira para campanha política? 

• Práticas Anti-Corrupção e Propina 

33. 
Na relação com autorida
des, agentes e fiscais do 
poder público, em todos os 
seus nlveis, a empresa: 

Procura evitar situações que 
envolvam o favorecimento de 
agentes do poder público. 
A empresa não possui 
procedimentos específicos e 
divulgados de controle e 
punição. 

Mantém postura reconhecida 
pelo público interno quanto à 
proibição de favorecimento, 
direto ou indireto, dos agentes 
do poder público e possui 
procedimentos conhecidos de 
controle e punição. 

Possui normas escritas e 
divulgadas amplamente junto 
ao público interno sobre o 
tema e mantém procedimentos 
formais de controle, punição e 
auditoria. 

Além de ter postura transpa-
rente quanto a contribuições, 
a empresa estimula e facilita o 
debate com os candidatos 
sugeridos pelos funcionários. 
Esses debates podem ser 
promovidos nas dependências 
da empresa, em hora e local 
previamente estabelecidos. 

Sim Não 

Além de auditar o cumprimen
to das suas normas e controles, 
a empresa as divulga junto às 
autoridades que com ela 
mantenham relação. As 
normas internas exigem a 
denúncia às autoridades 
superiores de toda oferta 
recebida. 
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Informações Adicionais Nos últimos 5 anos, a empresa 
33.1 Teve seu nome mencionado na imprensa sob ~uspeita de ter participado 

de incidente envolvendo o oferecimento de propina e corrupção de agentes públicos? 

33.2 Quantidade de casos identificados pela mídia: 

Liderança Social 

• Liderança e Influência Social 

34. 
Em sua participação em 
associações e fóruns 
empresariais, a empresa: 

Informações Adicionais 

Participa de comissões e Participa de comissões e Participa ativamente, contribu-
grupos de trabalho relaciona- grupos de trabalho relaciona- indo com recursos humanos ou 
dos à defesa e promoção dos dos a questões de interesse financeiros, de processos de 
interesses específicos do seu público e responsabilidade elaboração de propostas de 
ramo ou setor de negócio. social. interesse público e caráter 

social. 
f";'!:t'!t{r~':~n~''ü~~;·D,:;z'~~7:J::';'~~~'~'k1 

A empresa 
34.1 Patrocína ou realiza campanhas de mídia exclusivamente relacionadas 

a questões de interesse público? 
34.2 Patrocina projeto social coordenado por associação da qual participa? 
34.3 Patrocina ou realiza concurso ou prêmio relacionado a temas sociais? 

34.4 Número de artigos e entrevistas assinados por executivos 
da empresa sobre temas sociais publicados: 

34.5 Porcentagem do faturamento bruto gasto em patrocínio ou 
realização de campanha de interesse público: 

Sim Não 

I I 
1997 1998 1999 

I I 

lideranças da alta direção da 
empresa participam na 
elaboração de propostas de 
caráter social e visitam 
autoridades públicas visando a 
sua adoção. 

Sim Não 

1997 1998 1999 



• Participação em Projetos Sociais Governamentais 

35. 
Em seu envolvimento com 
as atividades sociais 
realizadas por entes 
governamentais, a empresa: 

Informações Adicionais 

Considera que cumpre sua 
obrigação com o pagamento 
de impostos e contribui 
ocasionalmente com o poder 
público na realização de 
eventos e atividades pontuais. 

':f.';E~Sl':rL~~ll~D·;:;..~Z'~~,;"t:fts;'{;~:1:1!" 

A empresa 

Apóia financeiramente 
programas e projetos do poder 
público, em resposta a 
solicitações das autoridades. 

Contribui com recursos 
humanos, técnicos ou financei-
ros para a realização de 
projetos específicos e localiza-
dos, executados por entidades 
governamentais. 

35.1 Adota ou desenvolve parceria com escolas públicas, visando a melhoria da qualidade de ensino? 

Espaço reservado 
para sugestões 

e comentários sobre 
os indicadores 

do tema 
Governo 

e Sociedade 

35.2 Patrocina programa público ou privado de bolsa-escola? 

35.3 Porcentagem do faturamento bruto gasto em projetos 
em conjunto com o poder público: 

Participa e/ou apóia a elabora-
ção, aperfeiçoamento e 
execução de políticas públicas 
universais. 

Sim Não 

1997 1998 1999 

I I 
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Informações Gerais da Empresa 

Nome da Holding/Grupo 

Nome da Unidade de Negócios avaliada 

Número de funcionários da Unidade de Negócios em 1999 

Faturamento bruto em 1997 

Faturamento bruto em 1998 

Faturamento bruto em 1999 

Origem do controle acionário 

Setor 

Destinação dos principais produtos 
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CAPÍTULO I - APRESENTAÇÃO 

1.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho é composto por CInCO capítulos. No primeiro capítulo encontra-se a 

apresentação, que introduz o tema de estudo, justificando a sua escolha e formulando o 

problema. 

No segundo capítulo encontra-se o referencial teórico. O terceiro capítulo traz os objetivos 

gerais e específicos do trabalho. 

A pesquisa de campo encontra-se no quarto capítulo, que é composto pela metodologia e 

pela apresentação de dois estudos de caso. 

No quinto capítulo encontram-se as considerações finais do estudo. Em seguida são 

apresentadas as referências bibliográficas e os anexos. 

1.2 INTRODUÇÃO DO TEMA 

o tema deste trabalho é a responsabilidade social das empresas. Este conceito assume 

definições diversas, porém pode ser definido de forma simplificada como a "obrigação ----- ---
gerencial das empresas de tomar ações que protejam e desenvolvam o bem-estar da ,.......----- -_._-~, 
sociedade como um todo, assim como os interesses organizacionais" (CERTO, 1994, p.52). 

Observamos nas últimas décadas uma mudança muito grande na forma como as empresas 

são vistas em relação ao seu ambiente. De instituições econômicas com responsabilidades 

associadas ao processo produtivo, passam a defrontar-se com a necessidade de assumirem 

novos papéis, como resultado dé:ls alterações no ambiente em que operam. Cada vez mais as 

empresas têm se voltado para questões que envolvem o aspecto político-social e que vão 
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além das considerações meramente econômicas. Essas questões dizem respeito à proteção 

do consumidor, ao controle da poluição, à segurança e à qualidade dos produtos, à 

assistência médica e social e à defesa de grupos minoritários, entre muitas outras. A 

declaração do Business Council for Sustainable Development, um conselho criado em 

1991, fonnado por 50 líderes empresariais mundiais, afirma que, pelo fato de o mundo estar 

caminhando para desregulamentação, iniciativas privadas e mercados globais, o novo 

contexto requer empresas aptas a assumirem mais responsabilidades sociais, econômicas e 

ambientais na definição de sua atuação. O conselho mostra ainda a necessidade da 

expansão do conceito sobre o que são parceiros, incluindo não apenas empregados e 

acionistas, mas também fornecedores, consumidores, vizinhos, grupos de cidadãos e outros 

atores (SCHl'vfiDHEINY, 1992, p.7). 

Tradicionalmente a responsabilidade da empresa traduzia-se na busca da maximização dos 

lucros e da minimização dos custos, e a tomada de decisões pelos administradores não era 

influenciada significativamente pelos aspectos sociais e políticos do ambiente de negócios. 

Essa visão, que prevalecia antigamente e é originária de um ambiente estável e previsível, 

considerava que o que é bom para a empresa é bom para a sociedade. Fonnou-se a partir 

disso um arcabouço de leis e regulamentações que têm como premissa dar sustentação para 

que as empresas atinjam seus objetivos econômicos, não criando entraves e permitindo aos 

administradores concentrarem-se apenas nos aspectos econômicos que digam respeito ao 

funcionamento da empresa de fonna eficiente e eficaz, sem terem. que se preocupar mais 

amplamente com o contexto sócio-político. 

Modernamente considera-se que a linha de divisão entre a empresa e seu ambiente é mais 

vaga e ambígua, o que torna o cenário mais complexo. A empresa passa a ser vista como 

uma instituição sócio-política, que reflete a mudança de ênfase somente no econômico, para 

a inclusão também do social. São valorizados aspectos como a distribuição mais justa da 

renda, a qualidade de vida, o relacionamento humano e a realização pessoal. A sociedade 

está mais atenta ao comportamento ético das empresas, que reflete as ações do seu corpo de 

executivos. As novas leis e regulamentações têm forçado mudanças de estratégia, que são 

observadas com atenção pela sociedade e fortemente divulgadas pelos veículos de 

4 



comunicação. Hoje em dia é muito fácil para uma empresa perder a credibilidade frente ao 

grande público em função de um comportamento ético inadequado ou pelo fato de não 

. assumir as suas responsabilidades frente à sociedade. 

Vivemos um tempo em que o consumidor está muito mais consciente de seus direitos e do 

que acontece no mercado de uma forma geral. A partir disso, ele faz escolhas mais 

estudadas, protegido por códigos legais mais modernos e abrangentes. Segundo ENGEL, 

BLACKWELL e l\11NIARD (1995, p.942), qualquer ambiente de livre mercado é 

construído sobre a premissa de que o lucro e o ganho material devem ser objetivados pelas 

empresas, com a ressalva de que haja um foco no interesse de longo prazo dos 

consumidores. Outros grupos da sociedade também pressionam o ambiente de negócios por 

meio de movimentos sociais reinvindicatórios e da atuação de grUpos organizados ou de 

indivíduos, que resultam em novas leis e regulamentações, provocando mudanças nas 

regras do jogo. Mais recentemente temos vê-se, inclusive, parcerias estratégicas se 

formarem entre esses grupos organizados da sociedade e as empresas, numa tentativa de . 

substituir a fase de protestos para ganhar atenção do público e forçar a mudança de 

legislação, por uma era de busca de soluções conjuntas efetivas. Curiosamente, segundo 

Will Hildesley, do Marine Stewardship Council, citado em artigo de BENDELL E 

MURPHY (1997), as ONGs (Organizações Não Governamentais), os administradores e os 

representantes da indústria freqüentemente compartilham os mesmos conceitos, mesmo se 

suas posiçoes oficiais diferirem. Isso significa que um novo nível de entendimento parece 

estar surgindo entre empresas e defensores sociais e ambientais, ainda que este diálogo e 

suas implicações políticas subseqüentes possam ser dificeis de se administrar. Segundo 

MEREGE (2000), "o setor privado não ficou imune aos princípios que norteiam a atuação 

do Terceiro Setor e que dizem respeito à melhoria da vida, à transformação qualitativa do 

ser humano e às relações econômico-sociais". 

Assim, uma grande transformação parece estar em curso na posição das empresas frente às 

demais partes da sociedade, o que se traduz , em muitos aspectos, na disposição que têm 

revelado para assumir suas responsabilidades sociais. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS PARA A ESCOLHA DO TEMA 

A questão da responsabilidade social das empresas envolve aspectos de grande importância 

para a área de negócios e sociedade e mostra-se permeada de ambigüidades e indefinições, 

tanto no que diz respeito à pesquisa acadêmica sobre o tema, quanto às suas aplicações 

práticas no âmbito das decisões e estratégias das empresas. Este tema foi escolhido como 

objeto deste estudo por se referir a uma área em que a pesquisa acadêmica pode trazer 

contribuições importantes. 

O interesse sobre o tema responsabilidade social das empresas tem crescido sensivelmente 

no Brasil nos últimos anos. Algumas iniciativas locais parecem confirmar esta análise; Em 

1982, foi criado o Prêmio EC01
, pelo braço local da Câmara Americana de Comércio, que 

financia a premiação anual dos melhores exemplos de filantropia empresarial nas áreas de 

cultura, educação, conservação/educação ambiental, saúde e participação comunitária. Mais 

de mil empresas já se inscreveram para o prêmio desde o seu início. Em 1995 foi formado o 

GIFE2 
- Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, cuja missão é aperfeiçoar e disseminar 

os conceitos e práticas no uso de recursos privados para o desenvolvimento do bem 

comum. O grupo contava com 58 associados em maio de 2001. O Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Sociae é outro exemplo recente. Fundado em 1998, é uma 

associação de empresas que pretendem discutir meios de propagar a cidadania empresarial 

no país (administrar com responsabilidade social, de acordo com sua definição) e contava 

em maio de 2001 com mais de 400 associados de portes variados, provenientes de 

indústrias e setores econômicos diversos. Em 1998 a Câmara Municipal de São Paulo 

estabeleceu o prêmio bienal Selo Empresa Cidadã, que estimula a realização do Balanço 

Social pelas empresas e é um instrumento para difundir a responsabilidade social das 

empresas no município. Até abril de 2001, 97 empresas brasileiras haviam realizado o seu 

Balanço Social, segundo dados do ffiASE4
. 

1 Endereço eletrônico: w-.. w.a.mcham.com.br/cídadania/premioeco 
2 Endereço eletrônico: v>;-y.,w.gife.org.br 
3 www.eLios.org.br 
4 IBASE -Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Endereço eletrônico: w~vw.ibase.org.br. 
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Não só no campo prático nota-se a crescente preocupação com a postura das empresas no 

Brasil. Importantes pesquisas foram conduzidas recentemente sobre o comportamento ético 

das empresas e sobre suas ações sociais. O Centro de Estudos de Ética nas Organizações 

CENEIEAESPIFGV, em parceria com o Ethics Research Center, em Washington, D.e., 

Estados Unidos, desenvolveu uma pesquisa de clima ético nas empresas, entre 1998 e 1999. 

Foram coletados dados em 20 indústrias manufatureiras no Brasil, utilizando-se indicadores 

para avaliar o seu clima ético, que avaliam: sistemas formais, mensuração" liderança, 

negociação, expectativas, consistência, chaves para o sucesso, serviço ao cliente, 

comunicação, influência dos pares e consciência ética (ARRUDA, 2000). 

O IPEA5 concluiu em março de 2000 uma pesquisa entitulada " ~ção Social. das Empresas 

do Sudeste", em que procurou saber quantas são as empresas que realizam ações sociais 

voltadas para a comunidade e para seus empregados, se o envolvimento em ações sociais 

para comuni.dades apresenta diferenças marcantes conforme a atividade econômica das 

empresas, em que medida o tamanho da empresa influencia a sua atuação, quais são as 

ações realizadas, a quem beneficiam e se os empresários tendem a privilegiar as localidades 

mais próximas da empresa no seu atendimento social6 (pELIANO E BEGHIN" 2000). No 

final de maio de 2001 o IPEA publicou os resultados finais da mesma pesquisa conduzida 

nas regiões Nordeste e Norte do país. 

Por meio desta pesquisa descobriu-se que 67% das empresas da região realizam algum tipo 

de ação em beneficio da comunidade. No Nordeste, esse percentual é de 55%, e no Sul, de 

46%. Por outro lado, as empresas que não executam qualquer espécie de ação social 

representam 16% ou 70 mil do total de empresas no Sudeste. No Nordeste, elas são 17 mil, 

ou 19% do total. No Sul, representam mais de um terço das empresas da região {34% ou 56 

5 IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Endereço eletrônico: u'\\-w.ipea.gov.br 
6 O IPEA considerou ação social qUâlquer atividade que as empresas realizem para atender às comunidades, 
nas áreas de assistência social, alimentação, saúde, educação, meio ambiente e desenvolvimento comunitário, 
dentre outras, que abrangem desde pequenas doações eventuais a pessoas ou instituições até gl""'aIldes projetos 
mais estruturados, pudendo, i...'lc1usive, estender-se aos empregados da empresa e a seus frur.iliares. As 
ati"idades eXe<:Utadas por obrigação legal, como, por exemplo, o cumprimento de normas ambientalistas em 
razão do licencianlento ambiental, as contribuições compulsórias ao SEBRAE, SESI, SESC, SENAI, SENAC 
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mil empresas). As atividades de assistência social predominam nas três regiões. No 

Sudeste, das 300 mil empresas que realizam ações sociais para a comunidade, 57% se 

voltam para ações assistenciais. No Nordeste, a metade das 48 mil empresas está envolvida 

em atividades nesse campo. No Sul, dois terços (66%) efetuam doações ou apoiam projetos 

assistenciais. Os resultados encontrados nas regiões Nordeste e Sul confirmam que a 

educação não é o foco prioritário do investimento social privado, como se pensava até 

recentemente. No Nordeste como no Sudeste, a educação fica em quinto lugar, com a 

participação de 13% e 14%, respectivamente. Entretanto, é importante ressaltar que no Sul 

a atividade educacional aparece em terceiro lugar, mobilizando cerca da metade dos 

empresários dessa região. Enquanto no Nordeste e no Sul o atendimento é prioritariamente 

voltado para a comunidade em geral (80% e 70%, respectivamente), no Sudeste a atenção 

volta-se mais especificamente para o grupo infantil (63%). Nota-se, contudo, que as 

crianças são também um dos principais alvos dos empresários nordestinos e do sul do país. 

Os resultados desta pesquisa conduzida pelo IPEA são de inestimável importância, por 

representarem a primeira avaliação sistemática e quantitativa realizada no Brasil em larga 

escala. Trazem surpresas, como a alta porcentagem de empresas na região Sudeste que 

fazem algum tipo de ação pelas comunidades (57%) e o baixo percentual de empresas que 

não exercem qualquer tipo de ação social na mesma região, só para citar dois exemplos. 

Embora este trabalho tenha esclarecido uma série de indagações e, portanto, venha a 

contribuir significativamente para o corpo de conhecimentos existentes no país sobre as 

ações das empresas junto à sociedade, ele. apresenta limitações no que diz respeito à 

avaliação da responsabilidade social das empresas, por considerar como beneHciários das 

ações sociais aperias os funcionários e as cómunidades. 

Outra pesquisa sobre a ação das empresas foi realizada por meio de uma parceria entre 

Programa Voluntários, CEATS-USP7
, CIEE8

, GIFE e SENAC-SP, divulgada em 1999. 

Com o título "Estratégias de empresas no Brasil: Atuação social e voluntariado", a pesquisa 

e SENAR e o atendimento obrigatório aos empiegados, como o vale-transporte e o salá.-io-fanrilia, foram 
excluídas. 
7 Centro de Estudos em Administração do TeiceiíO SetOi da Univeisidade de São Paulo. 
8 Cent.ü de Integração Empresa-Escola. 
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teve como foco os programas de voluntariado empresarial. As empresas pesquisadas são de 

todos os portes, representam 4 regiões do país e localizam-se em nove Estados e no Distrito 

Federal. Distintos setores da economia e empresas de diversas origens de capital também 

estão contempladas. Dentro do perfil de atuação social das empresas que participaram do 

estudo, 56% das empresas afirmaram investir em programas de cunho social ou 

comunitário e 43% das empresas declararam não fazer nada na área social (CEATS-USP, 

1999). 

Essas iniciativas observadas nas empresas (ações de responsabilidade social), na academia 

e no governo (pesquisas e promoção de conceitos como· ação social e voluntariado) e nas . 

instituições do Terceiro Setor ou das Organizações não Governamentais (como o Instituto 

Ethos e o Gife, por exemplo), refletem um intenso movimento que está ocorrendo no Brasil 

de valorização e disseminação do conceito e da prática da responsabilidade social 

empresarial. Isso se reflete na mídia, que tem veiculado um sem-número de reportagens, 

entrevistas e cadernos especiais sobre o tema. Um exemplo da atenção da m~dia são as 

publicações da revista Exame: "As 100 Melhores Empresas para Você Trabalhar" e o "Guia 

de Boa Cidadania Corporativa", de 2000. 

Em meio a esse movimento que cresce a olhos vistos, pouco se sabe, de forma 

sistematizada e ampla a respeito de como as empresas de fato estão conduzindo suas ações 

de responsabilidade social, quais os conceitos que estão utilizando para se guiar e quais são 

os resultados de suas ações. Mais do que isso, pouco se sabe sobre o que as empresas 

entendem por responsabilidade social. A julgar pelas suas ações práticas, esse conceito está 

ainda no nosso país muito atrelado às ações voltadas para a comunidade. Até mesmo as 

pesquisas que foram conduzidas no país, com abrangência regional ou nacional, tratam, de 

forma clara ou não, da ação social das empresas, mais do que se sua responsabilidade 

social. Assim, mostra-se necessário compreender, com um maior aprofundamento, os 

diversos aspectos envolvidos na questão da responsabilidade social das empresas no Brasil, 

para o que pode contribuir muito a pesquisa acadêmica. 
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1.4 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Com a rápida e intensa disseminação do conceito e da prática da responsabilj!dade social 

empresarial no Brasil e, à medida em que as empresas se dedicam ao exercício dessa 

responsabilidade, toma-se mais clara a necessidade do estabelecimento de critérios que 

permitam a avaliação das práticas com ela relacionadas. 

São propostos, na literatura internacional vários padrões de avaliação de responsabilidade 

social, grande parte dos quais tem sido utilizados por empresas de várias partes do mundo. 

A auditoria social e os relatórios sociais, por exemplo, estão sendo cada vez mais 

reconhecidos corno urna forma importante de· avaliar as ações das empresas 

periodicamente. Essa é urna prática que já está se disseminando por vários países, mas que, 

no entanto, parece ainda não ter se firmado no Brasil. Aqui a maior parte das empresas 

ainda está iniciando o processo de elaboração de seus Balanços Sociais. Inclusive, por este 

processo ainda estar no início, percebe-se que urna parte significativa dos Bal.mços Sociais 

publicados até o presente momento contém muito mais informações qualitativas e história 

das ações sociais da empresa, do que as informações quantitativas necessárias para que se 

tenha urna visão concreta do seu desempenho. 

Dentre os padrões existentes de avaliação de responsabilidade social das empresas, alguns 

constituem-se em ferramentas práticas de avaliação (indicadores, por exemplo). Urna 

dessas ferramentas práticas foi desenvolvida recentemente no Brasil, e as demais foram 

desenvolvidas em outros países. O desafio déste trabalho é buscar o estado da arte dos 

estudos relativos à responsabilidade social das empresas e investigar corno aS ferramentas 

de avaliação de responsabilidade social empresarial se comportam ao serem aplicadas em 

empresas brasileiras. 

As questões básicas que norteiam esse estudo são: 

1. ~s ferramentas de avaliação foram construídas a partir de urna base teórica? 

2. O conteúdo das ferramentas é adequado à realidade das empresas pesquisadas? 
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3. Os dados necessários à aplicação das ferramentas estão disponíveis nas empresas 

pesquisadas? 

4. Qual a interferência da forma de aplicação de cada ferramenta na viabilidade de ·sua 

aplicação nas empresas estudadas? 

Com a finalidade de subsidiar a compreensão das questões acima apresentadas, será feita a 

seguir uma revisão da bibliografia existente na área de responsabilidade social empresarial. 
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A ÁREA DE NEGÓCIOS E SOCIEDADE 

Embora não haja um consenso sobre a data precisa do estabelecimento da área de negócios 

e sociedade (business and society), geralmente considera-se que os trabalhos de 

GALBRAITH (1952), DAHL e LINDBLOM (1953), MASON (1959), CHEIT (1964), 

VOTAW (1965), MONSEN e DOWNS (1965), WALTON (1967) e EPSTEIN (1969) 

contribuíram significantemente para o seu desenvolvimento (JONES, 1983, p.559) 

Os negócios podem ser definidos como um conjunto de organizações privadas, com 

orientação . comercial (orientação para o lucro) que variam em tamanho desde 

empreendimentos de um só dono, até gigantes corporativos (como Microsoft, Coca-Cola e 

Hewlett-Packard). Entre esses extremos há muitas empresas de tamanho médio, sejam de. 

um só proprietário, sejam parcerias ou corporações. A sociedade pode ser definida como 

uma comunidade, uma nação ou um amplo grupo de pessoas que têm em comum tradições, 

valores, instituições, atividades e interesses coletivos. Assim, quando se fala do 

relacionamento entre os negócios e a sociedade, isso pode significar os m~gócios e a 

comunidade local, os negócios e a nação como um todo, ou os negócios le um grupo 

específico de pessoas (CARROLL E BUCHHOLTZ, 2000, p.4). 

O clima de críticas aos negócios que ora se observa foi estimulado por vários fatores, entre 

eles a evolução do nível de riqueza, da renda disponível e do padrão de vida da sociedade, a 

educação formal e a maior consciência que resultou do surgimento da televisão. A partir 

desses fatores vem ocorrendo uma revolução em termos de aumento· de expectativas, que 

pode ser definida como uma crença de que cada geração deveria possuir um padrão de vida 

mais alto do que a sua predecessora. Também, suas expectativas com relação às grandes 

instituições, como os negócios, deveria ser maior. Um problema social tem sido descrito 

como uma lacuna entre as expectativas da sociedade quanto a condições sociais e as 

realidades sociais presentes. Do ponto de vista de uma empresa, o problema social é a 
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lacuna entre as expectativas da sociedade com respeito à performance social da empresa e 

sua performance social real. A natureza das expectativas crescentes é tal que elas 

ultrapassam a capacidade de resposta de instituições como as empresas, criando assim uma 

constante condição que conduz à critica (CARROLL E BUCIlliOLTZ, 2000, p.12). 

A sociedade é formada por três grandes subsistemas - o econômico, o político e o cultural -

e cada um deles interage com os outros dois. O subsistema econômico é constituído pelas 

instituições básicas de produção e de troca econômica (empresas privadas, empresas 

estatais, sindicatos de trabalhadores, cartéis, cooperativas e os mercados de produtos, de 

trabalho e financeiro). O subsistema político é composto pelos braços Jlegislativo, 

executivo, judicial, administrativo e regulatório do governo. O subsistema cultural é 

formado pela religião, pela família, pela vida intelectual e pelos sistemas de valores (BELL, 

1976 e NOV AK, 1982). 

A área de negócios e sociedade consiste no estudo da interação dos sistemas político e 

cultural com o sistema econômico. Mais especificamente, a área se preocupa com as 

tensões que surgem dessa interação e com os métodos desenvolvidos para lidar com essa 

tensão (JONES, 1983, p.560). Segundo Jones, o foco central dessa área de estudo pode 

ainda ser refinado introduzindo-se a noção de controle social dos negócios, que é a maneira 

como a sociedade conduz as atividades de negócios em direção a um fim útil. Em essência, 

o controle social dos negócios é o cerne da área de negócios e sociedade, pois a maioria: dos 

temas ensinados nessa área, ou que são alvo de pesquisa, encaixam-se nesse arcabouço 

conceitual. Em resumo, a área lida com duas questões gerais relacionadas com o controle 

social dos negócios: 

1. Em que medida os resultados e os processos do sistema econômico são compatíveis 

com os valores dos sistemas político e cultural, ou seja, o quão apropriados são os 

mecanismos de controle social? 

2. Como os resultados e os processos do sistema econômico podem se tomar mais 

compatíveis com os valores dos sistemas cultural e político, ou seja, como os 

mecanismos de controle social podem ser aperfeiçoados? (JONES, 1983, p.560) 
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Além disso, essas questões têm componentes descritivos, normativos e prescJitivos. Por 

exemplo, antes que se possa fazer uma avaliação das mudanças propostas para a estrutura 

do conselho de administração, é necessário saber como esse conselho está estruturado e 

como ele funciona - uma análise descritiva. Então pode ser necessário que s~ja feito um 

exame dos valores a partir dos quais um padrão de comparação possa ser estabelecido -

eficiência econômica, liberdade econômica, responsabilidade política, entre outros. Aí um 

elemento normativo entra na análise. O componente prescritivo envolve a proposta 

propriamente dita, um plano para fazer com que a estrutura e a função do conse~lho estejam 

em conformidade com os objetivos de valor estabelecidos (JONES, 1983, p.560). 

Alguns dos assuntos mais comuns na área de negócios e sociedade são os citados por Jones: 

1. Ideologia e valores 

2. Poder econômico/político/social das empresas 

3. Legitimidade 

4. Teoria da firma 

5. Regulamentação 

6. Governança corporativa 

7. Responsabilidade social das empresas 

8. Envolvimento político das empresas 

9. Filantropia empresarial 

10. Avaliação ambiental (JONES, 1983, p.561). 

A seguir serão expostos conceitos e proposições teóricas sobre responsabilidade social das 

empresas, tema central deste trabalho, que nasce dentro da área de negócios e sociedade. 
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2.2 SURGIMENTO E EVOLUÇÃO. DO CONCEITO DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL DAS EMPRESAS 

A atenção dada à área de responsabilidade social das empresas (RSE) tem crescido nos 

últimos anos e deve continuar evoluindo em resposta às mudanças ocorridas nos valores da 

sociedade. Os termos do contrato entre as empresas e a sociedade estão se modificando. 

Passam a incluir o conceito de que as empresas que buscam um objetivo puramente 

econômico acarretam alguns efeitos à sociedade, os quais representam um custo social para 

todos. Nesse sentido o crescimento econômico não está ligado ao progresso social. O novo 

paradigma, portanto, envolve a redução desses custos sociais e a responsa.bilidade das 

organizações de contribuírem tanto para o desenvolvimento econômico, quanto para a 

melhoria das condições sociais. Esta responsabilidade social é, assim, fundamentalmente 

um conceito ético. 

Evidências da preocupação da comunidade empresarial com a sociedade remontam a 

séculos. No entanto, os escritos formais sobre responsabilidade social são basicamente um 

produto do século xx, em especial dos últimos 50 anos, em que a teoria, a pesquisa e a 

prática de RSE foram moldadas. Além disso, embora seja possível encontrar referências ao 

conceito de RSE por todo o mundo, especialmente nos países desenvolvidos, os escritos 

formais têm sido mais evidentes nos Estados Unidos, país que acumula uma grande parte 

da literatura. As primeiras preocupações com.RSE surgiram durante as década.s de 30 e 40. 

As mais importantes referências desse periodo incluem BARNARD (1938), CLARK, 

(1939) e KREPS (1940). De um ponto de vista mais prático, já em 1946 a revista Fortune 

entrevistava executivos de negócios, pedindo sua opinião sobre suas responsabilidades 

sociais (CARROLL, 1999). 

O livro de Bowen, Social Responsibilities of the Businessmen (BOWEN, 1953, citado por 

CARROLL, 1999) é considerado um marco do começo do periodo moderno da literatura 

nesse assunto. O trabalho de Bowen originou-se a partir da crença de que as várias centenas 

de grandes empresas eram centros vitais de poder e de tomada de decisão e as ações dessas 
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empresas afetavam em muitos aspectos as vidas dos cidadãos. Entre as várias questões 

levantadas por Bowen, encontrava-se: "Quais responsabilidades com relação à sociedade 

pode-se esperar que os homens de negócios assumam?". A partir disso, Bowen propôs uma 

definição inicial das responsabilidades sociais dos homens de negócio: 

Refere-se às obrigações dos homens de negócios de perseguir as políticas, de 

tomar as decisões ou de seguir as linhas de ação que são desejáveis em 

termos dos objetivos e valores da nossa sociedade (BOWEN, 1953, p.6, 

citado por CARROLL, 1999). 

A discussão atual sobre Responsabilidade Social das Empresas (Corporate Social 

Responsibility) começou em meio ao enriquecimento econômico norte-americano no pós

guerra. Autores como Bowen, McGuire, A .Elbing e C. Elbing defendiam a idéia de que as 

empresas deveriam dar passos largos na direção de aceitar as obrigações sociais e as 

responsabilidades decorrentes de sua proeminente e poderosa posição na sociedade 

contemporânea (BOWEN, 1953; MCGUIRE, 1963; ELBING e ELBING, 1967 citados por 

LITZ, 1996) 

Esses primeiros autores eram vistos por muitos criticos como ingênuos e donos de idéias 

utópicas. Suas idéias eram desdenhadas por fundamentalistas mais tradicionais como 

LEVITT (1958), que interpretava os esforços para aumentar a responsabilidade social das 

empresas como equivalente à destruição do sistema capitalista e FRIEDMAN (1962), que 

argumentava que a responsabilidade social da empresa consistia em "usar seus recursos e se 

envolver em atividades que visem aumentar a sua lucratividade, desde que se mantenha 

dentro das regras do jogo". Friedman afirmava ainda que: 

poucas tendências poderiam minar tão profundamente o verdadeiro 

alicerce da nossa sociedade livre como a aceitação, pelos funcionários das 

empresas, de uma responsabilidade social que não seja a de gerar para os 

seus acionistas todo o dinheiro possível" (FRIEDMAN, 1962, p.133). 
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Deve-se observar que, mais recentemente, apesar da disseminação e aceitação ampla do 

conceito de responsabilidade social das empresas, há linhas de pensamento e construções 

teóricas que se mantêm contrárias a essa· idéia. Defendem que as empresas devem se 

preocupar em ser produtivas e gerar lucros. Assim estariam sendo responsáveis para com a 

sociedade9 (KNAUTZ, 1997). 

Por outro lado, na epoca de Friedman e Levitt, Samuelson, outro influente economista 

norte-americano, defendia a idéia de que " ... uma grande empresa não somente pode se 

envolver com responsabilidade social, mas é bem melhor que ela tente fazê-lo" 

(SAMUELSON, 1971, p.24, citado por CARROLL, 1999). Foi a partir desta contraposição 

que surgiu o conceito moderno de responsabilidade social das empresas. Novos constructos 

teóricos foram propostos. Entre eles se destaca o . trabalho de Davis, que definiu 

responsabilidade social argumentando que este conceito se refere "às considerações e 

respostas da empresa a questões que vão além das exigências estritamente econômicas, 

técnicas e legais da empresa"(DA VIS, 1973, p.312, citado por CARROLL, 1999). Davis 

propôs também argumentos a favor e contra a responsabilidade social e a conhecida "lei de 

ferro da responsabilidade", segundo a qual a empresa é uma instituição social que precisa 

usar seu poder de forma responsável, caso contrário a sociedade pode tirá-lo. 

A soçiedade garante legitimidade e poder aos negócios. No longo prazo, 

aqueles que não usarem o poder de tal maneira que a sociedade considere 

responsável, tenderão aperdê-Io (DA VIS, 1975 citado por LITZ, 1996). 

Em melO a esses esforços iniciais na área de· RSE, SurgIU um problema de definição 

relacionado com a dificuldade de articular o conceito de responsabilidade, a partir de uma 

cultura de ética pluralista. Essa questão gerou uma falta de consenso teórico sobre o 

significado de responsabilidade social. Somou-se a isso um meio ambiente caracterizado 

por uma grande variedade de setores e contextos de mercado (pORTER, 1986, p.22). 

9 Ver, p~r exemplo, o volüme I, número 7 da revista Policy Spotlight, editada por Robert Knautz, que U-<1Z 
v~-ios textos e autores que se contrapõem à idéia de responsabilidade sociâ! das empresas. Endereço 
eletrônico: ww-",·.free-market.net/features/spotlight/9708.hô:rJ 
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A doutrina de responsabilidade social foi então suplementada por uma abordagem mais 

orientada para a ação, denominada "Capacidade de Resposta Social das Empresas" (RSE2) 

(Corporate Social Responsiveness), que dava ênfase à capacidade de resposta 

organizacional (ACKERMAN, 1975 e SETHI, 1979). Isso se deu, em grande parte, devido 

à demanda da comunidade corporativa, que precisava de orientação sobre "como" agir 

responsavelmente, mais do que simplesmente "o que fazer" da contemplação moral (LITZ, 

1996). 

Contribuições importantes para a construção desse conceito foram dadas por SETHI(l975), 

que esclareceu a distinção entre responsabilidade social e conscientização social. 

ACKERMAN e BAUER(I976) propuseram um processo de três níveis de identificação das 

questões, avaliação do risco e implementação da resposta. CARROLL(1979) elaborou uma 

conceitualização tridimensional de responsabilidade, conscientização e interação das 

questões sociais. 

Na última década foi proposto o conceito expandido de Performance Social das Empresas 

(PSE), que buscou integrar e transcender os trabalhos anteriores, identificando os princípios 

fundamentais, processos e resultados que abrangem o estudo de negócios e sociedade 

(WARTICK e COCHRAN, 1985; WOOD, 1991). Os princípios norteadores do paradigma 

de performance social das empresas são: legitimidade institucional (DAVIS, 1973), 

responsabilidade pública das organizações (PRESTON e POST, 1975) e arbítrio individual 

do gestor (CARROLL, 1979). Os processos relevantes para a performance social das 

empresas incluem: avaliação ambiental, exame dos stakeholders10 e administração de 

questões sociais. A interação de princípios e processos reflete-se em resultados, incluindo 

programas sociais e políticas que buscam reconhecer autenticamente os imí:>actos sociais 

associados à ação corporativa. 

Donna Wood propôs em 1991 um modelo de Performance Social das Empresas, o qual tem 

sido amplamente utilizado e discutido como importante referência teórica na área de 

responsabilidade social empresarial. 
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2.3 O MODELO DE WOOD DE DESEMPENHO SOCIAL DAS EMPRESAS 

Donna Wood afirma que a Perfonnance Social das Empresas (PSE), há muitas décadas tem 

sido um tema de estudo acadêmico. O conceito tem sido usado nos Estados Unidos desde a 

metade dos anos 70. A autora acredita que, embora possam ser identificados alguns marcos 

em direção a uma teoria de perfonnance social das empresas, representados pelos trabalhos 

de ACKERMAN e BAUER, 1976; CARROLL, 1979; DAVIS, 1973; FREDEIUCK, 1978; 

FREEMAN, 1984; MILES 1987; PRESTON e POST, 1975 e WARTICK e COCHRAN, 

1985, ainda não existe uma teoria sobre PSE, pois os desenvolvimentos conceituais não 

foram ainda suficientemente integrados. Por outro lado, foi gerado um vasto campo de 

teoria e pesquisa, mas não há meios para avaliar a importância de todo esse trabalho para as 

questões centrais da área e, dessa maneira, podem facilmente se perder. Contudo, o 

conceito de PSE pode oferecer um arcabouço coerente para a área de negócios e sociedade, 

integrando os avanços conceituais que têm sido feitos e pennitindo aos estudiosos situarem. 

seus trabalhos dentro de um modelo amplo de relações entre os negócios e a sociedade 

(WOOD, 1991, p.691). 

Com a intenção de integrar esses conceitos e partindo da definição de Wartick (~Cochran de 

Desempenho Social das Empresas, Wood dá alguns passos a mais neste desenvolvimento 

teórico e propõe uma definição de Performance Social das Empresas: 

É a configuração de princ~vios de responsabilidade social, processos de 

resposta social e políticas, programas e resultados observáveis, relativos aos 

relacionamentos da empresa com a sociedade. (WOOD, 1991, p.693) 

A autora afinna que, para avaliar a perfonnance social de uma empresa, o pesquisador 

deveria examinar até onde os princípios de responsabilidade social motivam as ações 

tomadas em nome da organização, quanto a empresa usa os processos de resposta social, a 

10 A pillaVTa originill em inglês stakeholder foi mantida neste trabalho por não haver sido encontrada, na 
literntura nadoml, uma palavra ou expressão em português que retivesse o significado original do termo. 
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existência e a natureza de políticas e programas desenhados para gerenciar as relações da 

empresa com a sociedade e os impactos sociais (resultados observáveis) das ações, dos 

programas e das políticas da empresa. Além disso, o pesquisador deveria examinar todos 

esses elementos - princípios, processos e resultados - em conjunto com cada um dos 

outros, para permitir a identificação de resultados analiticamente cmciais, mas 

politicamente dificeis. Seriam exemplo disso os bons resultados provenientes de 

motivações ruins; resultados ruins provenientes de boas motivações; boas motivações, 

porém pobremente traduzidas pelos processos; o uso de bons processos, mas motivações 

ruins. (WOOD, 1991, p.693). 

A autora atribui ao modelo que propõe as qualidades de se referir às questões acima citadas 

e de permitir que a PSE seja vista tanto como uma tomada estática quanto como uma 

seqüência dinâmica de mudanças, dependendo da questão de pesquisa que estiver sendo 

tratada. Além disso, o modelo pode acomodar a vasta gama de motivações, 

comportamentos e resultados de fato encontrados nas empresas. Não isola a performance 

social como algo completamente distinto da performance dos negócios. Também permite 

que a PSE seja vista não como algo implicitamente bom por si só, e desejável que as 

empresas possuam, mas como um constructo para avaliar os resultados dos negócios que 

deve ser usado em conjunto com valores explícitos sobre o relacionamento apropriado entre 

os negócios e a sociedade. Uma síntese do modelo de Wood pode ser encontrada no 

QUADRO 1. 
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QUADRO 1: O modelo de Performance Social das Empresas 

Princípios de responsabilidade social 

Princípio institucional: legitimidade· 

Princípio organizacional: responsabilidade pública 

Princípio individual: arbítrio gerencial 

Processos de resposta social 

Avaliação do ambiente 

Gerenciamento dos ~1akeholders 

Gerenciamento das questões sociais 

Resultados do comportamento empresarial 

Impactos sociais 

Programas sociais 

Políticas sociais 

Fonte: WOOD, D. 1. Corporate Social Perfonnance Revisited. The Academy Df Management Review, 
Mississipi State, v.16, nA, p.694. 

1. Princípios de responsabilidade social 

W ood afirma que "um princípio expressa algo fundamental que as pessoas acreditam ser 

verdade, ou constitui um valor básico que motiva as pessoas a agirem" (p.695). A idéia 

básica da responsabilidade social das empresas é que os negócios e a sociedade são 

entretecidos, e não entidades distintas. Assim, a sociedade tem certas expectativas de que as 

empresas tenham comportamentos e resultados apropriados. Essas expectativas podem 

repousar sobre todas as empresas, em função do seu papel como instituições econômicas; 

em empresas em particular, em função do que elas são e do que elas fazem; nos gestores e 

em outras pessoas, como atores morais dentro das empresas. Daí a distinção que W ood faz 

entre os três níveis de análise: institucional, organizacional e individual. 
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Nível institucional: princípio da legitimidade 

o princípio da legitimidade refere-se à "Lei de Ferro da Responsabilidade" proposta por 

Davis em 1973. Este princípio expressa um conceito que se encontra no nível da sociedade 

e que descreve os negócios como sendo uma instituição que precisa evitar o abuso de seu 

poder. Assim, o princípio expressa uma proibição, mais do que um dever afinnativo. 

Aplica-se igualmente a todas as empresas, independentemente de suas circunstâncias 

particulares (p.695). 

o nível de aplicação do princípio da legitimidade é o institucional, baseado nas obrigações 

genéricas de uma empresa como uma organização de negócios. Segundo \\10od, o foco 

deste princípio são as obrigações e as sanções. Seu valor reside em definir a relação 

institucional entre os negócios e a sociedade, e especificar o que é esperado de qualquer 

negócio (p.696). 

Nível organizacional: princípio da responsabilidade pública 

Este princípio proposto por W ood afinna que as empresas são responsáveis pelos resultados 

relacionados com suas áreas de envolvimento primário e secundário com a sociedade. 

Wood acredita que as empresas não são responsáveis por resolver todos os problemas 

sociais. No entanto, são responsáveis por resolver os problemas que causaram e por ajudar 

a resolver os problemas e as questões sociais relacionados com as suas operaç(ões e com os 

seus interesses (WOOD, 1991, p.697). Para Wood, esse princípio deriva do trabalho de 

Preston e Post, segundo o qual a responsabilidade pública se refere "às funções de gestão 

organizacional dentro do contexto específico de política pública". Esta última foi entendida 

de maneira ampla como "os princípios que orientam as ações relacionadas com a sociedade 

como um todo". Os autores definem duas áreas de envolvimento organizacional com a 

sociedade: ( a) a área de envolvimentos, comportamentos e transações primários, que 

emergem diretamente do papel funcionaI específico da empresa e (b) a área de 

envolvimentos secundários, que inclui os impactos e os efeitos não intrinsecos do caráter da 
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organização, mas que são gerados pelas suas atividades . de envolvimento primário 

(pRESTON e POST, 1975, p.10). 

W ood acredita que este princípio de responsabilidade pública traz o conceito de 

responsabilidade social empresarial mais próximo da prática, para organizações específicas. 

Por exemplo, um fabricante de automóveis é, com razão, considerado responsável por 

ajudar a resolver problemas de segurança dos veículos e de poluição. Seria razoável 

Imagmar que esse fabricante se envolvesse com problemas de educação no trânsito e 

políticas de transporte público. Poderia ser mais dificil para os executivos de uma empresa 

de automóveis como essa, no entanto, justificar para o conselho de administração o 

envolvimento da empresa em questões relacionadas com moradias para populaç;ão de baixa 

renda ou com alfabetização de adultos. Na prática,no entanto, afirma Wood, as influências 

recíprocas dos negócios e da sociedade são tão amplas que as empresas podem estar aptas a 

justificar envolvimentos sociais que parecem distantes de seus envolvimentos primários e 

secundários. Por exemplo, se o fabricante de automóveis depende do trabalho de pessoas 

analfabetas de baixa renda, então as questões sociais relativas a moradia e álfabetização 

para esses trabalhadores poderiam ser muito relevantes para essa empresa. Justificariam que 

ela assumisse algumas responsabilidades pela resolução desses problemas. Assim, o 

princípio da responsabilidade pública não permite que a responsabilidade social de uma 

empresa seja definida a partir dos caprichos, das preferências ou das conexões sociais dos 

altos executivos da empresa. A responsabilidade social deve ser relevante para as 

operações, interesses e ações da empresa. (WOOD, 1991, p.698). 

Nível individual: princípio do arbítrio gerencial 

o princípio do arbítrio gerencial proposto por W ood estabelece que "os gestores são 

agentes morais que, dentro de todos os domínios de responsabilidade social, são obrigados 

a exercer o seu arbítrio de acordo com o que está disponível para eles, visando resultados 

socialmente responsáveis"(WOOD, 1991, p.698). 
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Segundo W ood, as responsabilidades sociais de uma empresa não são cumpridas por algum 

agente organizacional abstrato, mas sim por agentes humanos individuais, os quais 

constantemente tomam decisões e fazem· escolhas: algumas grandes e outras pequenas, 

algumas de menores e outras de grandes conseqüências. A autora afirma que, até o 

momento em que propôs o modelo de PSE, a área de negócios e sociedade ainda não havia 

construído um conceito de arbítrio, ou de responsabilidade social com arbítrio, que 

estivesse relacionado com o conceito convencional de arbítrio gerencial. A partir de 

meados da década de 80, entretanto, o foco de estudo sobre arbítrio gerencial nas áreas de 

ética nos negócios, tomada de decisão e conflitos de valores claramente aponta para a 

necessidade de se articular um princípio de ação humana socialmente responsável. 

Para Ackerman, o princípio de arbítrio gerencial tem como premissa as seguintes idéias: (a) 

os gestores vivem em um ambiente organizacional e social repleto de opções; (b) as ações 

dos gestores não são totalmente prescritas pelos procedimentos da organização, por 

descrições formais de cargos, disponibilidade de recursos ou tecnologias e (c ]I os gestores 

são agentes morais, tanto no seu trabalho, quanto nos outros domínios de: suas vidas. . 

Assim, a despeito da existência de certas prescrições sobre a responsabilidade social da 

empresa em vários domínios, os gestores precisam fazer escolhas sobre como cumprir 

muitas dessas responsabilidades (ACKERMAN, 1975, p.32). Além disso o fato de os 

gestores possuírem arbítrio gerencial implica em uma responsabilidade pessoal sobre o 

exercício ,desse arbítrio. Essa responsabilidade não pode ser evitada, tomando como 

justificativa as regras, políticas ou procedimentos da empresa (WOOD, 1991, p.699). 

2. Processos de resposta social 

A capacidade de resposta social das empresas foi definida por Frederick como "a 

capacidade da empresa de responder a pressões sociais"(FREDERICK, 1978, p.6). A 

respeito dos desenvolvimentos teóricos existentes sobre esse tema (SETHI, 1979; 

C~OLL, 1979; WARTICK e COCHRAN, 1985; WOOD, 1990), Wood acredita que as 

pesquisas mais relevantes são mais consistentes com o trabalho anterior de Ackerman. Ele 
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sugeriu três comportamentos característicos de uma empresa com capacidade de resposta 

social: (a) ela monitora e avalia as condições ambientais; (b) ela atende às várias demandas 

que os stakeholders têm em relação a ela; e ( c) ela define planos e políticas para responder 

às mudanças (ACKERMAN, 1975). De acordo com Wood, esses comportamentos são 

processos para lidar com informações, pessoas, grupos, questões sociais, eventos e 

correspondem às três principais áreas de pesquisa no campo de estudo das Questões Sociais 

em Administração (QSA): avaliação do ambiente, gerenciamento dos stakeholders e 

gerenciamento das questões sociais (WOOD, 1991, p.703). 

Avaliação do ambiente 

Capacidade de resposta é um conceito ecológico que sugere que a sobrevivência da 

organização ocorre por meio da sua adaptação às condições ambientais. A premissa desse 

conceito é que as empresas precisam saber algo sobre o ambiente externo para que possam 

responder ou adaptar-se a ele. Para traduzirem responsabilidade social das empresas para a 

forma de ação gerencial, os estudiosos da área de QSA tiveram que mostrar que o ambiente 

empresarial não é um fenômeno nem unitário, nem estável, ou seja, que seus componentes 

têm diferentes origens, processos, configurações e efeitos, e que o ambiente está sempre em 

mudança. Além disso, foi preciso mostrar que o ambiente social, político e legal são, no 

mínimo, tão importantes para as empresas quanto os ambientes econômico e tecnológico. 

Assim, sofisticadas e rigorosas técnicas para avaliação do ambiente foram desenvolvidas e 

integradas na literatura sobre gestão estratégica. Com isso, esse componente da capacidade 

de resposta - conhecimento do ambiente - passou a ser usado para planejar estratégias para 

adaptação ao ambiente ou para mudança do ambiente (WOOD, 1991, p.704). 

Gerenciamento dos stakeholders 

Wood considera que o trabalho de Freeman sobre análise dos stakeholders forneceu uma 

discussão interessante sobre os elos existentes entre os stakeholders externos e as funções 

da empresa, além de uma série de ferramentas preliminares para mapear esses 

relacionamentos e as suas conseqüências (FREEMAN, 1984). Uma grande parte da 
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pesquisa na área das QSA é relacionada com o modelo de gerenciamento dos stakeholders. 

As principais questões de pesquisa nessa área relacionam-se com o eonceito de 

gerenciamento dos stakeholders, à maneira como as empresas administram relacionamento 

com múltiplos stakeholders e aos processos de administração do relacionamento de 

determinado stakeholder em particular (WOOD, 1991, p.704). 

Gerenciamento das questões "sociais 

o gerenciamento das questões sociais foi definido como "desenvolvimento de políticas 

com foco nas questões sociais"(WARTICK e COCHRAN, 1985). Envolve planejar e 

monitorar os processos internos e externos para administrar as respostas de uma empresa às 

questões sociais, com o propósito de minimizar os imprevistos. "As questões de pesquisa 

nessa área referem-se à função de relações públicas nas empresas, à administração de 

crises, à estratégia corporativa, às dimensões inter-culturais das questões públicas e aos 

riscos colaborativos, como a auto-regulamentação da indústria e as parcerias público

privadas. F oram estudados também os processos internos para responder às questões 

sociais, como por exemplo, programas de ética nas empresas e de códigos de ética 

empresarial - com resultados inconclusivos - para verificar se a existência de orientações 

formais sobre ética e sobre processos de decisão ajudam os gerentes a resolverem as 

questões éticas, e se esses programas resultam em uma melhor performance social da 

empresa (WOOD, 1991, p.705). 

3. Resultados do comportamento empresarial 

Wood acredita que os resultados do comportamento das empresas são de interesse direto e 

óbvio para a avaliação da performance social das empresas. Neste nível do modelo, os 

resultados são divididos em três grupos: os impactos sociais do comportamento 

empresarial, independentemente do que motivou esse comportamento, ou do processo pelo 

qual esse comportamento ocorre; os programas que as empresas utilizam para implementar 

a sua responsabilidade; e a sua capacidade de resposta social e as políticas desenvolvidas 
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pelas empresas para lidarem com as questões sociais e com os interesses dos stakeholders 

(WOOD, 1991, p.108). 

Impactos sociais 

Os primeiros proponentes da área de responsabilidade social das empresas focaram sua 

atenção nos desastres que ocorriam nas fábricas, nos derramamentos de óleo, no lixo 

tóxico, nos produtos perigosos, nos pagamentos ilegais para políticos, em testes impróprios 

e em similares impactos sociais negativos do comportamento empresarial. Aqueles que 

contrapunham-se à idéia de responsabilidade social no início, focavam-se na provisão de 

empregos, nos produtos e serviços desejados e necessários, na criação de riqueza, no 

pagamento de impostos, na inovação tecnológica e em outros impactos sociais semelhantes, 

benéficos, do comportamento das empresas. Wood acredita que bastante já foi escrito sobre 

os impactos sociais das empresas, mas que ainda é necessário o desenvolvimento de muita 

pesquisa nessa área. Grande parte da pesquisa já executada diz respeito à área de relatórios 

sociais das empresas, em que se dirigiu atenção especial aos dispositivos de avaliação como 

indicadores sociais, relatórios de atingimento de metas e balanço social das empresas. 

Apesar dessa importante área de pesquisa ter se debilitado, ela deveria ser revivida para 

ajudar a dar substância à avaliação da performance social das empresas. Se a performance 

social das empresas se tomar algo distinto de outras performances empresariais (como por 

exemplo, performance de negócio, ou performance real), o conceito p,erderá a· sua 

viabilidade como forma de entender o relacionamento entre os negócios e a sociedade. O 

uso do conceito dos impactos sociais ajuda a evitar essa segmentação imprópria do 

comportamento social e do comportamento de negócio (WOOD, 1991, p.708). 

Programas e Políticas Sociais 

Wood afirma que, uma vez que se reconheça que todas as ações de uma empresa têm algum 

impacto social relevante para a sua performance social, um movimento pode ser conduzido 

na direção dos resultados das ações empreendidas pela empresa, explicitamente para 

administrar seus impactos sociais. Essas ações incluem o investimento de recursos em 
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programas sociais, para atingir finalidades específicas, e o estabelecimento de uma política 

social para institucionalizar as motivações e os processos socialmente responsáveis 

(WOOD, 1991, p.708). 

A política social nasce nas organizações, de acordo com W ood, para guiar as tomadas de 

decisão: (a) em áreas em que os problemas são recorrentes, para que não se desperdicem 

esforços de reflexão e análise, em questões rotineiras; e (b) em áreas de grande~ interesse ou 

importância para a organização, de forma que se possa lidar mais efetivamente com 

desafios ou oportunidades nessas áreas. Em termos práticos, "a política social da empresa 

relaciona-se com a incorporação das questões e dos impactos sociais em qualquer lugar 

dentro do corpo da política da empresa, formal ou informal, ... " (WOOD, 1991, p.709). De 

acordo com Wood, a política social da empresa, quando ligada aos princípios de 

responsabilidade social, tem os seguintes objetivos: (a) institucional - sustentar a 

legitimidade dos negócios na sociedade; (b) organizacional - melhorar a adaptabilidade e o 

ajuste da empresa ao seu ambiente; e (c) moral ou ético - criar uma cultura de escolha ética, 

que irá apoiar e incentivar os atores individuais a exercerem as opções disponiveis para eles 

no cumprimento das responsabilidades sociais da empresa (WOOD, 1991, p.709). 

Esta terceira parte do modelo de PSE - resultados do comportamento empresarial - é a 

única parte que pode, de fato, ser observada e aberta à avaliação. Este aspecto da 

performance social das empresas é o único. ponto do modelo· em que existe uma 

performance real. As motivações não são observáveis e os processos são observáveis 

somente por inferência. O impacto social das políticas, dos programas e das operações, no 

entanto, são aqueles aspectos visíveis, por meio dos quais as motivações das empresas 

poderão ser julgadas, o uso que ela faz de processos de resposta social poderá ser avaliado e 

sua performance geral será determinada pelos stakeholders (WOOD, 1991, p.711). 

Em 1996, Wood propôs uma pequena mudança neste terceiro nível de seu modelo. Os 

resultados do comportamento empresarial, que antes eram considerados impactos, 

programas e políticas sociais, agora aparecem como: 

• efeitos nos stakeholders internos 
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• efeitos nos stakeholders externos e 

• efeitos institucionais externos (WOOD e JONES, 1996, p.50). 

Críticas ao modelo de Wood 

Segundo Swanson, o modelo de Performance Social das Empresas proposto por Wood 

constitui atualmente a classificação de pesquisa mais detalhada na área de negócios e 

sociedade, por demonstrar o inter-relacionamento dos três tópicos - princípios de 

responsabilidade social, processos de resposta social e resultados do comportamento 

corporativo - e fornece um arcabouço que unifica esses temas e que estabelece um temário 

para pesquisas futuras. A autora afirma que o modelo de PSE amplia e revisa o modelo de 

Wartick e Cochran (1985), o qual se baseou, por sua vez, no trabalho de Carroll (1979). 

Entretanto, esses trabalhos foram moldados conforme a perspectiva gerencial existente na 

área de negócios e sociedade. Como resultado, o modelo de Wood não dá tanta importância 

às pesquisas mais recentes sobre ética empresarial, existentes nessa área. Ela acredita que 

essa falta de equilíbrio precisa ser compensada, pois a responsabilidade é um conceito bem 

desenvolvido no campo da ética empresarial. Conseqüentemente, essa pesquisa em ética 

tem o potencial de desenvolver de forma crítica as dimensões normativas da 

responsabilidade social das empresas. Swanson argumenta que os princípios propostos por 

Wood são muito estritos e não trazem à área de negócios e sociedade um sentido completo 

de responsabilidade das empresas para com a sociedade. Assim, Swanson propõe uma 

reorientação no modelo de Wood, que permite avaliar se as perspectivas econômica e do 

dever, dominantes na área de negócios e sociedade, podem ser integradas em uma teoria 

normativa adequada para performance social das empresas (SW ANSON, 1995). 

HUSTED (2000) também faz críticas ao modelo de Wood, por não esclarecer a natureza do 

relacionamento entre os princípios, os processos e os resultados. Cita MITNICK (1993) ao 

afirmar que o modelo é um esquema c1assificatório e não uma teoria, por não apresentar 

uma lógica teórica que relacione os elementos do modelo entre si. Ou seja, não há 

procedimentos para gerar explicações ou fazer previsões. Husted lembra PRESTON (1990) 
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ao notar que o modelo de Wood adota uma das duas abordagens básicas para avaliação de 

Performance Social das Empresas - a abordagem de foco nos processos. A outra abordagem 

é a de foco nos resultados, utilizada por CLARKSON (1995) e pelo próprio Husted, que 

propõe uma "teoria de alcance médio para performance social das empresas" baseada na. 

teoria da contingência. Assim, Husted concebe PSE como uma função do ajuste entre 

estratégias e estruturas específicas e a natureza da questão social. A que8tão social é 

determinada no seu modelo pelas lacunas entre as expectativas das empresas e as de seus 

stakeholders . A alta performance social da empresa seria atingida quando essas lacunas de 

expectativas fossem superadas com as estratégias e as estruturas esperadas. 

A literatura sobre responsabilidade social das empresas passou, na década de 90, a· 

incorporar cada vez mais o aspecto normativo, com a maior participação de acadêmicos da 

área de ética nos negócios (ASHLEY, 2000). Dentro dessa perspectiva, de incorporação das 

dimensões normativas ao conceito de performance social das empresas, encontram-se as 

proposições teóricas mais recentes. 

2.4 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO RECENTE 

Uma nova forma de análise da responsabilidade social das empresas é proposta por 

ENDERLE e TA VIS (1998). Eles propõem um conceito de empresa que busc.a equilibrar a 

responsabilidade nos domínios econômico, social e ambiental, implicando num 

relacionamento circular entre eles. Ou seja, nenhum desses domínios de responsabilidade 

pode ser puramente instrumentalizado a favor dos outros, e cada um deveria cumprir, pelo 

menos, os requisitos éticos essenciais. Os autores afirmam que uma quantidade mínima de 

atividades de responsabilidade social claramente faz com que aumente a riqueza de uma 

empresa. Porém, além de um certo ponto, o custo dessas atividades excederá o beneficio da 

produtividade e a riqueza da empresa declinará. O ponto no qual o crescimento da riqueza 

se transforma em declínio é o ponto a partir do qual as atividades de responsabilidade social 

devem ser encaradas como responsabilidade corporativa além da otimização de riquezas. 

Em outras palavras, além do ápice é que as empresas devem balancear a alocação de 
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recursos entre as responsabilidades econômicas, SOCiaIS e ambientais conflitantes. As 

questões colocadas por eles são: até que ponto deve chegar o declínio de ganhos, até quanto 

a empresa deveria assumir sozinha esses custos, e quais dos custos dl~veriam ser 

compartilhados com outros agentes em diferentes níveis (indivíduos, setor, governos, 

instituições internacionais). 

Com respeito aos desafios éticos das empresas, os autores os distinguem entre requisitos 

éticos minimos (normas éticas básicas, como não "matar" os concorrentes), obrigações 

éticas que vão além dos requisitos minimos (como criar e manter relacionamento de 

confiança com os stakeholders); e aspiração a' ideais éticos, que são capazes de mobilizar 

uma grande intensidade de motivação e energta nos domínios econômico, social e 

ambiental. 

Enderle e Tavis entendem que seu conceito de empresa difere dos vários conceitos de 

empresa baseados nos stakeholders, os quais estão sendo cada vez mais discutidos nas 

teorias de administração e de ética nos negócios. Enquanto sua abordagem se centra no 

conteúdo das condutas empresariais eticamente responsáveis, as abordagens dos 

stakeholders concentram-se nos grupos de pessoas que são afetados pela Gonduta das 

empresas, para com quem a empresa supostamente deve ser responsável e com quem o 

conteúdo das responsabilidades devem ser negociados. Os autores afirmam que as duas 

abordagens são complementares e não contraditórias. 

Parece, no entanto, que ainda há pouco consenso sobre a evolução do conceito de 

performance social das empresas (PSE). ROWLLEY e BERMAN (2000) questionam o que 

é PSE, o que significam as medidas de PSE e qual o futuro do conceito de PSE. Os autores 

concluem que o conceito está condenado ao ostracismo, por não se haver tomado uma 

construção teórica e operacional víável. Criam então uma agenda de pesquisa sobre PSE 

para o século XXI, com o objetivo de definir os estudos sobre esse tema em termos mais 

operacionais. A posição de Rowley e Berman é questionada por GRIFFIN (2000), que 

conc~rda com as questões colocadas, mas entende o conceito de PSE como um processo de 
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ação reciproca entre as organizações e seus stakeholders. Embora esse processo precise ser 

revisto, oferece uma base sólida e consagrada para a análise do tema. 

FREDERICK (I998) acredita que a área de Questões Sociais na Administração (QSA) já 

exauriu seu arcabouço analítico inicial, baseado na Performance Social das Empresas 

(ciências sociais), na ética nos negócios (filosofia), na teoria dos stakeholders (ciência 

organizacional) e precisa mover-se para um outro nível paradigmático, fundamentado nas 

ciências naturais. Com isso os horizontes de pesquisa seriam expandidos para incluir 

perspectivas cosmológicas (astrofisica), teoria evolucionária (biologia, genética, ecologia) e 

conceitos espiritualistas não sectários (naturalismo teológico, neurociência cognitiva). 

Na mais ousada proposta atual para o futuro da área de QSA, Frederick afiIma que este 

novo nível paradigmático, por ele denominado CRS4, repousa sobre uma série de premissas 

a respeito das inadequações da presente teoria na área de QSA. A primeira premissa é a de 

que a teoria sobre PSE alcançou um ponto crítico, ou está muito próxima de morrer, pois 

poucas respostas estão surgindo para as pressões e crises urgentes que estão desafiando os 

negócios e a sociedade hoje em dia. PSE enfatiza a mera performance, surgindo como um 

conceito de moralidade neutra, em vez de ser normativo. Tem foco na performance, 

separada das dimensões morais e sociais do comportamento empresarial. A segunda 

premissa é a de que o paradigma dominante nessa área - o conceito de stakeholder - já foi 

bastante explorado e atualmente produz poucas idéias novas ou significativas, do ponto de 

vista teórico. Uma terceira premissa é a de que a teoria sobre ética nos negócios fala em 

reconhecer e integrar as pers~ectivas da ciência social contemporânea e da ci<ência natural, 

na análise das operações de negócios. Nesta. última década,os filósofos de ética nos 

negócios não se moveram muito além da sua habitual devoção às abstrações que não 

contextualizam, encontradas no saber da filosofia convencional (FREDERICK, 1998). As 

teorias de· direitos, de justiça e de contrato social, continuam firmemente ancoradas nas 

perspectivas dos séculos XVIII, XIX e do início do século XX, sobre a natureza humana e a 

sociedade humana. Uma quarta premissa é a de que o papel dos estudos na área se QSA não 

tem sido o de estimular ou dar apoio às operações das empresas, ou ao trabalho de seus 
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gestores. Frederick acredita que a preocupação dos estudiosos da área deve ser a de ajudar a 

tomar mais claro o caminho à frente. 

McWILLIAMS e SIEGEL (2001) esboçam uma perspectiva teórica diferente da de PSE. 

Desenvolyem um modelo de oferta e demanda de responsabilidade social empresarial 

segundo o qual o nível de responsabilidade social de uma empresa depende de seu 

tamanho, nível de diversificação, pesquisa e desenvolvimento, propaganda, v(mdas para o 

governo, renda do consumidor, condições do mercado de trabalho e seu estágio no ciclo de 

vida do setor. Concluem que há um nível ideal de RSE, que pode ser determinado pelos 

gestores por meio de análises de custos e de beneficios. 

Em resumo, o futuro do estudo da responsabilidade social das empresas ainda parece 

incerto. Há fortes indicações na literatura de que o modelo de performance social das 

empresas precisa ser revisto, tanto em termos de sua construção teórica, quanto - e 

principalmente - em termos de sua capacidade de operacionalização. Entretanto, até o. 

momento atual, nenhuma outra forte tendência parece relevante, apesar de nos últimos anos 

a produção acadêmica sobre o tema ter se mostrado especialmente proficua. 

Com respeito ao conceito de responsabilidade social das empresas, referência teórica 

central utilizada neste estudo, Carroll afirma: "três temas ou teorias relacionadas com 

responsabilidade social das empresas foram os maiores focos de atenção durante os anos 

90: performance social das empresas, ética nos negócios e teoria dos stakeholders" 

(CARROLL e BUCHHOLTZ, 2000). A seguir, neste trabalho, serão apresentadas as 

principais proposições sobre a teoria dos stakeholders. 
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2.5 OS STAKEHOLDERS ORGANIZACIONAIS 

Historicamente, num estágio inicial, as empresas eram constituídas por uma ou poucas 

pessoas que investiam seu dinheiro em uma atividade produtiva. Os donos dos negócios 

eram seus próprios gestores e contavam com um grupo de funcionários que mantinham o 

negócio caminhando; fornecedores que disponibilizavam matéria-prima; clientes que 

compravam os produtos ou serviços que estavam sendo produzidos. Era um período menos 

complexo, em que as expectativas das diversas partes envolvidas com o negócio eram 

relativamente pequenas. Como resultado de um processo de modificações, tanto nos 

negócios quanto na sociedade, as empresas transformaram-se de forma tal que não são mais 

somente propriedade dos seu fundadores e de suas famílias, nem mesmo de um grupo de 

proprietários investidores, mas sim ocupam um lugar central em uma sociedade complexa, 

em que as pessoas têm uma multiplicidade de interesses, expectativas e demandas. Dentro 

da perspectiva dessa multiplicidade encontra-se o conceito de stakeholder, significando as 

diversas partes envolvidas com a empresa - indivíduos, grupos, outras empresas - às quais 

ela precisa "responder". 

Nos anos 90, a importância do conceito de stakeholders para os negócios foi realçada por 

importantes congressos que discutiram esse tema. Em 1993 e 1994 Max Clarkson 

organizou dois eventos na Universidade de Toronto, no Canadá, cujo tema foi a teoria dos 

stakeholders. Em 1994, Juha Nasi organizou uma reunião sobre o mesmo assunto na 

Finlândia. A visão de stakeholders avançou ainda mais em 1996, quando Tony Blair, o 

líder do partido dos trabalhadores, defendeu a idéia de uma economia caracterizada pelo 

capitalismo dos stakeholders, em oposição ao capitalismo tradicional dos aGÍonistas. Em 

todo o mundo as pessoas começaram a rediscutir uma velha questão: a quem as empresas 

pertencem e no interesse de quem elas deveriam ser dirigidas? Essas discussões reavivaram 

fortemente o contraste entre as visões americana e inglesa - de que uma empresa aberta tem 

como objetivo maior maximizar o retomo para os acionistas - com a visão japonesa e da 

maior parte da Europa continental - de que as empresas aceitam obrigações mais amplas 

que buscam equilibrar os interesses dos acionistas com os de outros stakeholders, em 
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especialmente os empregados, fornecedores, clientes e a comunidade em geral (CARROLL 

e BUCIffiOLTZ, p.64). 

A origem da palavra stakeholder está relacionada a dois termos. O primeiro te:rmo é stake, 

que significa "um interesse ou uma participação em algo que é possuído em conjunto ou em 

algo que afeta a muitos" (LONGMAN MODERN ENGLISH DICTIONARY, 1968, 

p.1079). A idéia de "stake" pode variar desde um simples interesse num empreendimento, 

até uma reivindicação legal de propriedade. Entre esses extremos, existe o direito a alguma 

coisa, que pode ser um direito legal ou moral. O segundo termo é hold, que significa "o ato 

de segurar, possuir, reter" (LONGMAN MODERN ENGLISH DICTIONARY, 1968, 

p.512). Portanto, em uma tradução livre, pode-se afirmar que stakeholder é cada um 

daqueles que participam de algo que é de interesse comum. O termo derivou da idéia mais 

tradicional e familiar de acionista (stockholder), ó investidor ou proprietário dos negócios. 

Freeman define como stakeholder "todo grupo ou individuo que pode afetar ou ser afetado 

pela empresa ao realizar seus objetivos". Como possuem interesses no negócio, os 

stakeholders podem ser afetados pelas ações, decisões, políticas ou práticas da empresa. 

Esses stakeholders podem também afetar as ações, decisões, políticas ou práticas da 

organização. Com os stakeholders, portanto, há uma interação potencial de mão-dupla, ou 

uma troca de influências (FREEMAN, 1984, P.46, citado em MITCHELL, AGLE, e 

WOOD, 1997). 

Segundo Carroll e Buchholtz, a evolução do conceito de stakeholder tem um paralelo com 

a evolução dos negócios. Na tradicional visão produtiva da empresa, os proprietários viam 

como stakeholders somente os indivíduos ou os grupos que forneciam recursos ou que 

compravam produtos ou serviços da empresa. Com o passar do tempo as empresas 

cresceram e houve uma separação entre propriedade e controle. As empresas começaram a 

perceber a necessidade de interação com um número maior de grupos constituintes, para 

que pudessem ser administradas com sucesso. Dessa maneira, começou a surgir a visão 

gerencial da empresa. Finalmente, em função das grandes mudanças internas e externas que 

ocorreram com os negócios, os gestores foram forçados a fazer uma grande mudança 
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conceitual em sua visão da empresa e de seu relacionamento multilateral com as partes 

constituintes. O resultado disso foi a visão da empresa constituída por stakehold.ers, em que 

os responsáveis pela sua administração precisam perceber os stakeholders não somente 

como grupos interessantes à empresa, mas também como grupos que têm interesses na 

empresa (CARROLL e BUCHHOLTZ, 2000, p.66). 

As raízes do conceito de stakeholder remontam à época da Grande Depressão, nos anos 30, 

quando a General Eletric Company identificou quatro grandes grupos de stakeholders: 

acionistas, funcionários, clientes e o público em geral. (pRESTON, 1990:. citado em 

CLARKSON, 1995). Posteriormente, em 1984, Freeman publicou um livro que se tornaria 

referência na área (Strategic Management: A stakeholder approach) e que fundamentou de 

forma duradoura os esforços para construir modelos, arcabouços e teorias dos stakeholders 

(FREEMAN, 1984 citado em CLARKSON, 1995). A partir de então, inclusive, o conceito 

passou a fazer parte do ensino na área de negócios e do pensamento empresarial 

(MITCHELL, AGLE, e WOOD, 1997). 

Quando CLARKSON (1995) publicou seu influente artigo propondo um framework dos 

stakeholders para avaliar Performance Social das Empresas (PSE), usou como um dos 

argumentos para tal proposição o fato de que, naquela época, não havia na área de negócios 

e sociedade, definições de performance social das empresas, responsabilidade social das 

empresas ou capacidade de resposta social das empresas que oferecessem um arcabouço ou 

modelo teórico para a coleta, a organização.e a análise sistemática de dados das empresas 

relativos a esses importantes conceitos. Não havia ainda um acordo geral sobre o 

significado desses termos do ponto de vista operacional ou gerencial (CLARKSON, 1995; 

WOOD, 1991). 

Clarkson então propôs que PSE poderia se analisada e avaliada maiS efetivamente 

utilizando-se um arcabouço baseado no gerenciamento do relacionamento de uma empresa 

com os seus stakeholders. Assim, o arcabouço dos stakeholders proposto por Clarkson, que 

se tornou uma referência amplamente adotada no campo de negócios e sociedade, oferece 
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uma metodologia de análise e avaliação de PSE (CARROLL, 1999; VIDA VER-COHEN, 

1999; WOOD, 1999). 

o trabalho de Clarkson foi desenvolvido a partir de dados contidos em mais de setenta . 

estudos de campo sobre PSE, conduzidos entre 1983 e 1993 que, em termos teóricos, 

basearam-se na matriz de resposta social das empresas, no modelo conceitual 

tridimensional de performance das empresas e no modelo de performance social das 

empresas. Segundo Clarkson, stakeholders são "pessoas ou grupos que têm ou reivindicam 

posse, direitos ou interesses em uma empresa e em suas atividades passadas, presentes ou 

futuras". Esses direitos reivindicados ou interesses resultam de transações com a empresa 

ou de ações tomadas por ela, que podem ser legais ou morais, individuais ou coletivas. 

Assim, pode-se considerar que stakeholders com interesses, reivindicações ou direitos 

semelhantes pertencem ao mesmo grupo: funcionários, acionistas, clientes e assim por 

diante. (CLARKSON, 1995). 

Clarkson define um grupo de stakeholders primários como sendo " ... aquele sem cUJa 

participação, a empresa não pode sobreviver como um negócio em atividade. Grupos de 

stakeholders primários normalmente são compostos por acionistas e investidores, 

funcionários, clientes e fornecedores, juntamente com o que é definido para () grupo dos 

stakeholders públicos: os governos e as comunidades que fornecem infra-estrutura e 

mercados, cujas leis e regulamentações devem ser obedecidas e a quem impostos e outras 

obrigações são devidos". Se qualquer grupo de stakeholders primários tomar-se insatisfeito 

e se retirar do sistema da empresa, totalmente ou em parte, a empresa poderá sofrer sérios 

danos, ou ficar inapta a continuar em atividade. Clarkson vai além, afirmando que "a 

empresa pode ser definida como um sistema de grupos de stakeholders primários, um 

conjunto complexo de relacionamento entre grupos de interesse com direitos, objetivos, 

expectativas e responsabilidades". Dessa forma, a sobrevivência e o contínuo sucesso da 

empresa dependem da habilidade de seus gestores de criar suficiente riqueza, valor ou 

satisfação para aqueles que pertencem a cada grupo de stakeholders, de forma que cada um 

desses grupos continue fazendo parte do sistema da empresa. A falha em reter a 
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participação de um grupo de stakeholders primários resultará na falha daquele sistema da 

empresa. 

Clarkson define grupos de stakeholders secundários como " ... aqueles que influenciam, 

afetam, são influenciados ou afetados pela empresa, mas não estão envolvidos em 

transações com a empresa e não são essenciais para a sua sobrevivência". O autor utiliza 

como exemplos a . mídia e outros grupos de interesse que, apesar de não estarem 

diretamente relacionados com a sobrevivência da empresa, podem causar a ela danos 

significativos. (CLARKSON, 1995). 

A partir do trabalho de Clarkson, um vasto corpo de desenvolvimentos teóricos e 

conceituais sobre stakeholders vem sendo desenvolvído. DONALDSON e PRESTON 

(1995), em um importante artigo da época, analisaram os aspectos de precisão descritiva, 

poder instrumental e. validade normativa da teoria dos stakeholders. Concluem que esses 

três aspectos se apoiam mutuamente e que a justificativa última para a teoria dos 

stakeholders pode ser encontrada em sua base normativa, que inclui a moderna teoria dos 

direitos de propriedade. GIBSON (2000) complementa o trabalho de Donaldson e Preston, 

examinando em que extensão existe uma base moral para a reivindicação de que as 

empresas deveriam considerar os interesses dos stakeholders. ARGANDONA (1998) 

afirma que a responsabilidade social das empresas oscila entre dois extremos: uni que reduz 

as responsabilidades da empresa à obtenção do maior lucro possível para os seus acionistas 

e outra que estende as responsabilidades da empresa para incluir um amplo conjunto de 

agentes com interesse ou participação na organização. Na sua opinião, a teoria dos 

stakeholders, da responsabilidade social das empresas, é mais atrativa do ponto de vista 

ético, mas ainda assim carece de uma sólida fundamentação que possa ser aceita por várias 

escolas de pensamento. Argumenta que a teoria poderia ser fundamentada no eonceito ético 

de bem comum. Vidaver-Cohen reafirma as idéias propostas por Clarkson, ressaltando que 

o termo stakeholder deveria referir-se somente às partes envolvidas com a empresa que 

carregam consigo riscos para os resultados das atividades organizacionais, e não " todo 

objet~ animado ou inanimado que cruza o caminho de um gestor". Afirma que o modelo de 

Clarkson abriu caminho para resolver problemas de tomada de decisão, diferenciando 
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indivíduos ou grupos que podem afetar a organização daqueles que são afetados pelas 

ativídades organizacionais. "Clarkson acreditava que, a menos que uma correlação direta 

possa ser estabelecida entre um problema social específico e atividades específicas da 

empresa, a teoria dos stakeholders baseada no risco não iria requerer um compromisso 

moral da empresa para resolver aquele problema" (VIDA VER-COHEN, 1999). 

Uma importante proposição foi feita em 1997, por Mitchell, Agle e Wood. Os autores 

procuram contribuir para a construção teórica sobre os stakeholders propondo uma forma 

de identificá-los e de avaliar a sua relevânci~ a 'partir de três atributos de relacionamento: 

poder, legitimidade e urgência. A partir da combinação desses atributos, geram uma 

tipologia de stakeholders. e fazem proposições com relação à sua importância para os 

gestores das empresas. A posição dos autores é de que os gestores deveriam atender às 

reivindicações dos diversos stakeholders com base na avaliação da sua relevância para a 

organização (MITCHELL, AGLE, WOOD, 1997). 

Na área acadêmica, os avanços sobre a teoria dos stakeholders ilustram a grande 

necessidade de que sejam feitos trabalhos mais extensos para que se chegue a uma 

compreensão mais ampla do conceito de stakeholder. Uma das dificuldades que se fazem 

sentir no campo teórico de negócios e sociedade é a transposição dos conceitos, idéias e 

teorias para construções com um cunho mais instrumental. Trabalhos recentes vêm 

contribuir para a superação dessa dificuldade (ver MITCHELL,' AGLE, WOOD, 1997 e 

DA VÉNPORT, 2000). Quando se trata de responsabilidade social .das empresas, um 

desafio enfrentado na prática refere-se aos mecanismos de avaliação. A seguir será feita 

uma exposição sobre alguns dos padrões existentes de avaliação de responsabilidade social 

das empresas. 
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2.6 MEDIDAS E PADRÕES DE AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

EMPRESARIAL 

Uma série de medidas tem sido utilizadas em pesquisas empíricas sobre responsabilidade 

social das empresas, com diferentes focos e intenções. Segundo W ood, algumas medidas 

indicam os resultados das respostas das empresas a demandas sociais específicas, como o 

trabalho de minorias e de mulheres, ou o combate à poluição; outras medidas simplesmente 

indicam a intenção das empresas de se voltarem para problemas sociais, por exemplo a 

existência de declarações escritas de políticas sobre contratação de minorias ou controle de 

poluição. Certas medidas, ainda, envolvem eventos, como explosões de fábricas, desastres 

aéreos, derramamentos de petróleo ou recalls de produtos, utilizados como indicadores 

negativos, ou medidas de irresponsabilidade social das empresas, da mesma forma que o 

registro das condenações criminais ou das multas regulatórias de uma empresa (WOOD e 

JONES, 1996, p.52). 

Existem atualmente várias metodologias relevantes na área de auditoria social e de 

relatórios sociais, utilizadas em várias partes do mundo, dentre as quais pode-se enumerar: 

Relatórios sociais realizados por cooperativas e sociedades de intereSSE: mútuo (por 

exemplo o relatório das práticas sociais dos membros da Intemational Association for 

Mutual Insurers). 

Balanços sociais, como na França e na Itália, onde são um requisito legal para médias e 

grandes empresas. 

O Ethical Accounting Statement para pequenas e médias empresas praticado na 

Dinamarca. 

Métodos baseados em indicadores de performance para permitir a comparação com 

outras organizações, no mesmo setor e em setores diferentes, em distintos níveis da 

organização. 

A utilização do benchmark, que oferece uma abordagem para identificar as "boas 

práticas" e processos que levam a uma boa performance social, assim como medidas 

para cada stakeholder, levando em conta as diferenças entre setores. 
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Auditoria social, que tem sido foco de considerável publicidade, principalmente em 

função da auditoria realizada pela New Economics Foundation no The Body Shop. A 

auditoria social examina a performance de uma organização com a perspectiva dos seus 

diferentes stakeholders (SPEAR, 2000). 

Segundo Zadek, a auditoria social é o processo de "definir, observar e comunicar medidas 

de comportamento ético e impacto social de uma organização em relação aos seus 

propósitos e aos dos seus stakeholders" (ZADEK, 1994, p. 632). A metodologia da 

auditoria social foi bastante desenvolvida pelo instituto de pesquisa chamado New 

Economics Foundation ll baseado em Londres. É uma abordagem apropriada para 

investigar como os propósitos éticos e sociais, os valores e os princípios, são 

implementados nos procedimentos e ações de uma empresa. O processo de auditoria social 

busca ser compreensivo. Por meio dele uma empresa pode estabelecer seus próprios 

indicadores para avaliar a sua performance social num determinado periodo (normalmente 

um ano). Os relatórios de auditoria social são publicados e validados por instituições 

externas e permitem comparações entre organizações e referência às melhores práticas. 

Uma das formas utilizadas atualmente para se avaliar a RSE é a dos cenários e rankings 

SOCiaiS. 

A Kinder, Lyndenberg & Domini (KLD) construiu diversos cenários sociais, que não foram 

resultados de pesquisa empírica, mas foram escolhidos intuitivamente ou derivaram de 

pesquisas de mercado entre investidores considerados socialmente conscientes. Há seis 

cenários divididos em 'áreas preocupantes' e 'áreas fortes', que permitem uma (!mpresa ser 

classificada em um ranking ponderado (os cenários da comunidade, das relações com 

funcionários, do ambiente, dos produtos, das mulheres, das minorias, das operações fora 

dos Estados Unidos). Há, além disso, um cenário que visa eliminar as empresas que não 

merecem futura consideração (os cenários negativos, que excluem empresas que se 

relacionam de alguma forma com a indústria de armas e com energia nuclear). A KLD não 

11 Endeíeço eletrônico: Voiv.-w.neweconomics.Oíg. 
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publica os detalhes de seu sistema- de ranqueamento, nem como são determinados os pesos 

de cada elemento (HOPKINS, 1999, p.127) 

Todos os anos a revista Fortune publica os resultados de sua pesquisa sobre H:putação das 

empresas, numa lista das empresas mais admiradas nos- Estados Unidos_ Esses rankings 

estão baseados em um conjunto de opiniões que medem como grandes empresas são 

percebidas por 8.000 altos executivos, diretores externos e analistas financeiros. Mais de 

300 empresas em 32 setores estão incluídas na lista. O índice Fortune mede atributos 

subjetivos como qualidade da gestão, qualidade do produto, capacidade de inovação, valor 

do investimento de longo prazo, solidez financeira, habilidade para atrair e reter pessoas 

talentosas, responsabilidade com a comunidade e com o ambiente, o bom uso dos recursos 

corporativos. Análise de regressão múltipla é aplicada aos dad,?s, a fim de st~ obter uma 

escala de reputação de 1 (baixa) a 10 (alta) (HOPKINS, 1999, p.124). 

Segundo WOOD e JONES (1996), "não surpreende, devido à natureza dos respondentes, 

que a 'qualidade da gestão' seja considerada pelos entrevistados o atributo mais importante 

de reputação corporativa" (p.52} Numa critica ao sistema de ranking da Fortune, os 

autores afirmam que, "embora seja um exemplo interessante de como várias corporações 

são percebidas por seus pares e por 'íntimos', o ranking tem valor e validade questionáveis 

como medida de Performance Social das Empresas". Em sua argumentação, colocam a 

seguinte questão: "As empresas são admiradas simplesmente por terem uma boa 

performance financeira?". Continuam o raciocínio de que talvez uma boa performance 

financeira, juntamente com um forte foco em relações públicas possa levar a empresa ao 

topo da lista (a empresa Philip Morris estava na 5a. posição há muitos anos). Uma empresa 

pode atingir uma alta pontuação em "reputação", mas ainda ser muito deficiente em várias 

áreas. Os autores questionam: "Que reputação é melhor: uma empresa com· pontuações 

medíocres em todas as medidas, ou uma empresa com pontuações que variam amplamente 

(por exemplo, uma performance financeira muito alta e uma performance muito baixa com 

a comunidade)7" Afirmam que quem utiliza esses rankings como medida de Performance 

Social das Empresas, usa uma justificativa defensiva, baseada na idéia de que o ranking 

reflete a opinião de uma maioria de altos executivos, diretores externos e analistas 
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financeiros, e que isso "passa à margem da questão central em PSE: o que uma empresa 

está de fato fazendo e quais são os seus impactos reais". Concluem afirmando que '''não há 

base conceitual ou teórica para a utilização da escala da F ortune como medida de 

Performance Social" (p.53). 

A escala KLD (Kinder, Lyndenberg e Domini) é um indicador composto de performance 

corporativa e inclui um certo número de dimensões sociais relevantes. Kinder, lLyndenberg 

e Domini constituem uma empresa de investimento social que produz uma escala de 

performance social (escala KLD) com mais de 800 empresas de capital aberto. Gera 

"cenários sociais" que estão merecendo ampla aceitação dos investidores e analistas de 

investimentos. A escala baseia-se na performance das empresas em relação às seguintes 

variáveis: responsabilidade do produto, relações com a comunidade, envolvimento com a 

África do Sul, envolvimento com poder nuclear, relações com funcionários, proteção 

ambiental (poluição), demandas relacionadas com as mulheres e minorias, contratações 

militares e outras dimensões relevantes para PSE. O Domini 400 Social lndex (DSI) é um 

índice de 400 ações públicas de empresas, baseado em aplicações múltiplas dos cenários de 

performance social da KLD, e no Standard and Poor 's 500. O DSI baseia-se na crença de 

que os clientes e investidores escolherão produtos e empresas que tenham uma classificação 

favorável em termos de performance social. As empresas que têm uma contagem adequada 

nesses vários cenários, portanto, são retratadas na comunidade de investidores como 

empresas socialmente responsáveis e são potencialmente merecedoras de investimento 

social. 

Segundo WOOD·e JONES (1996), ainda há uma série de contestações que. podem ser feitas 

com respeito às classificações KLD e ao DSI. Em sua primeira critica argumentam que, 

como uma medida de Performance Social das Empresas, as classificações numéricas são 

muito toscas (normalmente uma escala de 1 a 3 e algumas vezes uma escala de O ou . .!, para 

indicar presença ou ausência de algum traço) e são baseadas em julgamentos qualitativos 

sobre a performance das empresas, fundamentados em informações inadequadas. Sua 

segunda crítica diz respeito ao fato de que as pontuações nos diversos cenários são 

somadas, para que se chegue à classificação de uma determinada empresa, mesmo não 

43 



havendo uma base conceitual para se acreditar que todos os cenários tenham a mesma 

importância. Em terceiro lugar, os autores afirmam que talvez a maior limitação conceitual 

da classificação e do índice seja o fato de que nenhuma explicação é ofi~recida para 

justificar porque essas categorias de atividades são incluídas, e não outras, ou porque essas. 

categorias são consideradas indicadoras de performance social. Apesar de o índice ter um 

aspecto "politicamente correto", por estar baseado em questões tão importantes como a 

África do Sul e proteção ambiental, outras medidas de performance social das empresas, 

como a avaliação de quanto as empresas utilizam trabalho infantil, ou a sua presença em 

outros países repressivos, não são consideradas (p.53). Apesar disso, segundo BRILL e 

REDER (1993), o Domini 400 tem tido um desempenho melhor do que outras listas, em 

termos de retornos financeiros. Em 1993, por exemplo, as ações do Domini 400 tiveram um 

retorno total de 56,38%, comparados com .0 retorno de 46,54% da S&P 50012
. Segundo 

Wood e Jones, isso "não prova a validade da classificação KLD ou do índice Domini, mas 

sugere que a idéia de 'ir bem fazendo o bem' pode ter alguma base empírica". Afirmam que 

"a escala KLD não é perfeita, mas atualmente é o que existe de mais próximo de uma 

medida compreensiva de Performance Social das Empresas (p.54). 

Henwood, em artigo para a revista americana Mother Jones (HENWOOD, 1l998), afirma 

que a lucratividade dos fundos socialmente responsáveis tem se mostrado favorável, pelo 

menos enquanto o mercado acionário se mantém em alta, o que sugere uma questão de 

pesquisa possivelmente interessante, rel?-CÍonada com a performance desses fundos em 

momentos em que o mercado acionário esteja em baixa. Embora reconheça a lucratividade 

desses fundos - o aspecto do "ir bem" - o autor questiona o quanto as empresas bem cotadas 

pelos fundos socialmente responsáveis estão "fazendo o bem". Toma como exemplo o caso 

de algumas empresas cujas ações são representativas na composição do índice, como 

Atlantic Richfield (Arco), Bel! Atlantic, Intel, Mattel, Merk & Co., Merrill Lynch, 

Microsoft, Southwest Airlines, Tele-Comunications Inc. (TCI) e Wal-Mart e questiona que 

visão social emerge desses nomes. Argumenta que "a Arco ainda faz perfurações no 

Alasca; a Intel e a Microsoft são dois dos casos mais graves de quase-monopólios do nosso 

tempo (e a Intel é uma grande poluidora); a Merck está fazendo de tudo para patentear o 

12 Standard and Poor 's 500. 

44 



material genético das florestas tropicais de todo o mundo; a Bell Atlantic e aTeI 

(comprada pela AT&T) não são monopólios, rigorosamente, mas estão perto disso e o Wal

Mart é um pagador de baixos salários, que está destruindo inúmeras ruas principais nos 

Estados Unidos (e, num ritmo crescente, pelo resto do mundo)". 

o autor acrescenta que o cenário mais comum para os investimentos socialmente 

responsáveis, segundo o Forum de Investimento Social, é simplesmente o não investimento 

na indústria do tabaco - 84% dos portfolios socialmente responsáveis excluem os 

produtores de cigarro. Acrescenta que outras proibições comuns para esses portfolios são 

empresas relacionadas com: jogo (72%), armas' (69%), bebidas alcóolicas (68%) e controle 

de natalidade/aborto (50%). Trazendo à tona a questão das diferenças individuais e do 

condicionamento cultural na determinação dos valores éticos das pessoas, Henwood 

acredita que "o que é divertimento para uma pessoa é a rua da perdição para outra", 

referindo-se ao uso do cigarro, das bebidas e do jogo. Afirma que essa subjetividade é a 

maior imperfeição nos esforços de dirigir investimentos por meio da responsabilidade 

social das empresas. No seu ponto de vista, por exemplo, um dos problema sociais mais 

urgentes nos nossos dias é o tratamento miserável dos trabalhadores, no entanto somente 

25% dos portfolios de investimentos socialmente responsáveis têm cenários relacionados 

com as condições de trabalho nas empresas (HENWOOD, 1998). 

Essas importantes reflexões remetem à questão da consideração dos tipos de produto e 

serviço oferecidos pelas empresas, quando da avaliação de sua responsahilidade social. 

Hopkins, de certa forma, apresenta mÍla opinião semelhante à de Henwood, quando afirma 

que "o que é alimento para uma pessoa é veneno para outra" e exemplifica afirmando que 

"os vegetarianos poderiam vetar o uso de qualquer animal abatido como alimento, mas 

comem plantas, que alguns dizem também ter personalidade", e que "muitas empresas da 

área financeira apoiam indiretamente a compra de armas" (HOPKINS, 1999, p.159). 

Segundo o autor, conseqüentemente, qualquer escolha de uma lista de produtos para 

inclusão ou exclusão depende muito dos valores sociais e culturais da pessoa ou da 

sociedade que está adquirindo o produto e chama a atenção para o fato de que um 
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importante fator para equalizar esta escolha é o acesso a informações sobre os produtos e 

serviços e seus fabricantes e fornecedores. 

De uma maneira geral, as disparidades de medidas de Performance Social das Empresas 

têm tornado muito dificil a acumulação de resultados de pesquisas. As medidas 

desenvolvidas para determinados fins podem não ser diretamente transferíveis para outros 

propósitos. Wood e Jones reuniram, num esforço de extrema importância para a pesquisa 

em PSE, 65 estudos empíricos sobre o tema, cuja análise e classificação segundo o foco 

principal, fornece uma uma visão compreensiva do desenvolvimento dos principais estudos 

empíricos sobre PSE (WOOD e JONES, 1996, p.72). 

Recentemente, pelo fato de RSE estar se tornando uma questão em crescente evidência, 

observa-se um substancial crescimento no número de padrões produzidos para os negócios, 

por organizações governamentais, não governamentais, de defesa de direitos e outros tipos. 

Esses vários padrões são criados para apoiar, implementar, medir e intensificar a 

responsabilidade pela performance das empresas com respeito a questões de RSE. 

o Business for Social Responsibility Education Fund fez um sumário comparativo 

identificando as principais estipulações de um grupo seleto de padrões13 relacionados com 

RSE, e fazendo algumas recomendações sobre padrões individuais .. Os padrões revisados 

nesse relatório foram selecionados por representarem as que' estão sendo atualmente 

consideradas como as iniciativas mais importantes de padrões com foço amplo em RSE. 

(Observe-se que a AAIOOO foi omitida do relatório do BSR por não possibilitar a 

comparação de questão por questão com os outros padrões revistos (BUSlNESS FOR 

SOCIAL RESPONSffiILITY, 2000) 14. 

Alguns desses padrões tratam uma questão única, como performance ambiental ou 

governança corporativa; outros tratam uma gama de questões de RS. Esse relatório foca 

13 "padrões" são definidos neste teÀio como "referindo-se amplamente à gama de códigos, normas, princípios 
e padrões de perfonmmce criados para guiar o comportamento das empresas, desenvolvidos p'i)r org,mizações 
governamentais, não governamentais ou de defesa de direitos; associações de negócios ou de comércio; ou 
grupos industriais" (p.i). 
14 Pa.ã informações sobre AAlOOO, ver wW"w.AccountAbility.org.uk. 

46 



somente os padrões que são amplos em seu escopo, abrangendo múltiplas questões de RS. 

A maioria dos padrões relacionados a RS produzidos nos últimos anos, solicita às empresas 

que desenvolvam e implementem políticas e práticas voluntárias, e para se comprometerem 

com padrões específicos de performance em várias questões de RS. Mais recentemente, um 

número limitado de padrões foi desenvolvido de forma que, mais do que oferecer 

recomendações substantivas para a implementação de políticas e práticas específicas de 

RSE, são desenhados padrões para oferecer uma diretriz às empresas que estão buscando 

relatar a sua performance social, ambiental e econômica15
. Em muitos casos, os pa.drões de 

performance e de relatório são complementares. Em seguida serão apresentados os padrões 

analisados pelo BSR. 

1. APEC Code 0/ Business Conduct 

• Proponente: Asia Pacific Economic Cooperation 

• Ano da publicação: 1999 

• Descrição: O código é um padrão inspiracional que foi extraído de uma variedade 

de outros códigos e padrões reconhecidos internacionalmente (por exemplo, 

"Princípios de Governança Corporativa" da OCDE, "Caux Principies", "Charter for 

Sustainable Developmenf' e "Fighting Bribery", da Câmara de Comércio 

Internacional). O desenho inicial do código foi feito por líderes empresariais de 

companhias operando nos países da APEC. O código é desenhado dé modo a 

suplementar e apoiar os códigos de conduta existentes nas empresas. Além de 

oferecer recomendações para ações específicas das empresas numa série de 

questões, o código se remete a recomendações sobre políticas para os governos dos 

países da APEC. 

15 Um outro tipo de padrão é o de "processo" ou de "fundação", melhor representado pela AAlOOO, do 
Jnstitute fOi Social and Ethical AccountAbility. A AA 1000 recomenda um processo que as empresas podem 
usar para gerenciar a medida e a comunicação da sua perfonnance social, ambiental e econômica. Ele não 
contém recomendações para políticas e/ou práticas relacionadas com questões pontuais de RSE, nem fazem 
recomendações sobre indicadores específicos que as empresas deveriam utilizar para medir e relatar sua 
performance em termos de RSE. 
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• Mecanismo de adesão formal ao padrão: CEOS16 das empresas devem assinar um 

compromisso concordando em assumir as obrigações morais propostas pelo código, 

a implementar quaisquer ações que sejam necessárias e a encorajar os governos a 

perseguirem essas orientações sobre políticas. Além disso, as empresas que 

aderirem ao código devem rever a implementação dos princípios a cada três anos, a 

partir da assinatura do compromisso. 

2. Caux Principies for Business 

• Proponente: Caux Rou!,d Table (composta por altos líderes de empresas da Europa, 

do Japão e da América do Norte). 

• Ano da publicação: 1994 

• Descrição: Os princípios são um conjunto inspiracional de recomendações de 

comportamento corporativo que buscam expressar um padrão mundial de 

comportamento corporativo ético e responsável. São propostos como uma base para 

o diálogo e a ação de líderes empresariais em todo o mundo. 

• Mecanismo de adesão formal ao padrão: não existe. 

3. Global Reporting lniciative (GRl) 

• Proponente: uma coalizão liderada pela "Coalition of Environmentally Responsible 

Economics (CERES), que inclui agências não governamentais, corporações, 

consultorias, organizações contábeis, associações de negócios, acadêmicos e outros. 

• Ano da publicação: 2000 (revisado) 

• Descrição: GRI é um padrão de relatório internacional para uso voluntário para 

organizações que queiram reportar as dimensões econômica, ambiental (~ social das 

suas atividades, produtos e serviços. Utilizando dados publicados em relatórios, e de 

usuários de relatórios, o GRI procurou desenvolver uma lista de indicadores 

específicos para reportar performance social, ambiental e econômica. Deve-se notar 

que o GRI não oferece recomendações específicas para as empresas em termos de 

performance, políticas e práticas de responsabilidade social. Ao invés disso, o GRI 

16 Corporate Executive Officer, ou o equivalente ao superintendente geral da empresa. 
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oferece um modelo de relatório que possibilita a comparação entre as organizações 

que estão utilizando esse modelo de relatório. 

• Mecanismo de adesão formal ao padrão: As empresas que utilizam o modelo 

proposto pelo GRI não precisam medir e reportar cada um dos indicadores listados 

na norma. Apesar de o GRI encorajar as empresas a fazerem relatórios completos, 

ele permite uma aproximação gradual e incremental. O GRI não avalia ou faz 

julgamentos sobre o quanto as empresas estão em conformidade com a norma. 

4. Global Sullivan Principies 

• Proponente: Rev. Leon Sullivan 

• Ano da publicação: 1999 

• Descrição: Os Princípios Globais de Sullivan são um padrão inspiracional que foi 

desenvolvido a partir dos dados fornecidos por várias corporações multinacionais. 

Incluem 8 orientações sobre práticas de trabalho, éticas e ambientais de empresas 

multinacionais e seus parceiros de negócios. 

• Mecanismo de adesão formal ao padrão: as empresas se comprometem 

publicamente a apoiar os princípios e a integrá-los em suas op€:~rações. A 

manutenção contínua dos padrões requer que as empresas forneçam uma carta anual 

ao Rev. Sullivan reafirmando o compromisso da empresa com os princípios e 

relatando em linhas gerais os progressos obtidos até então. 

5. OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

• Proponente: Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OECD) 

• Ano de lançamento: 2000 (revisão) 

• Descrição: As normas são recomendações de governos para empresas 

multinacionais e são princípios e padrões voluntários, não impostos por lei. Os 

governos que aderem às normas estimulam as empresas que operam nos países a 

observar as normas em quaisquer lugares em que tiverem operações. A revisão mais 

recente (junho de 2000) recomenda mudanças significativas, notadamente, na 
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introdução de recomendações mais fortes, relacionadas com os direitos humanos e 

as questões ambientais. 

• Mecanismo de adesão formal ao padrão: não há. 

6. Principies for Global Corporate Responsibility: Benchmarks for Measuring 

Business Performance 

• Proponente: Inteifaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) (Estados 

Unidos); Taskforce on the Churches and Corporate Responsibility (TSSR) 

(Canadá); Ecumenical Council for Corporate Responsibility (ECCR) (Reino 

Unido). 

• Ano de lançamento: 1998 (revisão) 

• Descrição: Os princípios de Global Corporate Responsibility são desenhados para 

oferecer um " modelo de estrutura" por meio da qual os stakeholders podem avaliar 

códigos de conduta corporativa, políticas, e práticas relacionadas com as 

expectativas de responsabilidade social das empresas. A partir da revisão de 1998 os 

princípios passaram a incluir as sugestões feitas por uma série de grupos de direitos 

humanos, de ambiente e de trabalho, além de organizações religiosas e empresas. O 

padrão contém aproximadamente 60 princípios que os proponentes consideram 

fundamentais para que as empresas. tenham ações responsáveis, juntamente com 

recomendações de políticas e práticas específicas para apoiar os princípios. 

Finalmente, o padrão contém benchmarks a serem usado por partes externas, para 

avaliar a performance da empresa no que diz respeito às práticas e políticas 

recomendadas. 

• Mecanismo de adesão formal ao padrão: não há mecanismo formal. De acordo com 

os proponentes, os benchmarks devem ser usados como uma ferramenta de 

prestação de contas por meio do qual os agentes envolvidos podem avaliar as 

empresas, seus códigos de conduta e a sua implementação. 

7. Social Accountability 8000 (SA8000) 
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• Proponentes: Social Accountability International (SAI) (anteriormente chamado de 

Councilon Economic Priorities Accreditation Agency - CEP AA) 

• Ano de lançamento: 1998 

• Descrição: SA8000 é um padrão voluntário de monitoramento e certificação. 

baseado em fábricas para avaliar as condições de trabalho nas operações fabris 

globais. O SA8000 foi modelado seguindo os processos de auditoria de qualidade e 

ambiental desenvolvidos pelo International Standards Organization, nos seus 

padrões IS09000 e IS014000. O SA8000 depende de monitores certificados para 

verificar a conformidade da fábrica com o padrão. Apesar de o SA8000 focar 

basicamente em questões de trabalho e de direitos humanos, é considerado um 

importante desenvolvimento na criação de padrões de questões sociais com 

verificação externa e ampla aceitação: 

• Mecanismo de adesão formal ao padrão: As empresas que estão buscando a 

certificação SA8000 precisam ser monitoradas ou avaliadas por agências ou 

organizações de certificação externas. Além disso, o padrão requer dessas empresas 

que: 

1. A alta administração faça uma revisão periódica da adequação, propriedade e 

contínua efetividade das políticas, procedimentos e resultados de performance da 

empresa, comparativamente aos requisitos deste e de outros padrões aos quais a 

empresa tenha aderido. Alterações e melhorias no sistema devem ser implementadas 

quando apropriado (SA8000 9.2). 

2. A empresa deve manter registros apropriados para mostrar conformidade com os 

requisitos do padrão. As empresas devem manter registros sobre os sub-eontratados, 

em que constem nome, endereço, tipo e quantidade de produto fornecido e um 

registro dos perfis sociais dos fornecedores (SA8000 9.3). 

3. A empresa deve implementar ações corretivas e alocar recursos adequados, que 

sejam apropriados à natureza e à severidade de qualquer não conformidade 

identificada em relação à política da empresa ou os requisitos deste padrão (SA8000 

9.10). 

8. UN Global Compact 
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• Proponente: Organização das Nações Unidas (ONU) 

• Ano de lançamento: 1999 

• Descrição: O Global Compact foi anunciado no Fórum Econômico de Davos, Suíça, 

em janeiro de 1999, e fonnalmente lançado em setembro de 2000. O secretário

geral da ONU, Kofi Annan pediu a cooperação dos líderes empresariai~; de todo o 

mundo para voluntariamente seguirem e implementarem um conjunto de nove 

princípios nas suas práticas corporativas individuais, e para apoiarem iniciativas de 

políticas públicas complementares. O padrão inclui práticas específieas que as 

empresas que apoiam o Global Compact devem se comprometer a impl(~mentar. Há 

também uma sessão que descreve os beneficios que as empresas auferern ao adotar 

cada princípio. 

• Mecanismo de adesão fonnal ao padrão: As empresas devem se comprometer a 

defender publicamente o Global Compact na sua declaração de missão, nos seus 

relatórios anuais e em instrumentos similares. Devem também colocar, ao menos 

uma vez ao ano, no website do Global Compact, exemplos específicos de 

progressos conquistados ou de lições que elas aprenderam ao colocar os princípios 

em prática. As empresas também se comprometem a trabalhar em projetos de 

parceria com a ONU, tanto em tennos de políticas, quanto em tennos operacionais. 

Entre os padrões de avaliação de responsabilidade social das empresas existentes, há 

ferramentas constituídas por indicadores. Indicador é algo "que indica, ou serve de 

indicação" (MICHAELIS, 1998). Schmid refere-se a índice como "um fenômeno 

relativamente simples e prontamente observável, usado para medir· fenômenos 

relativamente complexos e não tão prontamente observáveis. Aquilo que é usado como 

medida da característica , pode ser parte da característica ou pode ter alguma relação 

consistente com a mesma". O tenno foi muito empregado nas ciências sociais com esse 

sentido genérico, sendo freqüentemente utilizado com sentido análogo a palavras como 

medida, nota ou escala. Muit.os autores só aplicam o tenno índice ou indicador para a 

mensuração indireta, distinguindo-a da direta. Stevens define indicador como "um efeito ou 
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correlato suposto que sustenta uma relação desconhecida com certos ft::nômenos 

subjacentes" (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1986, p.588). 

Segundo HAMBURGER (1972), Bauer define indicadores sociais como "estatísticas, séries 

estatísticas e todas as outras formas de evidência que nos permitem avaliar onde lestamos e 

para onde vamos com respeito aos nossos valores e objetivos e avaliar programas 

específicos e seu impacto"(p.73). Para Sheldon e Moore, "indicadores (sociais) mostrariam 

o estado corrente de algum segmento do universo social e também as tendências passadas e 

futuras, se progressivas ou regressivas, de àcordo com algum critério normativo"(p.74). 

Para o estudo do Stanford Research Institute, "indicadores sociais são ... , idealmente 

medidas de produtos sociais, isto é, eles medem a aquisição de um objetivo .... Como 

indicadores são medidas de produtos, eles necessariamente são relacionados com a 

obtenção de objetivos. A definição de conceitos de indicadores significa, pois, a definição 

de objetivos" (p.75). 

Em 1997, HOPKINS, um autor inglês, propôs um conjunto de indicadores para avaliar 

empresas socialmente responsáveis. Ao construir os indicadores, Hopkins tinha como 

objetivo propor um sistema simples que pudesse gerar um ranking numérico sobre a 

extensão da responsabilidade social de uma empresa, em comparação com outras. No ano 

2000, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social também propôs, no Brasil, 

uma ferramenta de avaliação da responsabilidade social comp'osta por indicadores. O 

objetivo do Instituto é o de oferecer às empresas uma forma de . auto-avaliarem sua 

responsabilidade social e de terem parâmetros para planejarem suas ações futuras. Esses 

dois conjuntos de indicadores serão foco de estudo empírico apresentado neste trabalho. 

No Brasil existem ainda outros padrões de avaliação relacionados com o balanço social das 

Empresas. O Ibase propõe um modelo de balanço social e o Instituto Ethos está preparando 

o lançamento de um relatório anual de responsabilidade social, que equivale ao balanço 

social e é compatível com os indicadores de responsabilidade social. Existe ainda o Selo 

Empresa Cidadã, da Câmara Municipal de São Paulo, que estimula a elaboração do balanço 

social pelas empresas, premiando-as. 

53 



2.7 CONTRIBUIÇÕES DESTE CAPÍTULO PARA O ESTUDO 

Neste capítulo procurou-se fazer uma retrospectiva histórica das origens dia área de 

negócios e sociedade e dos conceitos de responsabilidade social das empresas e de 

stakeholders. Apresentou-se também o estado da arte na produção teórica sobre esses temas 

e as possíveis direções que a pesquisa acadêmica pode tomar futuramente. Dentm do tema 

responsabilidade social das empresas, foi apresentado e detalhado o modelo de Vvood sobre 

Performance Social das Empresas, uma importante base teórica sobre a qual se assenta o 

presente trabalho. 

F oram apresentados os padrões mais utilizados atualmente para avaliar a responsabilidade 

social das empresas, e dois conjuntos de indicadores. O primeiro deles, os indicadores de 

Hopkins, foram construidos a partir do modelo de Wood. Os indicadores Ethos foram 

construídos a partir da realidade brasileira. Os dois conjuntos de indicadores têm como base 

a teoria dos stakeholders. 

2.8 DEFINlÇÕES OPERACIONAIS 

Serão apresentadas, a seguir, as definições de alguns termos que serão utilizados neste 

trabalho. 

Responsabilidade social das empresas (RSE): refere-se ao conceito amplo das 

responsabilidades que as empresas assumem junto às diversas partes da sociedade com 

quem ela se relaciona. Neste trabalho,RSE refere-se também ao conceito de Desempenho 

Social das Empresas. 

Stakeholders organizacionais: são os diversos públicos com que as empresas se 

relacionam. 
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Indicadores de responsabilidade social: são ferramentas utilizadas para avaliar a 

responsabilidade social das empresas. São constituídos por parâmetros de avaliação, para 

cada um dos quais é estabelecida uma medida operacional. 
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CAPÍTULO IH - OBJETIVOS 

Neste capítulo serão apresentados os objetivos deste trabalho. Inicialmente será apresentado 

o objetivo geral e, em seguida, os objetivos específicos que viabilizam o atingimento do 

objetivo geral. Os objetivos específicos são compostos por objetivos primários e objetivos 

secundários. 

3.3 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é compreender como se comportam ferramentas de 

avaliação de responsabilidade social empresarial ao serem aplicadas em empresas 

brasileiras. 

Para atingir esse objetivo geral, são estabelecidos a seguir objetivos específicos, compostos 

por objetivos primários e objetivos secundários. 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.4.1 Objetivos primários 

• Compreender se as ferramentas de avaliação de responsabilidade social empresarial 

foram construídas a partir de uma base teórica. 

• Avaliar se o conteúdo das ferramentas é adequado à realidade das empresas 

pesquisadas. 

• Avaliar se os dados necessários à aplicação das ferramentas estão disponíveis nas 

empresas pesquisadas. 

• Compreender qual a interferência da forma de aplicação de cada ferramenta na 

viabilidade de sua aplicação nas empresas estudadas. 
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3.4.2 Objetivos secundários. 

• Elaborar uma fundamentação teórica e conceitual a partir do estado da arte da literatura 

sobre o tema responsabilidade social das empresas. 

• Compreender como se dá a adequação do modelo de Wood de Performance Social das 

Empresas na sua aplicação prática por meio de indicadores de responsabilidade social 

empresarial. 

• Avaliar as facilidades e as dificuldades da aplicação de indicadores de responsabilidade 

social nas empresas estudadas. 

Será apresentada a seguir a pesquisa de campo, conduzida neste estudo com a finalidade de 

atingir os objetivos acima estabelecidos. 
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CAPÍTULO IV - PESQUISA DE CAMPO 

Neste capítulo será apresentada a pesquisa de campo conduzida neste estudo. IlIlicialmente 

será descrita a metodologia utilizada e, em seguida, serão apresentados os dois estudos de 

caso. 

4.1 METODOLOGIA 

4.1.1 Introdução 

Este trabalho de pesquisa empírica foi iniciado no primeiro semestre do ano 2000, com o 

propósito de melhor compreender o processo de avaliação da responsabilidade social das 

e~presas no Brasil. Naquela ocasião não havia nenhuma ferramenta nacional desenvolvida 

com o propósito de avaliar esse tipo de responsabilidade. Assim, a partir de urna pesquisa 

bibliográfica sobre os mecanismos existentes atualmente para avaliar a responsabilidade 

social das empresas, foi eleita para o uso no estudo inicial uma ferramenta desenvolvida na 

Inglaterra em 1995 por Michael Hopkins, chamada Indicadores de Empresas Socialmente 

Responsáveis. Essa escolha teve como critério o fato de essa ferramenta ter sido 

desenvolvida a partir do modelo teórico de Performance Social das Empresas proposto por 

Donna Wood em 1991. Assim, até o final do primeiro semestre de 2000, foi desenvolvido o 

primeiro estudo de caso desta dissertação, que versa sobre a aplicação dos Indicadores de 

Empresas Socialmente Responsáveis. 

Durante este processo, a autora desta dissertação manteve contato com o autor dos 

indicadores, Michael Hopkins, trocando impressões e esclarecendo dúvidas. Nesse período 

Hopkins encaminhou este estudo de caso para a Organização Internacional do Trabalho, em 

Genebra, que o eviou ao braço brasileiro da organização, cujos analistas tomaram 

conhecimento dos resultados encontrados e teceram comentários sobre a aplicação e a 

metodologia. Possivelmente pelo fato de a utilização de indicadores para avaliar a 

58 



responsabilidade social das empresas ser recente em todo o mundo, a sua aplicação prática 

no Brasil gerou muito interesse internacionalmente. Este primeiro estudo de caso da 

dissertação foi também apresentado no ISTR's Fourth International Conference 

(International Society for Third Sector Research) em Dublin, na Irlanda, em julho de 2000. 

Por esse tempo, a autora desta dissertação já havia feito algumas tentativas de contato com 

a autora do modelo de Performance Social das Empresas, Donna Wood, a fim de conhecer 

novas formas de aplícação empírica já desenvolvidas para o seu modelo, porém não obteve 

sucesso. O passo seguinte planejado para esta pesquisa seria utilizar a experiência adquirida 

com a aplicação inicial dos indicadores de Hopkins, para desenhar um projeto de maior 

envergadura, em que esses indicadores fossem aplicados em larga escala em empresas 

brasileiras. Entretanto, em junho de 2000 o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social lançou os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, dos quais a 

autora desta dissertação já havia tido a oportunidade de conhecer o conteúdo alguns meses 

antes. Essa é uma ferramenta que foi desenvolvida no Brasil, a partir da realidade brasileira, 

para ser aplicada - ao menos num primeiro momento - em empresas brasileiras. Assim, um 

estudo de caso sobre a aplicação dessa ferramenta mostrou-se um interessante contraponto 

para o estudo anterior. Considerando-se o estágio inicial em que se encontra atualmente o 

tema da avaliação da responsabilidade social das empresas, pareceu fazer· mais sentido 

empreender um segundo estudo com caráter exploratório a respeito de um novo conjunto de 

indicadores, do que estender o estudo realizado anteriormente. Além disso, os dois 

conjuntos de indicadores estudados partem do referencial teórico sobre o conceito de 

stakeholders, o que toma possível que seja feita algum tipo de comparação. Dessa forma foi 

definido o segundo estudo de caso apresentado neste trabalho, sobre a aplicação dos 

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial. 

Durante esses dois últimos anos (2000 e 2001), o modelo de Desempenho Social das 

Empresas proposto por Wood foi utilizado pela autora desta dissertação em aulas, palestras 

e seminários sobre Responsabilidade Social Empresarial. Isso gerou a oportunidade de 

discutir com executivos e com estudantes a sua adequação às empresas brasileiras, assim 

como ,seus pontos fortes e suas fragilidades, em termos de sua aplicação prática. 
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4.1.2 O estudo de caso como estratégia da pesquisa 

Segundo Yin, o estudo de caso como estratégia de pesquisa é utilizado 4em muitas 

situações, incluindo os estudos organizacionais e de administração (YIN, 1994:, p.l). Yin 

afirma que a distinção entre as estratégias de pesquisa (estudo de caso, experimento, survey, 

história, análise computacional de dados de arquivo) não é o fato de serem de natureza 

exploratória, descritiva ou explicativa, mas que, ao se escolher uma estratégia de pesquisa, 

três condições devem ser observadas (YIN, 1994, p.4): 

a) o tipo de questão de pesquisa (quem, o quê, onde, como e porquê); 

b) a extensão do controle. que o pesquisador tem sobre os eventos comportamentais reais; e 

c) o grau de foco em eventos contemporâneos, em oposição a eventos históricos. 

Para cada combinação das diversas respostas a essas questões, o autor sugere uma 

estratégia de pesquisa mais adequada, dentre as acima descritas17
. No caso deste estudo, a 

questão de pesquisa envolve uma pergunta do tipo "como?": 

"Como as ferramentas de avaliação de responsabilidade social das empresas se comportam 

ao serem aplicadas em empresas brasileiras?". 

Yin afirma que " ... questões do tipo 'como' e 'por que' são mais explicativas e tendem a 

liderar o uso dos estudos de casos, histórias e experimentos, como as melhores estratégias 

de pesquisa. Isso ocorre porque essas questões lidam com ligações operacionais que 

precisam ser traçadas ao longo do tempo, mais do que meras freqüências ou incidências" 

(YIN, 1994, p.6). 

No caso deste estudo, uma distinção seguinte ainda seria necessária, entre história, estudo 

de caso e experimento. A esse respeito, Yin afirma que se " ... 0 estudo de caso é a estratégia 

preferida quando se está examinando eventos contemporâneos, em que os comportamentos 

relevantes não podem ser manipulados", em contraposição aos experimentos, "em que o 

17 Veí TIN, 1994, p.6, Fig-t.Üe 1.1 
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pesquisador pode manipular os comportamentos diretamente, sistematicamente e com 

precisão" (YIN, 1994, p.8). O estudo de caso se baseia em muitas das mesmas técnicas que 

a história, que é a estratégia preferida quando o pesquisador tem virtualmente nenhum 

acesso ou controle sobre os comportamentos. Porém, segundo Yin, o estudo de caso "traz 

adicionalmente duas fontes de evidências que não são usualmente incluídas no repertório 

das histórias: a observação direta e as entrevistas sistemáticas", além de que "em algumas 

situações, como a da observação participante, a' manipulação informal pode oCOITer" (YIN, 

1994, p.8). 

Um dos cuidados que devem ser tomados ao se usar o estudo de caso como estratégia de 

pesquisa ,refere-se ao, rigor na pesquisa, a fim de evitar que evidências equivocadas ou 

visões com algum viés influenciem os resultados ou as conclusões. Yin afirma que não se 

deve confundir os estudos de caso com finalidade pedagógica, em que o material pode ser 

deliberadamente alterado para demonstrar um ponto particular de forma mais efetiva, com 

estudos de casos desenvolvidos como estratégia de pesquisa, em que isso é estritamente 

proibido. Outro cuidado citado pelo autor, quando se adota a estratégia do estudo de caso, é 

ter o objetivo de "fazer uma análise que 'generalize' e não 'particularize'''. AJirma que 

os estudos de caso, como os experimentos, podem ser generalizados para proposições 

teóricas, e não para populações ou universos. Um último cuidado apontado pelo autor é 

evitar as narrativas longas e evitar que o estudo demore muito tempo para St:~r realizado 

(YIN, 1994, p.lO). 

Uma vez definida a estratégia de pesquisa mais adequada, deve-se ainda compreender a 

natureza do estudo de caso, que pode ser exploratório, descritivo ou explicativo. De acordo 

com Selltiz, entre os amplos agrupamentos em que se pode dividir os objetivos de pesquisa, 

o primeiro refere-se a "familiarizar-se com o fenômeno ou conseguir nova compreensão 

deste, freqüentemente para poder formular um problema mais preciso de pesquisa ou criar 

novas hipóteses" (SELLTIZ, 1974, p.59). Nesses casos, a principal acentuação refere-se à 

descoberta de idéias e intuições. Selltiz afirma que a pesquisa exploratória na área da 

ciência social tem ainda um caráter de pioneirismo e que existem ainda poucos caminhos 

bem experimentados que o pesquisador social possa seguir. Freqüentemente a teoria é 
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excessivamente geral ou excessivamente específica para que possa dar clara orientação para 

a pesquisa empírica. 

Em tais condições a pesquisa exploratória é necessária para a obtenção da 

experiência que auxilie a formulação de hipóteses mais significativas para 

pesquisa mais definitiva (SELLTIZ, 1974, p.61). 

Neste trabalho o tipo de pesquisa adotada foi o estudo exploratório, pelos seguintes 

motivos: 

1. A área de responsabilidade social das empresas ainda não possui um corpo teórico 

estruturado de forma compreensiva (ver por exemplo, WOOD, 1991; FRlEDERICK, 

1998). 

2. As pesquisas empíricas nessa área são ainda escassas e também pouco compreensivas, e 

o conjunto dos seus resultados não oferece direções consistentes e claras para pesquisas 

futuras (ver WOOD e JONES, 1996). 

3. A pesquisa na área de responsabilidade social das empresas no Brasil encontra-se ainda 

num estágio muito inicial, apesar de haver indicações de que o interesse por esse tema 

está crescendo intensamente, tanto na comunidade acadêmica quanto na comunidade de 

negócios. No entanto, os resultados de pesquisas na área ainda não ofi~recem aos 

. pesquisadores, nem ao público em geral, uma visão abrangente da realidade das práticas 

empresariais. 

Visando a qualidade científica deste trabalho exploratório, cabe esclarecer (YIN, 1994): 

a) o que está sendo explorado: 

Neste estudo o objeto da exploração é a utilização de ferramentas de avaliação da 

responsabilidade social de empresas no Brasil. 

b) o propósito da exploração: 

A finalidade desta exploração é contribuir para a melhor compreensão dos fenômenos 
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relativos à responsabilidade social das empresas no Brasil e propiciar maior 

familiarização com a prática de sua avaliação. Tem o propósito também de permitir a 

formulação de novas questões de pesquisa e de propor hipóteses para futura 

investigação. 

c) os critérios pelos quais a exploração será julgada bem sucedidíi: 

Neste estudo a exploração será considerada bem sucedida se: 

- agregar valor ao corpo de conhecimento que se tem atualmente sobre a prática 

responsabilidade social das empresas no Brasil; 

- esclarecer, nos casos estudados, como se comportam ferramentas de avaliaçào de 

responsabilidade social empresarial quando aplicadas em empresas brasileiras; 

- gerar novas questões de pesquisa que representem um avan~o na pesquisa acadêmica 

no país, e 

- gerar conhecimento empírico que possa agregar valor às práticas empresariais. 

Cada estudo de caso pretende responder às seguintes questões: 

1. A ferramenta foi construída a partir de uma base teórica? 

2. O conteúdo é adequado à realidade das empresas pesquisadas? 

3. Os dados necessários à aplicação das ferramentas estão disponíveis nas empresas 

pesquisadas? 

4. Qual a interferência da forma de aplicação de cada ferramenta sobre a viabilidlade de sua 

aplicação nas empresas estudadas? . 

A importância dessas descobertas deve-se a: 

• compreender em que medida as ferramentas de avaliação estudadas refletem 

desenvolvimentos teóricos nas áreas de responsabilidade social das empresas e da teoria 

dos stakeholders; entender em que aspectos as ferramentas estudadas se aproximam e se 

afastam entre si em termos de sua construção teórica; 
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• como as ferramentas estudadas são novas e estão ainda em fase de experimentação, é 

importante compreender em que medida elas são adequadas à realidade das empresas 

brasileiras estudadas; 

• A aplicação das ferramentas demanda o acesso a dados internos e externos às empresas. 

É importante compreender o grau de dificuldade para a obtenção dessa informação e em 

que medida a sua disponibilidade interfere na viabilidade da aplicação das ferramentas 

nas empresas estudadas; 

• como as ferramentas estudadas propõem formas de aplicação distintas, é importante 

compreender como se dá a adequação de cada uma dessas formas de aplicação à 

realidade das empresas estudadas, e quais as implicações das diferentes formas de 

aplicação no possível uso das ferramentas pelas empresas brasileiras. 

Deve-se notar que neste trabalho não serão estudados o desempenho das empresas em cada . 

indicador, nem a propriedade e a validade do conteúdo dos indicadores propostos, devendo 

estes ser alvo de estudos futuros. 

4.1.3 Desenho dos estudos de caso 

o desenho desta pesquisa prevê o estudo de dois casos: 

1. A aplicação dos indicadores de Empresas Socialmente Responsáveis propostos por 

Hopkins. 

2. A aplicação dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial. 

A questão de pesquisa é: 

"Como ferramentas de avaliação de responsabilidade social das empresas se comportam 

quando aplicadas a empresas brasileiras?" 

A unidade de análise são as ferramentas de avaliação de responsabilidade social das 

empresas e os pressupostos deste estudo são: 
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a) a adequação do conteúdo dos indicadores que compõem as ferramentas, à realidade das 

empresas estudadas, deve ocorrer nos dois casos estudados, pelo fato delas terem sido 

construídas com base na teoria dos stakeholders, que tem oferecido um alto nível de 

explicação para as relações entre os negócios e a sociedade. 

b) a disponibilidade das informações necessárias deve ser diferente em cada um dos casos 

estudados de aplicação das ferramentas, pelo fato de elas terem sido desenhadas de forma a 

utilizarem respectivamente dados internos à empresa e dados públicos; 

c) a forma de aplicação, que difere entre aplicação externa e auto-aplicação das 

ferramentas, respectivamente, deve interferir na viabilidade da sua aplicação. A primeira 

ferramenta deve ser de mais difícil aplicação do que a segunda. 

Três testes têm sido utilizados para estabelecer a qualidade do desenho de qualquer 

pesquisa empírica na área social, para estudos descritivos ou exploratórios (YIN, 1994, 

p.32): 

QUADRO 2: Conceitos, medidas operacionais e fontes de informação 

I Conceito Medida operacional Fontes de informação I 
(Adequação do conteúdo dos Resposta à questão: esse Entrevistas com I 
'indiCadOres que compõem a indicador faz sentido na I representantes das empresas. , 

I I I Qu . ,. A A I' - I ferramenta à realidade das realidade desta empresa? I estlOnanos ue va laça0. I 

I
I empresas brasileiras. 'I I Banco de dados do Instituto I 

I Ethos. I 
I Disponibilidade de dados I Possibilidade de os 

I necessários à aplicação da indicadores serem 

ferramenta preenchidos por meio de 

dados primários e 

secundários. 

Forma de aplicação da Grau de dificuldade 

I aplicação da ferramenta 

I empresas. 
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Ethos. 
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• Validade do constructo. Refere-se ao estabelecimento de medidas operacionais 

corretas para os conceitos que estão sendo estudados, de forma que o pesquisador não 

utilize julgamentos subjetivos na coleta de dados. 

No caso deste estudo, os conceitos que estão sendo utilizados, suas respectivas medidas 

operacionais e fontes de informação podem ser observados no QUADRO 2. 

• Validade externa. Refere-se ao estabelecimento do domínio em que as descobertas do 

estudo podem ser generalizadas, além do próprio estudo de caso. Yin afirma que a 

validade externa tem sido uma grande barreira para a realização de estudos de caso. As 

criticas à possibilidade de generalização devem-se ao fato de que se comparam surveys, 

nas quais a generalização é estatística, com os estudos de caso, nos quais a 

generalização é analítica e o pesquisador procura generalizar um conjunto particular de 

resultados para uma teoria mais ampla (YIN, 1994, p.36). Na conclusão desH~ trabalho é 

feita uma tentativa de generalização analítica dos resultados encontrados para as 

principais construções teóricas em que se embasam, quais sejam, o modelo de 

Performance Social das Empresas e Teoria dos Stakeholders. 

• Fidedignidade. Refere-se à demonstração de que as operações de um estudo - como o 

procedimento de coleta de dados - podem ser repetidos, com os mesmos resultados. O 

objetivo é garantir que, se um pesquisador que viesse depois seguisse exatamente os 

mesmos procedimentos descritos por um pesquisador que veio antes e conduzisse 

exatamente o mesmo estudo de caso novamente, o segundo pesquisador deveria chegar 

aos mesmos resultados e conclusões. Neste trabalho foi feita uma documentação dos 

procedimentos seguidos, que é apresentada sob a forma de protocolos de estudo de 

caso, no ANEXO 2 e no ANEXO 6. 

A estratégia geral de análise utilizada para os estudos de caso foi a de elaborar um 

arcabouço descritivo para organizá-los. Ambos os estudos são apresentados seguindo os 

seguintes tópicos: 
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Roteiro de elaboração dos estudos de caso: 

A. Introdução 

B. Visão geral e objetivo dos indicadores 

C. Base teórica e stakeholders contemplados pelos indicadores 

D. Estrutura e forma de medir os indicadores 

E. Aplicação dos indicadores para fins deste estudo 

1. principais aspectos observados 

2. conteúdo dos indicadores 

3. disponibilidade de dados 

F. forma de aplicação dos indicadores 

G. Conclusões sobre o caso da aplicação dos indicadores neste estudo 

4.2 APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO 

A seguir serão apresentados dois estudos de caso sobre a aplicação de indicadores em 

empresas brasileiras: 

Caso i: A aplicação dos indicadores de Empresas Socialmente Responsáveis 

propostos por Hopkins. 

Caso 2: A aplicação dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial. 
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Caso 1: A aplicação dos indicadores de Empresas Socialmente 

Responsáveis propostos por Hopkins1
• 

A. Introdução 

Este estudo de caso objetiva compreender como se comporta a ferramenta "Indicadores de 

Empresas Socialmente Responsáveis", proposta por Michael Hopkins (HOPKINS, 1997), 

quando aplicada a empresas brasileiras. O estudo divide-se nas seguintes partes: 

A Introdução 

B. Visão geral e objetivos dos indicadores 

C. Base teórica e stakeholders contemplados pelos indicadores 

D. Estrutura e forma de medir os indicadores 

E. A aplicação dos indicadores para fins deste estudo 

F. Principais aspectos observados 

1. conteúdo dos indicadores 

2. disponibilidade de informações 

3. forma de aplicação dos indicadores 

G. Conclusões sobre o caso da aplicação dos indicadores neste estudo 

B. Visão geral e objetivos dos indicadores 

Dr. Michael Hopkins2
, um estudioso do tema responsabilidade social· das empresas, propôs 

em 1997 um conjunto de indicadores para avaliar empresas socialmente responsáveis. 

I Parte deste estudo de caso foi publicado antenonnente pela autora. Ver QL1ElROZ, 2000; QUEIROZ, 2001a 
e QT.JErROZ 2001b. 
2 Na época da elaboração deste trabalho Dr. Hopkins era sócio-diretor da empresa de consultoria MHCi Ltd 
(Londres e Genebra), professor de Corporate and Social Research e diretor do jntemational Centre for 
Business Performance cmd Corporate Responsibility na Middlesex University Business School em Londres, 
IngIâterra. 
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Para Hopkins, a importância de se obter uma série de indicadores, graduá-los e colocá-los 

num ranking, tem dois aspectos. Em primeiro lugar, afirma o autor, a quantificação dos 

fenômenos proporciona uma visão mais precisa do assunto em questão. Em segundo lugar, 

os indicadores ajudam a julgar que empresa é mais socialmente responsável, do que outra, e 

o autor acredita que isso é muito importante à medida em que há uma grande variação nas 

ações de responsabilidade social das diferentes empresas. (HOPKINS, 1999, p.150). 

o objetivo de Hopkins é "identificar um conjunto de indicadores que possam medir os 

diferentes aspectos da responsabilidade social das empresas" (HOPKINS, 1999, p.120). O 

autor define Empresa Socialmente Responsável (ESR) como aquela: 

• "que tem princlplOs éticos desenvolvidos a partir do relacionamento de 
responsabilidaderecíproca, dentro e fora da organização,· com quem é afetado por 
suas ações"; 

• cujos princípios são publicado abertamente, com ampla disseminação dentro da 

empresa, constituindo objeto de treinamento da equipe; 

• cujas ações são governadas por princípios motivadores éticos; 

• que conduz programas para monitorar sua atitude nas tomadas de decisão cotidianas 

e para avaliar os resultados de seus programas de responsabilidade social 

relacionados aos stakeholders com quem está envolvida" (HOPKINS, 1997). 

Seu propósito com os indicadores é o de fornecer uma base para efétuar a auditoria social 

de uma empresa e de contribuir para a constituição de um sistema geral de ranking que 

permita comparar as empresas entre si no que diz respeito ao seu grau de responsabilidade 

social. Paralelamente, a intenção do trabalho de Hopkins é permitir a análise individual das 

empresas, assim como de organizações não lucrativas e de ONGs - Organizações Não 

Governamentais (HOPKINS, 1997). 

Ao construir os indicadores, Hopkins tinha como objetivo "propor um sistema simples que 

pudesse gerar um ranking numérico sobre a extensão da responsabilidade social de uma 

empresa em comparação com outras" (HOPKINS, 1997). O autor afirma que essa lista de 

indicadores é inicial e genérica para todos os negócios e que, posteriormente, com a 

acumulação de informação e de resultados de pesquisas, pode-se tornar necessário o 
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desenvolvimento de listas separadas de organizações de acordo com o tamanho (seja pelo 

critério do faturamento ou do número de funcionários), função (serviço ou manufatura), ou 

setor industrial. 

Hopkins acredita que "a principal vantagem de um indicador múltiplo e de um ranking 

múltiplo é que eles sintetizam, de uma maneira fácil de entender, um cenário complexo que 

envolve um fenômeno" (HOPKINS, 1999, p.150). O autor tem esperança também de que a 

aplicação dos indicadores seja suficientemente entusiasmadora para que as pessoas se 

aprofundem na teoria e nas informações que os envolvem. O autor tem a expectativa de que 

ocorra, a partir do uso dos indicadores, um movimento semelhante àquele que ocorreu com 

o lançamento do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Em termos desse 

índice, alguns países, individualmente, se interessaram por saber porque seu 

desempenhonão estava sendo tão bom quanto o de outros países. Isso fez com que se 

aprofundassem nos conceitos e na coleta de dados, aprimorando a própria construção do 

índice (HOPKINS, 1999, p.151). 

C Base teórica dos indicadores 

Baseado no modelo analítico de Performance Social das Empresas proposto por Wood 

(WOOD, 1991), em 1997 Michael Hopkins propôs indicadores para medir os perfis de 

responsabilidade social das empresas (HOPKINS, 1997). Posteriormente, em 1999 esses 

mesmos indicadores sofreram uma pequena revisão e foram publicados em uma segunda 

versão no livro "The Planetary Bargain" (HOPKINS, 1999). 

Hopkins identifica no modelo de PSE de Wood (WOOD, 1991) três níveis, 

a partir dos quais, repetindo elementos do modelo de Wood, define "nove elementos de um 
arcabouço analítico", quais sejam: 

• No nível dos princípios: 

1. legitimidade; 

2. responsabilidade pública; 

3. arbítrio gerencial. 
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• No nível dos processos: 

4. avaliação ambiental; 

5. gestão dos stakeholders; 

6. gestão de demandas. 

• No nível dos resultados: 

7. efeitos nos stakeholders internos; 

8. efeitos nos stakeholders externos; 

9. efeitos institucionais externos. (HOPKINS, 1999, p.144) 

Ao definir esses elementos, Hopkins teve a intenção' de "permitir a visualização das 

dimensões e das relações de uma empresa socialmente responsável" (HOPKINS, 1999, 

p.144). 

A partir de cada um dos nove elementos acima descritos, num arcabouço analítico similar 

ao de Performance Social das Empresas, Hopkins extraiu e classificou um certo número de 

indicadores para avaliar Empresas Socialmente Responsáveis. Esses indicadores "oferecem 

maneiras de medir e comparar resultados tanto em cada elemento, quanto no sistema da 

empresa como um todo" (HOPKINS, 1997). 

Hopkins buscou garantir que os indicadores fossem simples e que tivessem uma 

aplicabilidade universal. Ao construí-los, teve em mente algumas questões: 

1 Em que medida o indicador é útil para outros pesquisadores na tarefa de definir uma 

empresa socialmente responsável por meio de pesquisa empírica? De que forma os 

indicadores propostos se relacionam com o modelo de Desempenho Social das 

Empresas? 

11 Qual deve ser a base para a inclusão de um indicador? Como isso pode ser validado? 

IH. De que forma o indicador pode ganhar aceitação e influência? 

IV Que medidas podem ser aplicadas ao indicador? 
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v. Que fontes de dados existem relacionadas com este indicador? São elas comparáveis, 

em termos globais? (HOPKINS, 1997) 

D. Stakeholders contemplados, estrutura e forma de medir os indicadores 

Stakeholders contemplados 

Hopkins considera que, "em termos de responsabilidade social. existem ao menos sete 

azimutes, comunidades ou stakeholders com que o espectro dos negócios está envolvido", a 

saber: 

• proprietários/investidores (donos ou acionistas); 

• executivos; 

• funcionários; 

• clientes; 

• ambiente natural; 

• a comunidade em geral (incluindo o governo); 

• contratados/fornecedores (HOPKINS, 1999, p.38). 

Utiliza essa classificação dos stakeholders na construção dos indicadores, tendo em mente a 

seguinte questão: "Qual é a responsabilidade social da empresa para com cada grupo e 

quais são as responsabilidades de cada grupo ·para com a empresa?" (HOPKINS, 1999, 

p.38). 

Estrutura dos indicadores 

Hopkins acredita que todos os negócios compartilham, no mínimo, as seguintes 
características: 

• código de ética; 
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• funcionários; 

• clientes; 

• fornecedores; 

• proprietários e 

• relações com a comunidade. 

Além disso, todas as empresas de manufatura e extrativas (mineração e petróleo), assim 

como muitas empresas de serviços (transporte de petróleo, por exemplo) compartilham a 

caracteristica de: 

• impacto no ambiente natural (HOPKINS, 1997). 

Hopkins indica como "fontes possíveis para a construção de indicadores de 

responsabilidade social" (HOPKINS 1997), os cenários sociais construídos pela Kinder, 

Lyndenberg, & Domini (KLD, 2000) e os resultados de pesquisas empíricas na área de 

"Demandas Sociais na Administração". Isso sugere que essas tenham sido as fontes que 

utilizou para construir os indicadores que propõe. 

o número total de indicadores sugeridos originalmente por Hopkins é de 45, distribuídos da 

seguinte fonna, respectivamente entre os 3 níveis e os 9 elementos do arcabouço analítico: 

• No nível dos princípios (8 indicadores): 

Legitimidade (2); responsabilidade pública (4); arbítrio gerencial (2). 

• No nível dos processos (5 indicadores): 

Avaliação ambiental (1); gestão dos stakeholders (3); gestão de demandas (1). 

• No nível dos resultados (32 indicadores): 

Efeitos nos stakeholders internos (12); efeitos nos stakeholders externos (16); efeitos 

institucionais externos (4). 
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QUADRO 3: Indicadores de Empresas Socialmente Responsáveis: elementos, indicadores e medidas sugeridas 

r=='--= ====:t= =-====-=== == 

Esboço de indicadores e medidas -
Elemento do modelo Indicadol' 
de Emllresa 
Socialmente 
Responsável 

~ IMedida . Classificação numérica recomelldaj 
ou outra medida quantitativa 

--------------------- -
Nível I -Prlncíllios de ResllOns.!!!ill.!!lade Social 

Legitimidade 

.-
Responsabilidade 
Pública 

Arbítrio dos Executivos 

- Código de ~tica Publicado? 
~dis.o de Etica __________ ~D~istribuído~a(}sclnpre~dos-?-------

o ou 1 
O ou1 

- Litigios envolvendo violação das leis pela empresa 
s ilegais - Pelllalidades em conseqüêlllcia de atividade. 

- Contribuição para inovações 
- Criação de EIllEregos ---
- Código de Ética 

ais - Executivos cOllldenados por atividades ileg. 

Montante, Dimensão? 
Montante? 
Gastos com P&D 

Número c dimensão dos Ilroccssos 
Dimensão da Ilcnalidade 

NÚmero líquido de emEregos criados , _________ _ 

Gestores e funcionálios treinados? Número de tl'einados(% do total) 
NÚmero, montante? Nú me 1'0 

Nível 11 - Processos de Calulcidade de Resllosta Social 

O ou 1 I Percepção do - Mecanismo para examinar as questões s ociais relevantes para a Existe? 
Ambiente empresa 

f-' 

Gerenciamento dos - Corpo analítico para as questões sociais como parte integntl da Ex[ste? o ou 1 
Stakeholdel's elaboração de políticas 

- Existe Auditoria Social? o ou 1 

r--" 
- Existe um Relatório de Prestação de Conta s sobre Ética? O ou 1 

Administração de - Políticas elaboradas tendo como base de aI lálise as questões sociais Regulamentos e políticas da empresa O ou 1 
Questões 

= 

(continua) 
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QUADRO 3: Indicadores de Empresas Socialmente Responsáveis: elementos, indicadores e medidas sugeridas (continuação) 

=== -== - ======- ---= ======, :::::;::===== = === ==== == 
Esboço de indicadores e medidas 

Nível 111 -Resultados/~ões de RI!sl)onsabilidade Social 

Elemento do modelo Stakeholders GrullOS de Empresa 
Socialmente (nssumidos) 
Responsllvel 

----
Efeitos nos stakeholders Proprietários, Acionistas 
internos 

In dicador 

- 1 ucratividade/valor 
rresponsabHidade corporativa 

ou atividades ilegais 
betn-estar da comunidade 
filantropia corporativa 

- i 

-
-

Medida 

- Valor das ações, retomo sobre o investimento, etc, 
- Multas, número de recalls de produtos, emissão de poluentes, 

medida em relação a algum padrão industrial 
,- Valor das doaçôes, programas como % dos ganhos 
,- Valor das doações antes do IR, como % dos ganhos 

------ .- código de ética ....:..: - Publicado, distribuído, treinado O ou 1 

Executivos 

-
Funcionários 

Efeitos nos Clientes/Collsumidores 
stakeholdel's externos 

L..--_ .-

- Código de Í!ti(:a ,- Treinados no código de ética e o aplicam de formas demonstráveis 
. e mensuráveis -+---

- Relações SindicatolEmpresa 

- Questões d() segurança 
- Pagamento, subsídios e 

!beneficios 
- Demissões 
-
-

Funcionários proprietários 
Políticas para mulheres e 
norias mi 

-
-

-

Código ele ética 
Recalls ele produtos 

Litígios 
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• Evidência de controvérsia, boas relações 

- Litígios, penalidades 
,- Ranking em relação a empresas similares (medido em % gasto com 

benefícios, programas, etc.) 
~ Porcentagem, freqüência, indivíduos escolhidos 
• Valor (%) 
,- Existência, posição no ral1king em relação a empresas similares, 

litígios e ~alidades 

,- Evidência de aplicaçiío a produtos Ou serviços 
,- Número absoluto, gravidade dos litígios ou penalidadtes, 

porcentagem da produção total 
- Quantidade de processos por fraude, fixação de preços e formação 
,- de trustes (continua) 



Meio Ambiente 

-
Comunidade 

-
Fornecedores 

--
Efeitos Institucionais 

Organização como 

Externos 
Instituição Social 

== 

-------,------------------------- Controvérsia pública sobre 
produtos ou serviços 

- Propaganda enganosa .- Litígios, penalidades 

--~------------------------+-

- Poluição 
- Lixo tóxico 
- Reciclagem e uso de produtos 

. reciclados 
- Uso de etiqueta ecológica nos 

__ 4-____ ~~I'.oduro.~s?~ ____ __ 

- Doações corporativas para 
prognunas comunitários 

- Envolvimento direto em 
programas comunitários 

• Performance etn relação a Indices, litígios, multas 
- Performance etn relação a dndices, litígios, multas 
.- Porcentagens 

.- sim/não? 

.- Montante, porcentagem 

• Número, resultados, custos, beneficios 

- Controvérsias ou litígios com - Número, gravidade, resnltados 
~~idade __________ +_ --------------------

- Código de ética da empresa 
- Código de ética dos 

fornecedores 
- Litígios/penalidades 
- Controvérsias Eúbli<:as 

uma - Código de ética 
- Litígios geIlléricos 
- Processos por ações classistas 
- Melhorias nas políticas 

públicas e na legislação em 
decorrência . de pressões da 
empn:sa 

• Aplicado a todos os fornecedores 
- Aplicado 

- Número, montante, resultados 
- Montante, resultados 

• Publicado e aplicado 
.- Montantes, número e resultados 
• Montantes, tipo, número, resultados 
• sim/não 

======--==----======--------==------====----============ 
fonte: HOPKINS, M., Dcfiníllg Indícators to Assesil Socíally Responsíbll: Enterprislls, Flttllres, Kídlíngtoll,UK, 'v29n'J, p.581, 1997. 
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o QUADRO 3 apresenta a versão original dos indicadores propostos por Hopkins em 1997. 

É importante ressaltar que três alterações foram apresentadas na versão de 1999: 

1. O indicador "Código de ética", cuja medida é: "É feito monitoramento por grupo 

independente?", foi acrescentado dentro do elemento "legitimidade"; 

2. O indicador "Código de ética", cuja medida é "Posição ocupada pelo gerente 

responsável pela aplicação do código", foi acrescentado dentro do elemento 

"Efeitos nos stakeholders internos", para o stakeholder "Executivos", fazendo com 

que o número total de indicadores nessa segunda versão passasse a totalizar 47; 

3. No elemento "Efeitos institucionais externos", o último indicador teve o texto 

alterado para: "Foram feitas melhorias nas políticas públicas e na legislação devido 

a pressões da empresa?". 

Em todos os outros aspectos, a versão de 1999 manteve a mesma forma da versão de 1997. 

Forma de medir os indicadores 

Para cada um dos indicadores, Hopkins sugere uma forma de medição. Por exemplo, para o 

indicador "Relações da empresa com os sindicatos", um dos que avaliam os efeitos das 

ações da empresa com respeito ao stakeholder interno "Funcionários", a forma de medir é 

verificar se há "Evidências de controvérsias ou boas relações com os sindicatos". Para o 

indicador "Propaganda Enganosa", um dos que avaliam os efeitos das ações da empresa em 

relação ao stakeholder externo "clientes/consumidores", a forma de medir é verificar se há 

"litígios e multas" envolvendo a empresa nessa questão. 

A forma de medir os indicadores se alterna entre respostas do tipo "sim" ou "não", para 

perguntas como: "o código de ética da empresa é publicado?" e respostas quantitativas. 

Essas últimas variam entre números absolutos ("número líquido de empregos criados"), 

números percentuais ("% de materiais reciclados"), valores monetários ("gastos com 

pesquisa e desenvolvimento"), comparações setoriais ("Ranking em relação a empresas 

similares") e freqüências (de demissões), entre outros. Há ainda uns poucos indicadores 

cujas medidas são qualitativas, como: "seriedade das controvérsias públicas sobre 
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produtos" e "evidência de controvérsia ou boas relações com os sindicatos de 

trabalhadores" . 

Com respeito à coleta de dados para o preenchimento dos indicadores, Hopkins afirma que. 

se fosse possível para o pesquisador focar-se em somente uma empresa por um tempo 

suficiente, que incluísse entrevistas com pessoas chave, então seria possível obter-se parte 

substancial da informação necessária, porém provavelmente não toda a informação. Como 

entrevistas pessoais são caras, diz o autor, outra alternativa para a obtenção dos dados seria 

utilizar um questionário distribuído pelo correio. Entretanto sabe-se bem que as respostas a 

esse tipo de instrumento são pobres, mesmo assumindo-se que se pode ter em mãos o 

endereço da pessoa adequada para responder o questionário em cada empresa. Uma outra 

possibilidade de se obter dados, segundo o autor, seria por meio de pesquisas na Internet. 

Porém, em seu ponto de vista, esta é uma mídia que fornece muita informação qualitativa e 

falha ao fornecer informações quantitativas (HOPKINS, 1999, p.149). Assim, Hopkins faz 

algumas indicações sobre as possíveis formas de se obter a informação necessária· ao 

preenchimento dos indicadores, mas deixa esse tema em aberto, o que sugere que cada 

usuário do conjunto de indicadores deva definir a fonte de dados e a forma de aplicação dos 

indicadores mais adequadas. 

Hopkins afirma que os níveis I e II do modelo, que tratam respectivamente de Princípios de 

Responsabilidade Social e de Processos de Resposta Social, dizem respeito a questões 

subjetivas, poisé muito dificil o julgamento objetivo de quanto um código de ética é 

socialmente responsável e deve ser, por si só, um tema de pesquisa. Em função disso, o 

autor sugere que, para os níveis I e II do modelo, nos estágios iniciais de sua aplicação, 

considere-se a simples existência de um código de ética publicado como indicador de 

responsabilidade social das empresas. Argumenta ainda que todas as empresas podem ter 

algum tipo de código de ética, que pode ser tão simples quanto um gerente de vendas 

explicando como pressionar potenciais compradores de carros, mas que o código somente 

se toma disponível para os stakeholders e pesquisadores se ele for publicado, e que o 

treinamento das pessoas a respeito do código é o que o coloca em prática. Em relação ao 
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nível UI do modelo, que trata de Resultados e Ações de Responsabilidade Social, o autor 

afirma ser o nível mais passível de ser medido empiricamente. (HOPKINS, 1999, p.148). 

Ao propôr os Indicadores de Empresas Socialmente Responsáveis, Hopkins tem como um 

de seus objetivos sugerir um sistema que permita fazer-se um ranking das empresas, de 

acordo com a sua responsabilidade social. Entretanto, o autor não sugere como deve ser 

feita a pontuação dos indicadores de forma que se chegue a esse ranking, a partir das 

medidas obtidas de cada indicador para cada empresa pesquisada. Nesse aspecto, a proposta 

de Hopkins é ainda inicial e pouco detalhada. 

A partir de seu arcabouço analítico, Hopkins fez uma aplicação dos indicadores de 

responsabilidade social na Inglaterra em 1996, colocando em um ranking as 25 maiores 

empresas do país, de acordo com o capital investido, segundo o critério da responsabilidade 

social de cada empresa (HOPKINS, 1999, p.149-171). Para viabilizar o uso dos 

indicadores, o autor lançou mão de recursos de adaptação. Por exemplo, para o caso de 7 

indicadores que versam sobre o código de ética da empresa, Hopkins adotou como resposta 

a concordância ou não das empresas pesquisadas ao Cadbury Code, que é. um código de 

melhores práticas recomendado pela Cadbury Commission on the FinanciaI Aspects of 

Corporations. Essa concordância foi avaliada por meio de um julgamento feito após o 

exame do Relatório de cada empresa, cuja fonte foi a Bolsa de Valores de Londres. Um 

outro exemplo de adaptação é o caso do uso do critério "a empresa é membro do Business 

in the Community?" para avaliar dois indicadores que tratam, respectivamente, de 'Bem

estar da co~unidade' e de 'Doações corporativas a programas comunitários' 3. Ao todo 12 

adaptações foram feitas a essa aplicação dos indicadores na Inglaterra, e outros seis 

indicadores foram obtidos da forma originalmente proposta pelo autor. Assim, de quarenta 

e sete indicadores propostos por Hopkins (na segunda versão de seu trabalho, de 1999), na 

prática somente foi possível avaliar dezoito indicadores, contando com as adaptações. 

Segundo o autor, a informação para o preenchimento dos indicadores foi obtida a partir de 

diversas fontes públicas: relatórios das empresas, artigos de jornais, Internet, livros e 

3 Business in lhe Communily é üIr.a organização com base em Londres fundada em 1982, qüe objetivâ fazer 
com que o envolvimento comunitmo seja uma parte natllral das práticas de negócios bem suC"'..didas e 

objetiva também meihorar a qualidade e a exiensão das atividades das empresas na comunidade. 
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artigos publicados. Para colocar as empresas num ranking, de acordo com sua 

responsabilidade social, Hopkins atribuiu pesos iguais a cada um dos indicadores 

considerados. Tornou-os compatíveis, de forma que pudessem ser somados e utilizou a sua 

soma em cada empresa como o número de pontos obtidos, que gerou um ranking. 

Com a experiência da aplicação dos indicadores na Inglaterra, Hopkins observa que mesmo 

num país "tão aberto quanto qualquer outro no mundo, com a possível exceção dos Estados 

Unidos", há dificuldade para se obterem dados públicos sobre as empresas, no que diz 

respeito aos indicadores. Ele afirma que essa cobertura poderia ser aumentada se o processo 

de coleta de dados se concentrasse em uma empresa por um período de tempo, durante o 

qual se trabalhasse com pessoas-chave dentro da companhia (HOPKINS, 1999. p.IS3). 

Uma outra aplicação dos indicadores foi realizada na Suíça, envolvendo as nove maiores 

empresas do país, para as quais a pesquisadora Marianne Sorg tinha dados referentes a ao 

menos sete dos indicadores. Essa pesquisa utilizou dados secundários obtidos junto ao 

instituto InfoCenter, na Suíça e levou em conta, ao todo, treze indicadores (HOPKINS, 

1999, p.164). 

Até a presente data a autora desta Dissertação não localizou na literatura outros 

comentários relativos ao modelo e dos indicadores propostos por Hopkins, assim como a 

respeito de sua aplicação. 

E. A aplicação dos indicadores para fins deste estudo 

o objetivo deste estudo é analisar, num caso prático de aplicação da versão original (1997) 

dos Indicadores de Empresas Socialmente Responsáveis propostos por Hopkins, os 

seguintes aspectos: 

a) a adequação dos indicadores à realidade das empresas respondentes; 

b) a disponibilidade das informações necessárias; e 

c) a interferência da forma de aplicação dos indicadores na viabilidade de sua aplicação nas 
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empresas estudadas. 

Para este fim, foi conduzido um estudo exploratório no período de abril a junho de 2000, 

com quatro empresas brasileiras de grande porte, sediadas no Estado de São Paulo, 

selecionadas entre as setenta e cinco empresas que publicaram seu Balanço Social no ano 

de 1998. Essas empresas foram identificadas por meio do site do IBASE4 em abril de 2000, 

que apresenta uma relação das empresas em operação no Brasil que publicam seu Balanço 

Social. O critério de escolha leva em consideração a publicação do Balanço Social pelas 

empresas e foi utilizado como uma forma de se localizar empresas que já tivessem alguma 

familiaridade com a questão da responsabilidade social, representada pela informação 

contida no Balanço Social. 

Cada uma das quatro empresas escolhidas foi analisada individualmente em cada um dos 

indicadores, de acordo com a forma de medição sugerida por Hopkins, utilizando a versão 

dos indicadores proposta pelo autor em 1997 (HOPKINS, 1997). A informação utilizada 

constitui-se de dados priniários que se referem basicamente a informação qualitativa, mas 

também a alguma informação quantitativa obtida diretamente nas empresas por meio de 

entrevistas. 

No planejamento inicial do estudo estava prevista a realização de entrevistas em 

profundidade com quatro a cinco empresas. Após essa etapa, os resultados seriam 

analisados com a finalidade de se avaliar a necessidade da continuação de:> processo de 

entrevistas em outras empresas, a fim de se atingirem os objetivos propostos para o 

trabalho. 

Inicialmente foram contatadas nove empresas com o intuito de, primeiramente, localizar em 

cada uma delas os profissionais responsáveis pelo tema responsabilidade social empresarial 

e, a seguir, solicitar sua participação no estudo. Desses nove contatos, quatro resultaram em 

acordo efetivo dos profissionais para concederem as entrevistas. Essas quatro entrevistas 

foram realizadas pessoalmente pela autora desta Dissertação com representantes de cada 

uma das empresas. Em um dos casos esse representante foi um dos sócios-diretores da 

4 IBASE - Instittlto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, www.ibase.org.br 
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empresa, em outro caso foi o gerente da área social, no terceiro caso foram a profissional 

responsável pela área de comunicação corporativa e sua assistente, e no último caso foi um 

grupo de profissionais coordenados pela superintendente de planejamento e gestão 

empresariaL No caso de duas empresas esses profissionais foram identificados pela autora 

desta Dissertação por indicações de terceiros. No caso de duas outras empresas, esses 

profissionais foram localizados por meio de sucessivos contatos telefônicos com as 

empresas, num processo de tentativa de reconhecer em cada uma delas as pessoas que 

possivelmente seriam responsáveis pelo assunto em questão, a responsabilidade social da 

empresa. 

Durante o mês de abril de 2000 foi feito um contato telefônico inicial com cada um dos 

quatro profissionais identificados, a fim de introduzir o tema do estudo e de solicitar a 

participação das empresas. Em seguida foi enviada a cada um desses profissionais, via fax, 

uma oficialização desse pedido, juntamente com uma síntese da proposta da pesquisa (ver 

ANEXOS 3 e 4). As entrevistas foram marcadas por telefone e realizadas pessoalmente, 

nos meses de abril e maio de 2000. No caso de todas as empresas foram realizadas duas 

entrevistas de aproximadamente duas horas cada uma, devido à grande quantidade de 

questões que surgiram durante o processo. As entrevistas foram semi-estruturadas, 

seguindo um roteiro previamente elaborado, que se baseou quase inteiramente no conjunto 

de indicadores propostos por Hopkins. (ver ANEXO 5). Apesar de as entrevistas terem 

seguido um roteiro estruturado, foi reservado um espaço para a livre expressão das opiniões 

dos entrevistados, com previsão de tempo suficiente para que eles pudessem discorrer sobre 

as questões que considerassem mais importantes. No caso de três empresas houve uma 

busca complementar de informação por meio de contatos telefônicos e por correio 

eletrônico. Isso permitiu à autora desta Dissertação dirimir dúvidas e se certificar a respeito 

do conteúdo de algumas colocações dos entrevistados. O material obtido nas entrevistas, 

que inclui os depoimentos e as demais fontes de informação fornecidas pelas empresas, 

como seus relatórios e peças de comunicação, foi então organizado e processado sob a 

forma de relatórios individuais por empresa, com as respostas a cada um dos indicadores. 

Esses relatórios foram enviados de volta aos entrevistados por correio eletrônico, no final 

de maio de 2000, para eles pudessem verificar a correção de seu conteúdo. No início de 

junho as empresas devolveram esses relatórios para a autora desta Dissertação. No caso de 
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três empresas, o conteúdo permaneceu inalterado pelos entrevistados. No caso da quarta 

empresa, o conteúdo foi alterado em alguns pontos e expandido em outros, o que resultou 

num relatório mais preciso e rico em detalhes. A partir da análise desses relatórios, que 

buscou integrar toda a informação obtida e ser, em muitos' aspectos, comparativa entre 

empresas, foi elaborado o material que se encontra a seguir. 

Cumpre notar dois aspectos importantes no processo de realização das entrevistas. O 

primeiro aspecto trata da grande receptividade das organizações para com este estudo e do 

empenho de seus representantes não somente em fornecer os dados solicitados (à medida 

em que estavam disponíveis e/ou que a política da empresa permitisse fornecê-los), mas 

também em discutir os conceitos propostos nos indicadores e sua aplicabilidade nas 

empresas em questão. Isso possivelmente deve-se ao fato de que no Brasil, n~ste momento, 

há um crescente interesse das empresas em compreender mais profundamente todos os 

aspectos relacionados com sua responsabilidade social, para o que contribui sobremaneira a 

existência e a aplicação de um modelo analítico, foco deste trabalho. No caso de uma das 

empresas, por exemplo, o processo das entrevistas e das discussões gerou a formação de um 

grupo interno de trabalho sobre questões de responsabilidade social, que foi responsável 

pela coordenação da elaboração do código de ética da organização. O segundo aspecto do 

processo de realização das entrevistas a ser comentado diz respeito ao fato de que, não 

obstante a colaboração e a boa disposição de todas as empresas para com este estudo, nem 

todas elas disponibilizaram os dados necessários ao preenchimento dos indicadores, sendo 

que uma delas optou por discutir os conceitos propostos e sua aplicabilidade, ao invés de 

fornecer números da empresa. Essa heterogeneidade nos resultados fez com que não se 

tornasse, possível na análise apresentar um quadro sintético com valores e respostas 

relativos a cada indicador, para cada empresa. Uma das principais razões para isso é 

possivelmente a questão do sigilo e o acesso à informação. O cuidado das empresas com a 

divulgação de informação sobre sua responsabilidade social foi uma questão presente 

durante todo o tempo do processo de investigação. Decorre daí o cuidado da autora desta 

Dissertação em garantir a elas o sigilo da informação, condição que se tornou necessária à 

viabilização do estudo. Deve-se lembrar que na ocasião das entrevistas, nenhuma das 

empresas pesquisadas tinha um sistema interno de avaliação de sua responsabilidade social. 
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A forma de aplicação dos indicadores utilizada neste estudo foi a do preenchimento do 

questionário em conjunto pela autora desta Dissertação e pelos representantes das 

empresas. Em dois casos, por solicitação prévia dos entrevistados, o conteúdo do 

questionário foi enviado para as empresas, de forma que eles já tinham conhecimento dos 

indicadores na ocasião da entrevista. Nos dois outros casos os entrevistados tomaram 

contato com os indicadores no momento de preencher os questionário, durante a entrevista. 

Um dos objetivos de Hopkins ao propor os Indicadores de Empresas Socialmente 

Responsáveis era sugerir um sistema que pudesse gerar um ranking numérico sobre a 

extensão da responsabilidade social de uma empresa, em comparação com outras empresas. 

Isso sugere que a construção desse ranking seja baseada em informação de conhecimento 

público, cujas fontes podem ser internas às empresas (dados fornecidos pelas empresas, que 

se tomam públicos) ou externas a elas. Assim, a escolha dessa forma de aplicação dos 

indicadores nas empresas estudadas teve como principal razão a compreensão da medida 

em que a aplicação dos indicadores seria viável nas empresas pesquisadas, tomando-se 

como premissa a proposta original de Hopkins, de se utilizar somente informação de 

conhecimento público. Isso implicaria na total transparência do processo, o que significa 

que as empresas e seus dados seriam identificados com clareza pelo público. Ou seja, a 

forma de aplicação escolhida para este estudo permitiu compreender em que medida e quais 

indicadores em cada empresa são de conhecimento público. Outra razão para a escolha 

desta forma de aplicação foi viabilizar uma exploração em profundidade da percepção das 

empresas sobre o conteúdo dos indicadores e sobre a disponibilidade dos dados necessários 

que, em última análise, permitiriam avaliar a viabilidade do seu uso pelas empresas. Outras 

possíveis formas de aplicação seriam o auto preenchimento do questionário pelas empresas, 

e o preenchimento do questionário pela autora desta Dissertação, pela utilização de dados 

secundários provenientes de fontes diversas como revistas, jornais, Internet e bancos de 

dados. Essas outras formas de aplicação, no entanto, não teriam oferecido a oportunidade 

de testemunhar em tempo real as facilidades e as dificuldades que as empresas enfrentam 

ao preencher .0 questionário, além de não permitirem a discussão de conceitos e possíveis 

práticas de responsabilidade social empresariaL Além do mais, a busca de dados 

secundários em fontes externas, a exemplo da aplicação dos indicadores que Hopkins fez na 
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Inglaterra, demanda muitas adaptações nos indicadores que, na opinião da autora desta 

Dissertação, roubam a oportunidade de explorar a aplicação direta de um a um deles nas 

empresas, para efeito da compreensão da sua adequação. 

Para avaliar o item (a) adequação dos indicadores à realidade das empresas respondentes, e 

o item (b) disponibilidade da informação necessária, foi utilizada informação e dados 

obtidos por meio das entrevistas. Para avaliar a adequação de cada indicador à realidade das 

empresas, foi analisada a resposta à pergunta: "este indicador faz sentido, ao ser aplicado à 

empresa?". Para avaliar a disponibilidade de informação necessária, foi avaliada, em 

conjunto com as empresas, a possibilidade de os indicadores serem preenchidos com dados· 

primários e secundários. 

Para avaliar o item ( c) interferência da forma de aplicação dos indicadores na viabilidade de 

sua aplicação nas empresas estudadas, foi utilizada a informação referente à disponibilidade 

de dados e à observação da autora desta Dissertação, sobre o processo de aplicação dos 

indicadores durante as entrevistas. Esta questão de pesquisa não havia sido prevista na 

ocasião da elaboração do Protocolo deste estudo de caso (ver ANEXO 2, item IH). Foi 

introduzida posteriormente, com a finalidade de permitir a comparação desta forma de 

aplicação dos indicadores (pela informação pública sobre as empresas) com outra forma de 

aplicação de indicadores (auto-avaliação). Isso foi possível por estarem as respostas 

disponíveis nas entrevistas já elaboradas. 

Ao final desse processo de investigação com as quatro empresas, a informação obtida foi 

considerada suficiente para a conclusão do estudo. No caso de muitas questões, as respostas 

das empresas começaram a se repetir, delineando um quadro de semelhanças entre as 

empresas com respeito à aplicação dos indicadores. Assim, o número de empresas 

investigadas limitou-se a quatro. 

o QUADRO 4 apresenta algumas características das empresas que participaram do estudo: 
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QUADRO 4: Características das empresas pesquisadas 

1 
empresa 1 Setor número de Número de clientes/ 

I consumidores 

I 1 
I I 

1 funcionários 

II -'::0 o 

.I. mancelro 39.000 6,9 milhões I 
2 Saneamento 20.800 24 milhões 
~ 1 Comunicação 9.200 30 milhões -' 

14 
i 

Automotivo 1.800 1 milhão 

E. Principais aspectos observados 

1. Conteúdo dos indicadores 

A análise da adequação do conteúdo dos indicadores à realidade das empresas pesquisadas 

se norteia pela própria estrutura dos indicadores proposta por Hopkins - os níveis I, II e III 

do modelo, subseqüentemente. A cada nível é analisado cada um de seus três elementos, os 

quais, por. sua vez, alojam seus respectivos indicadores (uma relação completa dos 

indicadores pode ser encontrada no QUADRO 3). 

Nível I : Princípios de responsabilidade social' 

EleOmento 1: Princípio da legitimidade 

Todas as empresas pesquisadas publicam um balanço social, porém elas se encontram em 
, 

estágios diversos, no que diz respeito à existência de um código de ética. Uma das 

empresas tem um código que é publicado e distribuído aos funcionários, porém não os 

treina neste código. Considera-se, nessa empresa, que o fator motivador do comportamento 
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ético dos funcionários não é a existência do código, mas sim o exemplo de postura ética e 

responsável dado pelo próprio líder, no qual os funcionários se espelham, além da 

existência na empresa de exemplos do passado que sustentam o código. Outras duas 

empresas estão passando por um processo de elaboração do código de ética e há uma 

empresa que não tem planos neste sentido, porém seus valores éticos são encontrados em 

seu Plano Estratégico Empresarial, e no conteúdo da missão, da visão, das diretrizes e das 

metas empresariais. Neste caso, a disseminação dos valores éticos ocorre nos seminários 

anuais de planejamento, em que essas questões são discutidas. 

De uma maneira geral, portanto, foi observada nas empresas uma preocupação institucional 

com as questões éticas e de responsabilidade social, e com a documentação e disseminação 

destes valores. Não é claro para as empresas, no entanto, quanto a existência de um código 

de ética e mesmo a sua publicação e o treinamento garantem a postura ética dos 

funcionários e da empresa como um todo. Um exemplo disso é o forte ataque da mídia 

nacional sobre uma das empresas pesquisadas, acusada de ser pouco ética na forma de 

tratar as notícias em uma de suas publicações. Esta mesma organização tem normas 

publicadas sobre "conflitos de interesses" e sobre "atividades externas dos jornalistas", cujo 

conteúdo reforça a idéia da separação entre o editorial e a publicidade. No Brasil, a 

associação das empresas a algumas instituições como o Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social, a Fundação Abrinq pelos Direitos da Crianças e as Federações da 

Indústria, nos seus programas de responsabilidade social, está de iilguma forma relacionada 

com uma atitude ética das empresas. 

Talvez por uma questão cultural, a atitude dos funcionários e executivos brasileiros está 

muito ligada ao exemplo vivo dado pelo líder da organização, seguido pelos diretores, seja 

este líder um executivo ou um sócio proprietário da empresa. Estas questões sugerem que, 

no Brasil, . a existência de um código de ética, a sua disseminação e o treinamento dos 

funcionários talvez tenham efetiva eficácia enquanto parte de um programa desenhado para 

reforçar os valores e as posturas praticados pelos líderes das empresas. Uma das questões a 

5 \'\<'l'V'\'V'.fundabrinq.org.br 
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serem analisadas sena, portanto, a de como garantir a continuidade dos valores éticos, 

considerando-se os processos de sucessão na direção das empresas. 

Elemento 2: Princípio da responsabilidade pública 

Dados sobre inovações promovidas pelas empresas muitas vezes não estão sistematizados. 

A medida proposta para este indicador, "gastos com pesquisa e desenvolvimento" (P&D), 

em alguns casos não estava adequada ao tipo de negócio analisado, ou somente pôde ser 

aplicada a uma pequena área da empresa. No caso da empresa de comunicação, por 

exemplo, o lançamento de novos produtos não é quantificado em termos de gastos com 

P&D. A única área daquela empresa que quantifica esses gastos é a gráfica, que não faz 

parte do seu negócio principal. Outro exemplo é o da empresa de serviços financeiros, que 

quantifica o investimento em novas tecnologias (por exemplo, R$258 milhões gastos em 

hardware em 1999), mas não os gastos com P&D. A empresa de saneamento considera sua 

maior inovação a mudança no sistema de gestão, que já está sendo seguido por outras. 

empresas do setor, além do uso de válvulas redutoras de pressão inteligentes, dentro do 

programa de redução de perdas, e do programa de uso racional da água, que envolve 

educação sanitária e consumo monitorado. Em todos os casos não são levantados os custos 

destes programas em termos de gastos com P&D. Surgiram questões sobre como traduzir 

gastos com P&D para cada tipo de negócio nos diversos setores da economia. Alguns 

parâmetros adicionais que talvez possam ser relacionados com as inovações no Brasil são 

os produtos licenciados e patenteados desenvolvidos pelas empresas e a existência de 

acordos com universidades e centros de pesquisa. O número líquido de empregos criados 

pelas empresas pode ser obtido pelos dados apresentados nos seus Relatórios Anuais e/ou 

nos Balanços Sociais. O questionamento que surgiu ao redor deste indicador refere-se à sua 

não qualificação, ou seja, criar empregos simplesmente, pode não significar estar gerando 

riqueza. Um método utilizado por uma das empresas é a estimativa de empregos diretos e 

indiretos gerados em função do faturamento, pelo critério de cálculo do BNDES6
. Nenhuma 

das empresas pesquisadas forneceu informações sobre litígios, processos, penalidades e 

multas envolvendo as organizações e seus funcionários (estes indicadores aparecem várias 

6 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
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vezes nos níveis I e III do modelo analítico de Hopkins). De maneira geral, este tipo de 

informação não é disponibilizado pelas empresas, sendo, em alguns casos, assunto de difícil 

tratamento. 

Há dois aspectos que talvez possam ser analisados como parte da responsabilidade pública 

das empresas, ligado à sua continuidade. O primeiro é a existência de um planejamento de 

longo prazo, em que o cumprimento da responsabilidade social é um item prioritário. Neste 

planejamento estaria previsto um plano de medição, como a existência de auditoria social. 

O segundo aspecto é a cond~ção dos processos de sucessão na empresa, ligados à sua 

sobrevivência a longo prazo. 

Elemento 3: Princípio do arbítrio dos executivos 

Em nenhuma empresa investigada foram encontrados programas de treinamento sobre o 

código de ética. Quanto às atividades ilegais dos executivos, em um dos casos, em que os 

princípios éticos são muito arraigados na cultura da empresa, quando há alguma suspeita de 

comportamento ilícito ou anti-ético, o funcionário em questão é demitido. 

Nível fi: Processos de resposta social . 

Neste nível há dois indicadores que foram agregados nas respostas das empresas: o que se 

refere ao Elemento 4: Percepção do ambiente (indicador: mecanismo de análise crítica 

das questões sociais relevantes para a empresa) e um dos indicadores que se referem ao 

Elemento 5: Gerenciamento dos stakeholders (indicador: corpo analítico para as questões 

sociais como parte integrante da elaboração de políticas). 

o conjunto das respostas permite dizer que, para cada uma das empresas pesquisadas existe 

um. processo distinto, porém bastante definido de capacidade de resposta social. A empresa 

de saneamento possui em cada unidade de negócios um setor de relações comunitárias, que 

é responsável por diagnosticar as questões ,sociais e levá-las às vice-presidências. Utiliza 
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também comissões de gestão regionais, que reúnem os prefeitos dos municípios de uma 

detenninada bacia hidrográfica para discutirem as necessidades de investimento. A empresa 

atenta para as demandas verificadas por meio dos jornais (quando a população solicita 

redes para um determinado bairro, por exemplo) e utiliza pesquisas de opinião feitas junto 

aos consumidores. Nos comitês de assuntos institucionais são discutidas questões que 

podem afetar a empresa no futuro, e isto tem uma forte relação com a elaboração das 

políticas. Na empresa do setor financeiro, o mapeamento ambiental é realizado pelos 

gerentes das diversas agências espalhadas pelo país, que fonna uma rede bastante 

capilarizada. Eles identificam as demandas e as encaminham para a área social, que 

seleciona as propostas e os projetos aptos a receber apoio da instituição. Na empresa de 

comunicação a avaliação ambiental faz parte da própria definição do negócio, que lida com 

infonnação. Assim, como órgão de imprensa, a empresa no~almente está entre os 

primeiros agentes da sociedade que percebem e noticiam tudo o que está acontecendo no 

ambiente. As necessidades são detectadas dentro de cada unidade de negócios, a qual, a 

partir deste diagnóstico, planeja e executa ações. Em suas publicações, por exemplo, 

oferece prêmios a pessoas que estão de alguma fonna ajudando a resolver questões sociais 

junto à comunidade. As empresas pesquisadas, no entanto, mostraram pouca clareza sobre a 

forma como conduzem o diálogo com seus stakeholders internos e externos. Nenhuma 

delas faz auditoria social, mas todas publicam o balanço social e têm pessoas ou 

departamentos responsáveis pelas questões relacionadas com sua responsabilidade social. 

Há processos informais de discussão sobre ética em todas as empresas. 

o terceiro elemento deste nível é o "Elemento 6: Gerenciamento das questões sociais. Os 

entrevistados mostraram dificuldade para analisar e responder a este tópico. A empresa de 

comunicação afirma que suas políticas não têm como base a análise das questões sociais 

pois, apesar de cada unidade de negócios empreender suas próprias ações SOCiaiS, 

institucionalmente a empresa investe sempre na área de educação, por uma fundação 

própria. A empresa do setor automotivo, por outro lado, tem uma forte preocupação em 

manter ao mesmo tempo uma orientação social e o foco empresarial e de mercado. Um dos 

empreendimentos deste grupo é o lançamento recente de um parque empresarial que 

oferece estrutura para empresas não poluentes. A pesquisa não mostrou resultados 
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satisfatórios para as respostas a essa questão, o que indica que seu conteúdo, sua forma, ou 

ambos, não se mostram muito adequados à realidade das empresas estudadas. 

Nível ID: Resultados/ Ações de responsabilidade social 

Elemento 7: Efeitos nos stakeholders internos 

A. Proprietários/ acionistas 

Os dados relativos à lucratividade e valor da empresa são de fácil acesso e de significado 

universalmente compreendido. Informação quantitativa sobre doações das empresas foi 

fornecida de forma agregada, significando toda a destinação de recursos das empresas a 

causas sociais. Isso envolve os indicadores de filantropia empresarial e de bem-estar 

social. Uma das empresas, por exemplo, investiu R$15,3 milhões7 no ano de 1999 em 

ações sociais. Outra doou R$1,6 milhões em 1998 e R$ 400 mil de janeiro a maio de 2000, 

não tendo feito doações em 1999. No entanto esta mesma empresa oferece à população de 

residências populares, favelas e entidades assistenciais tarifas subsidiadas que representam 

1,8% do seu faturamento. A empresa de comunicação doou, em 1999, 47,3 páginas de 

publicidade, num valor equivalente a R$ 966 mil, para dezessete instituições sem fins 

lucrativos. Estas informações sobre valores despendidos pelas empresas com a comunidade 

carecem de padronização, o que dificulta a sua comparação. As informações para o 

indicador irresponsabilidade corporativa, que envolve multas, recall de produtos e 

emissão de poluentes também não foram disponibilizadas pelas empresas. Surgiram 

dúvidas dentro deste tema sobre como transpor o conceito de recall para as áreas não fabris, 

como as de serviços financeiros ou de comunicação. 

B. Executivos 

A aplicação do código de ética pelos executivos, de forma demonstrável e mensurável, não 

pôde ser observada em nenhuma das empresas pesquisadas. 

i Por ocasião da elaboração deste estudo, aproximada.."llera1e lUS$ = 1,80 R$ 
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C. Funcionários 

A qualidade das relações entre as empresas os sindicatos de trabalhadores depende 

muito do setor que se está levando em consideração no Brasil. Entre as empresas 

pesquisadas, por exemplo, há uma que tem historicamente boas relações com os sindicatos,. 

a ponto de tê-los convidado a opinar sobre a forma de dividir entre os funcionários o 

montante que destina à distribuição de lucros. Uma outra empresa, por outro lado, tem uma 

relação dificil com o maior sindicato de trabalhadores com que se relaciona. Uma terceira 

empresa que fez parte desta pesquisa tem boas relações com alguns sindicatos e más 

relações com outros. Dados sobre litígios e penalidades com respeito a questões de 

segurança também não foram fornecidas pelas empresas, assim como aquelas referentes a 

pagamento de salários, subsídios e beneficios. Algumas empresas informaram a 

porcentagem de pessoas demitidas, porém dados sobre a freqüência dessas demissões, e os 

indivíduos escolhidos, são de mais difícil acesso. A existência de participação acionária 

dos funcionários variou entre as empresas pesquisadas. Nenhuma delas tem uma política 

específica para mulheres ou minorias, além da contratação de um certo número de 

pessoas deficientes, prevista por lei no Brasil. Uma das empresas faz parte do "Guia Exame 

98 - As (50) Melhores Empresas para você trabalhar,,8 . A qualidade do relacionamento das 

empresas com os funcionários terceirizados é também um aspecto de sua responsabilidade 

social e poderia ser analisada como mais um indicador. 

Elemento 8: Efeitos nos stakeholders externos 

D) Clientes/Consumidores 

A busca da melhoria permanente da qualidade dos serviços prestados pela empresa de 

saneamento é um exemplo da aplicação do código de ética em produtos e serviços, uma 

vez que as redes de água e esgoto relacionam-se diretamente com a saúde da população. A 

avaliação da medida em que os produtos das empresas são socialmente responsáveis 

mostrou-se uma tarefa que envolve muita subjetividade. Um exemplo disso é o caso 

anteriormente citado de uma publicação que está sendo criticada pela mídia, mas cUJO 

conteúdo é visto pela empresa como ético e imparcial. Um dado importante na avaliação da 
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responsabilidade das empresas com seus clientes e consumidores talvez possa ser a 

qualidade dos serviços de atendimento e a existência de ouvidorias. Outro parâmetro pode 

ser a existência na empresa de um processo de educação do consumidor. Informação sobre 

litígios por fraude, fixação de preços, formação de trustes, propaganda enganosa e 

controvérsias públicas sobre produtos ou serviços não foi fornecida pelas empresas. 

E) Meio ambiente 

Nenhuma das empresas pesquisadas polui o ambiente ou emite lixo tóxico. Entre elas há 

um pequeno uso de produtos reciclados, como cartuchos de impressora e também de 

processos de reciclagem, como por exemplo a venda de revistas antigas para gerar recursos 

que são destinados a uma instituição filantrópica. A empresa de comunicação, há muito 

tempo, trata os efluentes antes de serem emitidos. A ·empresa de saneamento tem uma 

íntima relação com a questão ambiental, pela própria natureza de seu negócio. Um exemplo 

disso é o novo conceito que está sendo praticado, de saneamento ambiental, ligado à 

despoluição de rios e lagos. No Brasil, em 1999, havia 208 empresas certificadas pela ISO 

14.001, que trata de questões ambientais. 

F) Comunidade 

Os valores de doações para programas comunitários apresentaram-se agregados aos 

outros tipos de doação. Todas as empresas têm programas de envolvimento direto com a 

comunidade. Uma forma de atuação que vem se intensificando no Brasil, recentemente, é o 

apoio ao trabalho voluntário dos funcionários. Outros mecanismos de ação cOmunitária são 

as iniciativas institucionais e as parcerias com ONGs. O envolvimento direto com a 

comunidade mostrou ser a forma mais intensa de atuação social das empresas pesquisadas 

neste trabalho. Esta informação vai de encontro aos resultados de uma pesquisa conduzida 

na região sudeste do Brasil9
, em que 67% das empresas da amostra realizam ações sociais 

que beneficiam a comunidade. O valor despendido com os programas sociais, no caso de 

uma das empresas pesquisadas foi de R$ 15 milhões em 1999. Controvérsias e litígios 

com a comunidade não foram informados pelas empresas. 
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G) Fornecedores 

O maior fornecedor de papel para a empresa de comunicação é uma organização que 

produz a partir de reflorestamento. A empresa do setor automotivo faz um trabalho' de 
I 

desenvolvimento de fornecedores, com o estabelecimento de estreitas relações delongo 

prazo. Isso parece indicar a aplicação dos valores éticos aos fornecedores. No entanto, 

nenhuma empresa informou sobre a aplicação do código de ética pelos fornecedores, 

assim como sobre litígios e controvérsias públicas com os mesmos. 

Elemento 9: Efeitos institucionais externos' 

As empresas pesquisadas mostraram ter uma forte atuação e influência nas políticas 

públicas e na legislação, em decorrência de uma postura proativa na defesa de determinadas 

causas. Por exemplo, a instituição financeira é ligada a um centro de estudos na área de 

ensino que está intimamente relacionado com a elaboração de políticas para a educação. A 

empresa de comunicação tem uma grande influência política, em função da importância de 

suas publicações e do tipo de informação que dissemina. Todas as empresas deste estudo 

são bastante influentes nas áreas em que atuam, o que as instrumentaliza para interferirem 

em esferas mais amplas da vida social. 

De uma maneira geral, percebe-se que os Indicadores de Empresas Socialmente 

Responsáveis propostos por Hopkins têm um conteúdo adequado' à realidade das empresas 

pesquisadas. 

2. Disponibilidade de informação 

Para avaliar a disponibilidade da informação necessária ao preenchimento dos indicadores, 

inicialmente havia sido planejada a utilização do Balanço Social das empresas como fonte 

de informações, e as entrevistas como meio complementar para se atingir este objetivo (ver 

o Protocolo para este estudo de caso no ANEXO 2). Ao longo da investigação, no caso de 

9 Peliano, A. M. T. M. (coord.), BEGHIN, N, A iniciativa privada e o espírito público, Brasília. IPEA, 2000, 
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todas as empresas, o Balanço Social publicado por elas não se mostrou uma fonte eficaz 

para a obtenção dos dados necessários, especialmente os quantitativos. Dessa forma, todos 

os dados aqui analisados foram requisitados diretamente às empresas. 

Indicadores dos Níveis I e n do modelo, nas empresas pesquisadas: 

a) a criação de empregos é o único indicador,· nestes dois níveis, que pode ser avaliado 

pelos dados provenientes do balanço social e do relatório da administração das empresas. 

b) indicadores que se referem a questões legais e jurídicas, como litígios, processos, multas 

e controvérsias públicas que envolvem a empresa: no Brasil há algumas. fontes de 

informação como PROCON10
, IDE C 11 , SERASA12

, Decon13
, Ipern14

, Conar15
, Sunab16

, os 

cartórios e alguns instrumentos de busca pela Internet voltados para a área jurídica, entre 

outros que, com graus diferentes de dificuldade, permitem obter informação sobre 

determinada empresa. Na maior parte das vezes, no entanto, essa informação não aparece. 

de forma agregada e compreensível, tornando esta busca um trabalho para escritórios 

especializados. Ao utilizar esse tipo de informação é importante qualificá-la, atentando para 

as particularidades de cada situação. Um exemplo citado por uma das empresas neste 

estudo é a legislação trabalhista brasileira, considerada por muitos paternalista e um tanto 

retrógrada, que acaba condicionando relações pouco produtivas entre funcionário e 

empresa. Assim, os litígios trabalhistas, por exemplo, talvez devessem ser analisados à luz 

desse condicionante. Uma iniciativa pioneira da empresa do setor financeiro foi a criação 

de uma comissão extra-judicial para solução de conflitos individuais, que tem como 

objetivo básico solucionar pendências trabalhistas sem que os ex-empregados precisem 

recorrer à justiça do trabalho. Isso evita a dependência da lenta tramitação das ações 

trabalhistas brasileiras, que muitas vezes demandam anos de espera do funcionário para que 

p.24. 
10 Órgãos de Defesa e Proteção âO Consumidor 
11 Ir..stituto Brasileiro de Defesa do Cor..sumidor 
12 Empresa de a..'"Iálises e ir,fOrffiâções econômico-fimmceiras e Câdâstrais 
13 Depar.amento Estadual de Polícia do Consulnidor 
14 L'1stituto de Pesos e Medidas 
15 Conselho Naciomil de Auto-Regula.'Ilentação Publicitárúi 
16 Sup.,~illtendência NâCiona1 de Abastecimento 
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seja dada a sentença definitiva. Na opinião de uma outra empresa, talvez seja importante 

também entender as situações de confronto legal em que são feitos depósitos em juízo e 

diferenciá-la dos demais, pois podem estar representando uma posição da empresa frente a 

determinações ou leis que acredita que precisem ser mudadas. Essa empresa acredita que 

outra informação importante são os litígios por enfrentamento das leis, que em alguns casos 

podem apontar para um processo de pressão das empresas por mudança das políticas 

públicas, mais do que o simples não cumprimento da lei. 

c) Os demais indicadores do Nível I podem ser avaliados através de informações fornecidas 

pelas próprias empresas. 

Com relação ao Nível m do modelo: 

d) indicadores que podem ser avaliados por meio de informação proveniente do Balanço 

Social e do relatório da administração: 

- lucratividade/valor da empresa; 

- salários/subsídios e beneficios: os valores disponíveis referem-se ao total gasto pelas 

empresas no ano, e não à sua posição no ranking, como pede o indicador. 

e) indicador a ser avaliado junto aos' stakeholders: aplicação do código de ética dos 

fornecedores. 

:f) indicadores de relações com sindicatos e posição no ranking quanto a 

salários/subsídioslbeneficios: em muitos casos podem ser avaliados junto aos sindicatos de 

trabalhadores ligados às empresas. 

g) indicadores que se referem a questões legais e jurídicas, como litígios, processos, multas 

e controvérsias públicas que envolvem a empresa: ver item (b) acima. 

h) os demais indicadores podem ser avaliados por meio de informação fornecida pela 

própria empresa. 
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De forma geral, os dados necessários ao preenchimento dos indicadores estudados não são 

de conhecimento público e, mesmo internamente às empresas, a maioria deles é de difícil 

acesso. 

4. Forma de aplicação dos indicadores 

a) medida em que as informações necessárias são de conhecimento público 

Esta questão procura avaliar a forma proposta por Hopkin.s para a aplicação dos 

indicadores. Originalmente ele sugere que sejam utilizados dados de conhecimento público, 

obtidos junto a fontes externas às empresas. Foi assim que fez a primeira aplicação na 

Inglaterra. 

No caso do presente estudo, os dados foram obtidos junto às empresas, mas tomando-se o 

cuidado de avaliar, caso a caso, se esta mesma informação encontra-se disponível 

externamente. Pelas entrevistas foi possível perceber que, entre os dados necessários, 

poucos são de conhecimento público entre as empresas pesquisadas, e a maior parte 

somente pode ser obtida junto às próprias empresas. Dos quarenta e cinco indicadores 

propostos, somente três puderam ser obtidos por meio de informação de conhecimento 

público (criação de empregos, hicratividade/valor e salários/subsídioslbenefícios). Os 

demais indicadores, com exceção daqueles que dizem respeito a litígios, processos, multas, 

controvérsias públicas (que as empresas estudadas negaram-se a fornecer), . podem ser 

obtidos somente por informação fornecida pelas próprias empresas. Deve-se notar, 

entretanto, que em muitos casos essa informação não está prontamente rdisponível e 

sistematizada nas empresas. 
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b) percepções a partir da aplicação dos indicadores neste estudo 

A forma escolhida para a aplicação dos indicadores neste estudo de caso, rrealizada 

conjuntamente pela autora desta Dissertação e pelos representantes das empresas durante as 

entrevistas, pennitiu a discussão conceitual e prática dos indicadores e das medidas 

propostas por Hopkins. Para efeito deste estudo, as entrevistas geraram discussões ricas e 

detalhadas que permitiram uma avaliação ampla de como se daria a aplicação dos 

indicadores pelas empresas. 

Um dos aspectos importantes de se testemunhar neste primeiro momento de aplicação dos 

indicadores é registrar como se dão de fato os primeiros passos das empresas no processo 

de se apropriarem de sua responsabilidade social, e quais são algumas de suas possíveis 

reações e atitudes. No caso das empresas estudadas, que não tinham anteriormente 

quaisquer sistemas de avaliação, ou mesmo de acompanhamento de sua responsabilidade 

social, as reações foram as mais diversas. A primeira empresa entrevistada, por exemplo, 

que havia solicitado o envio prévio do conteúdo dos indicadores, teve uma atitude crítica no 

início da primeira entrevista, principalmente àqueles indicadores dos níveis I e lI, que 

tratam de questões menos mensuráveis em termos objetivos. Ao longo da entrevista, no 

entanto, com o esclarecimento de alguns conceitos e à medida em que a empresa começou a 

identificar indicadores para os quais tinha uma resposta favorável, passou a ter uma atitude 

mais positiva em relação ao conjunto dos indicadores e à sua aplicação. A segunda empresa 

entrevistada mostrou muita disponibilidade para a pesqUIsa, mas foi extremamente 

cuidadosa no fornecimento de informação, buscando garantias de sigilo. Ao longo do 

processo de discussão dos indicadores,' e à medida em que não havia alguns dados 

disponíveis, deu o importante testemunho de que aquelas mesmas informações não se 

encontravam sistematizadas na empresa, por não terem sido até então necessárias, mas que 

poderiam facilmente passar a ser organizadas à medida em que a empresa incorporasse em 

suas práticas de gestão a aplicação dos indicadores. No caso da terceira empresa 

entrevistada a atitude se seu representante foi de receptividade com relação à pesquisa, 

porém de um certo ceticismo em relação ao uso de indicadores para se avaliar 

responsabilidade social empresarial. Entre suas preocupações, mencionou que a falta de um 
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processo de auditoria para as ações de responsabilidade social· nas· empresas poderia fazer 

com que o uso dos indicadores tivesse, na melhor hipótese, um viés favorável à empresa e, 

na pior hipótese, um cunho excessivamente mercadológico. Outra preocupação desse 

representante é que um conjunto predeterminado de indicadores a ser utilizado por todas as 

empresas possa não ser adequado aos casos particulares. Para isso sugere que se crie uma 

forma de cada empresa construir e utilizar seu próprio conjunto de indicadores de 

responsabilidade social. A quarta empresa entrevistada encarou a pesquisa como uma 

oportunidade de iniciar seu contato com a questão da avaliação da responsabilidade social, 

já que se encontrava, na ocasião das entrevistas, em meio a um processo intenso de 

mudança de gestão organizacional. Foi a empresa que mais se dedicou a traduzir os 

indicadores propostos em termos de suas práticas empresariais correntes. Além disso, 

rapidamente procurou incorporar conceitos e trazer proposições de novos indicadores 

específicos para seu setor, e de indicadores alternativos aos propostos por Hopkins. Foi essa 

empresa que, em seguida às entrevistas, iniciou um processo de elaboração de seu código 

de ética. 

Outro aspecto que esta forma de aplicação dos indicadores permitiu observar foi a diferença 

na maneira de os representantes de cada empresa encararem a importância e o papel dos 

indicadores, que talvez possa ser relacionada à função de cada um deles dentro de suas 

empresas. Os profissionais da área de comunicação corporativa preocuparam-se mais em 

compreender se tinham ou não os dados necessários e se as práticas de sua empresa 

atendiam ou não aos padrões propostos pelos indicadores. Interessaram-se pela 

possibilidade de futuramente os indicadores gerarem um ranking de responsabilidade social 

das empresas em nível nacional ou setorial. O gerente da área social, que se encontra 

subordinada à diretoria de marketing no cronograma organizacional, preocupou-se ao 

mesmo tempo em compreender a estrutura dos indicadores, sua origem e suas aplicações 

anteriores, mas também focou-se muito (foi a empresa que mais teve esse tipo de 

preocupação) na manutenção do sigilo da informação fornecida e em garantir, na medida do 

possível, que sua empresa estivesse dentro dos padrões propostos para todos os indicadores. 

O sócio-diretor entrevistado mostrou ter uma visão quase completamente voltada para a 

importância estratégica do uso dos indicadores e para a visão de organização sobre a qual 

100 



eles repousam. Teve pouco foco em questões práticas, como o fornecimento de dados de 

sua empresa, negando-se a dar certa informação. Isso pode ser atribuído também à questão 

da manutenção do sigilo. Finalmente, li superintendente de planejamento e gestão 

empresarial encarou o estudo uma possibilidade de conhecer mais profundamente 

indicadores que pudessem ser efetivamente implementados como forma de avaliação na 

.) empresa. Interessou-se pela teoria que embasa a sua construção, buscando referências mais 

sólidas para a sua: compreensão. Além disso, envolveu na discussão um grupo de 

profissionais de áreas diversas na empresa. Percebe-se assim que os diferentes profissionais 

entrevistados tiveram visões distintas da experiência da aplicação dos indicadores para fins 

deste estudo. 

Embora a forma de aplicação dos Indicadores de Empresas Socialmente Responsáveis 

escolhida para este estudo tenha apresentado vantagens do ponto de vista da qualidade e da 

riqueza da informação obtida, algumas limitações relacionadas com a forma escolhida 

devem serobservadas. 

Uma primeira limitação refere-se à participação da autora desta Dissertação na aplicação 

dos indicadores nas empresas, que pode ter interferido nos resultados obtidos. A dimensão 

dessa possível interferência é dificil de ser avaliada. Além da interferência no entendimento 

pelas empresas do conteúdo dos indicadores, pode haver ocorrido na análise· de todo o 

processo uma interferência na interpretação dos resultados obtidos, característica de 

trabalhos exploratórios. 

Uma segunda limitação diz respeito ao fato de· que a escolha de uma forma de aplicação, 

que não a auto-avaliação, gerou uma falta de oportunidade de se perceber como as 

empresas lidariam sozinhas com a aplicação desses indicadores. 

Por outro lado, e significando uma terceira limitação, a escolha de obter informações 

exclusivamente junto às empresas fez com que não fossem pesquisadas fontes externas 

G ornai s, revistas, Internet, bancos de dados) para se verificar o quanto as empresas 

pesquisadas tomam pública informação relacionada aos indicadores sugeridos por Hopkins. 

Essa medida, entretanto, de certa forma foi acessada pela autora desta Dissertação por meio 
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do testemunho das próprias empresas sobre onde possivelmente poder-se-ia obter tal 

informação. Mesmo assim, esta não deixa de ser urna visão somente parcial da realidade. 

F. Conclusões sobre o caso da aplicação dos indicadores neste estudo 

Este estudo procurou analisar a aplicabilidade dos Indicadores de Empresas Socialmente 

Responsáveis propostos por Hopkins. As conclusões apresentadas a seguir têm início com 

as questões propostas neste estudo de caso. Em seguid~ são apresentadas as demais 

conclusões. 

Questão 1. A ferramenta foi construída a partir de uma base teórica? 

Os Indicadores de Empresas Socialmente Responsáveis foram construídos a partir do 

modelo teórico de Desempenho Social das Empresas proposto por Wood. (WOOD, 1991). 

Ao elaborar essa ferramenta de avaliação, Hopkins seguiu os três níveis e os nove 

elementos do modelo de Wood, a partir dos quais propôs os indicadores e suas respectivas 

medidas. Dessa form~ esses indicadores têm corno ponto de partida urna sólida construção 

teórica sobre responsabilidade social empresarial. Além disso, o próprio modelo de Wood 

tem como base outra reconhecida construção teórica, a Teoria dos Stakeholders 

(FREEMAN, 1984; CLARKSON, 1995). Deve-se notar que, apesar de o modelo de Wood 

ser baseado na Teoria dos Stakeholders, Wood não menciona quais stakeholders deveriam 

ser considerados pelas organizações na prática de sua responsabilidade social. Nesse 

aspecto, Hopkins dá um passo adiante em relação ao modelo de Wood; definindo os 

stakeholders que devem receber a atenção das empresas e, a partir dessa definição, 

sugerindo indicadores para avaliar a responsabilidade social da empresa com respeito a 

cada um deles. Assim, pode-se afirmar que um dos importantes atributos dos indicadores 

propostos por Hopkins é o fato de terem sido construídos a partir de urna consagrada base 

teórica na área de responsabilidade social das empresas. 
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Questão 2. o conteúdo é adequado à realidade das empresas pesquisadas? 

Os resultados encontrados sugerem que, de uma maneira geral, os indicadores propostos 

fazem sentido dentro da realidade das empresas brasileiras e vêm de encontro à necessidade 

que elas apresentam, de utilizarem um modelo conceitual e analítico que sirva como 

referência e permita avaliar as suas ações de responsabilidade social. 

No primeiro nível do modelo, que trata de princípios de responsabilidade social e em que o 

elemento central é a existência e a disseminação do código de ética, apesar de em geral as 

empresas não terem ainda atingido este nível de sofisticação, o tema faz sentido em sua 

realidade e algumas delas estão trabalhando para construir o código e disseminar seus 

valores na organização. O segundo nível do modelo, que trata de processos de resposta 

social, mostrou estar mais afastado da realidade das empresas entrevistadas. Apesar de cada 

uma delas ter processos que permitem estar a par do que está acontecendo no ambiente em 

geral e no seu entorno, assim como para lidar com as novas questões que se fazem 

presentes, esses processos ocorrem muitas vezes de forma autônoma e não estão 

institucionalizados. O que não foi possível compreender a partir deste estudo é se a 

inadequação desse nível à realidade das empresas deve-se ao conteúdo dos indicadores 

propostos ou pode ser atribuída a uma falta de clareza e inadequação do próprio modelo de 

Wood. No terceiro nível do modelo, que trata das ações propriamente ditas, tomadas pelas 

empresas ao serem socialmente responsáveis, observa-se que os indicadores propostos são 

adequados à realidade das empresas estudadas. Algumas questões relacionadas com 

infrações legais e suas conseqüências, como multas e penalidades, não foram (sem exceção) 

respondidas pelas empresas. Entretanto, possivelmente isso se deve mais à dificuldade das 

empresas em tornar transparente esse tipo de informação do que ao fato de esses 

indicadores não serem adequados. 

Esses indicadores constituem-se em uma ferramenta que, além de não ser nacional, foi 

concebida em um país desenvolvido (Inglaterra). Os resultados mostram que, curiosamente, 

seu conteúdo é adequado às empresas pesquisadas, mesmo nas questões mais detalhadas 

(como aquelas relativas aos funcionários, por exemplo), nas quais as práticas empresariais 
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variam entre os diversos países. Mantendo-se a perspectiva de que as empresas pesquisadas 

neste estudo são nacionaise de grande porte, essa adequação de conteúdo sugere que pode 

estar ocorrendo a tendência de as empresas padronizarem seu conceito e sua prática de 

responsabilidade social internacionalmente. 

Questão 3. Os dados necessários à aplicação das ferramentas estão disponíveis nas 

empresas pesquisadas? 

De uma maneira geral, a maior parte dos dados necessários à aplicação da ferramenta pode 

ser obtida intrernamente nas empresas pesquisadas. Alguma informação não está disponível 

e, na maior parte dos indicadores, as empresas não têm a informação necessária 

sistematizada, sendo que, para obtê-la, é necessário empreender um esforço de busca e 

organização. 

Dados que são públicos nas empresas referem-se aos empregos criados, à lucratividade da 

empresa, ao valor das ações e aos salários, beneficios e subsídios pagos aos funcionários. 

Informação sobre infrações legais, multas e litígios não é disponibilizada pelas empresas e é 

de dificil acesso em fontes externas. Os demais dados requeridos pelos indicadores podem 

ser obtidosr junto às empresas pesquisadas. 

Houve um alto grau de subjetividade na análise de alguns indicadores, como "gastos com 

pesquisa e desenvolvimento", que poderia ser traduzido por diferentes ações em cada uma 

das empresas estudadas. A proposta de Hopkins é aberta e mais conceitual do que 

definicional. Ou seja, em muitos casos o autor não indica com clareza os limites do 

conteúdo de cada indicador. Um exemplo disso é o caso do indicador "existe um 

mecanismo para rever as questões sociais importantes para a empresa?". Assim, o 

respondente fica com dúvidas sobre o tipo de resposta a dar, pois várias respostas seriam 

possíveis (existe um mecanismo informal, não existe um mecanismo formal; todas as 

empresas têm algum tipo informal. de mecanismo para avaliar as questões sociais 

importantes para ela). Essa falta de precisão pode gerar distorções nos resultados da 
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aplicação dos indicadores. Especialmente quando se pensa em tomá-lo como base para a 

auditoria social das empresas, seria importante que os critérios de medida fossem mais 

claramente determinados. 

Questão 4. Qual a interferência da forma de aplicação originalmente proposta pela 

ferramenta na viabilidade de sua aplicação nas empresas estudadas? 

Pelo fato de a maior parte da informação necessária sobre as empresas pesquisadas não ser 

de conhecimento público, conclui-se que não seria viável, neste momento, aplicar a 

ferramenta proposta por Hopkins somente a partir de dados públicos, no caso das empresas 

pesquisadas. O método de estudo de caso mostrou-se mais adequado para garantir a 

consistência interna dos resultados. 

O fato da informação não estar disponível fora das empresas sugere também que pode 

haver uma dificuldade na tarefa de utilizar a ferramenta em larga escala, num possível 

sistema para a montagem de um ranking. Para viabilizar a sua aplicação em empresas na 

Inglaterra, Hopkins utilizou artifícios, substituindo a coleta de dados por critérios segundo 

os _quais seriam atribuídas determinadas respostas a grupos de indicadores. Assim, por 

exemplo, todos os indicadores relativos às relações da empresa com a comunidade seriam 

considerados de forma favorável, se a organização fosse membro de uma Organização Não 

Governamental chamada Business in Society, como foi anteriormente exposto neste 

trabalho. Esse tipo de adaptação viabiliza a aplicação dos indicadores em larga escala e 

permite a construção de um ranking das empresas de acordo com a sua responsabilidade 

social. A importância da elaboração desse ranking pode ser atribuída à possíbilidade de 

tomar público o desempenho das empresas, permitindo à sociedade como um todo o acesso 

a essa informação_ No entanto, o tipo de adaptação acima mencionado reduz a validade dos 

indicadores como ferramenta de avaliação, por equalizar respostas que, em sua diversidade, 

abrigariam a riqueza da investigação. Um risco mais grave que se corre é o da distorção dos 

resultados obtidos na construção de um ranking, numa situação em que as empresas ficam 

expostas à opinião pública. 
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Pontos fortes, fragilidades e considerações complementares 

Os indicadores propostos por Hopkins têm, entre seus pontos fortes, uma sólida base 

teórica, o fato de abrangerem um amplo leque de stakeholders organizacionais e o fato de 

levarem em consideração os proprietários e acionistas como um dos grupos de 

stakeholders. Isso faz com que o aspecto econômico seja de alguma forma agregado à 

avaliação da responsabilidade social empresariaL 

Apesar de os indicadores de Hopkins terem sido construídos a partir de uma sólida base 

teórica, suas medidas variam muito de indicador para indicador, não tendo homogeneidade, 

nem seguindo um padrão comum. Isso dificulta muito as tarefas de medir e de comparar as 

diferentes empresas em termos de sua responsabilidade social. Outro problema reside no 

fato de que, para alguns indicadores, há várias medidas tomadas conjuntamente, o que, em 

termos de metodologia, compromete a qualidade da avaliação. Há também, para um mesmo 

indicador, questões quantitativas misturadas com qualitativas (ex.: o indicador "demissões" 

é medido por "porcentagem", "freqüência" e "pessoas escolhidas"). Nesse caso, se houver 

empate nas duas primeiras medidas, como avaliar que empresa é mais socialmente 

responsável do que a outra, em termos das pessoas que escolhe para serem demitidas? O 

que significa "pessoas escolhidas para serem demitidas"? Em termos de que critérios? 

Esses e outros parâmetros desse tipo não são claros. Em termos das medidas, os indicadores 

de Hopkins parecem ser um processo ainda em construção. 

Outro aspecto questionável dos indicadores de Hopkins é que os gestores (managers) estão 

separados de funCionários (employees). E'ssa separação vai contra o conceito moderno de 

empowerment e contra a idéia de que a ética nas decisões deve permear todos os níveis 

hierárquicos. 

Deve-se notar que, ao se estabelecer um sistema de ranking na utilização de indicadores de 

responsabilidade social, como foi originalmente proposto por Hopkins, é importante que 

esse sistema permita a construção de uma série histórica que possibilite observar a evolução 

do nível de responsabilidade social de cada empresa (e portanto não relativize o valor dos 
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indicadores aos limites encontrados no grupo de empresas analisado, o que impediria obter

se uma base comparável ano a ano). Este aspecto evolutivo e também o aspecto pedagógico 

são fatores motivacionais importantes para as empresas avaliadas. Sem isso a eventual 

construção de um ranking refletiria somente os aspectos competitivo e punitivo. 

Limitações deste estudo e sugestões para estudos futuros 

Uma limitação deste estudo refere-se ao seu caráter exploratório. Seria importante que se 

pudesse ter uma visão mais abrangente e compreensiva sobre a aplicação do modelo 

estudado e de seus indicadores em empresas brasileiras pela condução de estudos setoriais e . 

de pesquisas em maior escala, cujos resultados pudessem representar uma aproximação 

mais precisa do vasto e diversificado universo das empresas no Brasil. 

Seria importante também investigar a aplicabilidade desses indicadores a empresas de 

pequeno e médio porte, procurando compreender se o seu conteúdo é adequado a elas e se, 

da mesma forma que no presente estudo, nessas empresas a informação para o 

preenchimento dos indicadores está disponivel. 
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Caso 2: A aplicação dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 

Empresarial l
. 

A. Introdução 

Este estudo de caso objetiva compreender como se comporta a ferramenta "Indicadores 

Ethos de Responsabilidade Social Empresarial", quando aplicada a empresas brasileiras. O 

estudo divide-se nas seguintes partes: 

A. Introdução 

B. Visão geral e objetivos dos indicadores 

C. Base teórica e stakeholders contemplados pelos indicadores 

D. Estrutura e forma de medir os indicadores 

E. Aplicação dos indicadores para fins deste estudo 

F. Principais aspectos observados 

1. Conteúdo dos indicadores e disponibilidade de informações 

2. Forma de aplicação dos indicadores 

G. Conclusões s~bre o caso da aplicação dos indicadores neste estudo 

B. Visão geral e objetivos dos indicadores 

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização sem fins 

lucrativos, fundada em 1998, que tinha como associados, em março de 2001, 370 empresas 

em operação no Brasil, de diferentes portes e setores de atividade. Naquela ocasião essas 

empresas, em conjunto, apresentavam um faturamento equivalente a 22% do PID (Produto 

Interno Bruto) nacional e empregavam 818.060 pessoas. O Instituto Ethos foi criado para 

disseminar a prática da responsabilidade social empresarial e tem como missão mobilizar, 

sensibilizar e ajudar as empresas a gerirem seus negócios de forma socialmente 

1 ETHOS, 2000a e 2000b. 
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responsável, . tomando-as parceiras na construção de uma sociedade mais próspera e justa. 

Propõe-se a ajudar as empresas a incorporar o conceito de responsabilidade social, 

implementar políticas e práticas voltadas à gestão de seus negócios, demonstrar aos 

acionistas vantagens e resultados, e atuar em parceria com as comunidades com as quais se 

relacionam (ETHOS, 1999, pA). 

o Instituto acredita que a gestão com responsabilidade social mantém o foco na ética 

(princípios e valores adotados), na qualidade das relações com os stakeholders (acionistas, 

colaboradores, consumidores, fornecedores, comunidades, meio ambiente e governos) e na 

geração de valor para todos. Defende a idéia de que esta gestão com responsabilidade social 

propicia valorização da imagem institucional e da marca; maior lealdade de todos os 

públicos, inclusive do consumidor; maior capacidade de adaptação e longevidade da 

empresa (ETHOS, 1999, p. 3). 

o Instituto dissemina a prática da responsabilidade social por intermédio de atividades de 

intercâmbio de experiências, publicações, programas e eventos voltados para seus 

associados e para a comunidade de negócios em geral. É parceiro de várias entidades 

internacionais, entre as quais o Prince of Wales Business Leadership Forum, do Reino 

Unido, e o Business for Social Responsibility (BSRi, dos Estados Unidos e também de 

instituições que o incentivam e o patrocinam, como o Grupo A vina, de origem suíça e a 

Fundação W. K. Kellogg, dos Estados Unidos. 

Entre as estratégias de ação do Instituto Ethos, encontra-se a incorporação da 

responsabilidade social na gestão e em atividades regulares da empresa como produção, 

marketing, distribuição e recursos humanos. Dentro desse foco, o Instituto Ethos se propõe 

a desenvolver estratégias e instrumentos de gestão, estimular e reconhecer boas práticas de 

responsabilidade social e criar um ambiente pedagógico. O conceito de seu processo de 

disseminação da responsabilidade social está relacionado com a aprendizagem, o 

aperfeiçoamento e o amadurecimento das empresas. 

~Cd 1"· b - L.on ereço eletroruco: w,'\w. sr.org. 
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Como parte do desenvolvimento de um sistema de gestão de responsabilidade social, em 

Junho de 2000 o Instituto Ethos lançou os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social 

Empresarial, com a intenção de que sejam um sistema inédito de avaliação e referência dos 

compromissos e das práticas sociais das empresas. Os indicadores são vistos pelo Instituto 

como uma ferramenta que possa tomar mais fácil para as empresas analisarem seus 

procedimentos e partirem para a prática efetiva da responsabilidade social. Define-se como 

uma ferramenta de diagnóstico auto.:.aplicável para uma companhia avaliar suas práticas 

internas e externas. Segundo o Instituto, os Indicadores Ethos foram concebidos "para 

fortalecer o movimento pela responsabilidade social no Brasil .... como um sistema de 

avaliação do estágio em que se encontram as práticas de responsabilidade social nas 

empresas". "O trabalho de divulgação dessa ferramenta também tem como objetivos 

estimular a adesão de novas empresas e permitir que a sociedade conheça e aprecie as 

melhores políticas e práticas já existentes" (ETHOS, 2000a, p.9). 

Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial têm como base o 

Questionário de Avaliação da Empresa (ver ANEXO 7), considerado pelo Instituto um 

instrumento de diagnóstico da situação específica da empresa, indicando o grau de 

efetivação da responsabilidade social em suas atividades. O questionário cumpre também o 

papel de oferecer uma ferramenta de gestão e planejamento, indicando prospectivamente, a 

partir da situação da empresa, políticas e ações voltadas para o aprofundamento de seus 

compromissos sociais (ETHOS, 2000b). O preenchimento dos indicadores pelas empresas é 

voluntário e, como parte do seu processo de implementação, o Instituto oferece orientação e 

assistência para as empresas que se propõem a utilizar a ferramenta. 

O Instituto tem a intenção de adequar ·continuamente o modelo de avaliação à realidade 

objetiva das empresas e às expectativas da sociedade. Corrobora para essa afirmação o fato 

de que, no momento em que este trabalho está sendo redigido; no início de 2001, o Instituto 

está realizando a revisão da versão 2000 dos indicadores, a partir das sugestões de 

alterações propostas pelas 71 organizações que aplicaram a ferramenta em 2000 e das 

contribuições de consultores e representantes de diversas partes da sociedade, para cada 

questão específica. Recentemente os indicadores foram apresentados no encontro anual do 
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Business for Social Responsibility (BSR), nos Estados Unidos, que tem interesse em criar 

uma versão internacional dos indicadores, cujo esforço de divulgação deverá contar com o 

apoio do Institute of Social and Ethical A ccountAbility (ISEA), da Inglaterra. 

C Base teórica dos indicadores 

Os indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial foram desenvolvidos a partir 

da visão da empresa como uma organização que se relaciona com um conjunto de 

stakeholders. Desse ponto de vista, pode-se considerar que os indicadores tomam como 

base a Teoria dos Stakeholders. 

Do ponto de vista do conceito de responsabilidade social, no entanto, os indicadores do 

Instituto Ethos não seguem uma linha teórica específica. Eles foram construídos não a partir 

de um arcabouço teórico sobre responsabilidade social empresaria~ mas sim a partir de um 

processo de pesquisa do estado da arte das práticas de avaliação existentes para cada um 

dos temas eleitos pelo Instituto como importantes de serem observados pelas empresas em 

suas ações de responsabilidade social (Valores e transparência, Público Interno, Meio 

Ambiente, Fornecedores, Consumidores, Comunidade, Governo e Sociedade). Várias 

foram as fontes utilizadas nessa pesquisa, que incluiu desde os instrumentos de avaliação de 

responsabilidade social já existentes (citados anteriormente neste trabalho), passando por 

práticas específicas para o caso brasileiro (que levam em conta fatores como legislação, por 

exemplo), até consultas a pessoas e instituições com reconhecida autoridade sobre 

determinados assuntos (como direitos da criança e do adolescente ou diversidade). 

Deve-se observar que o Instituto, até o presente momento, foca-se mais na definição das 

ações de responsabilidade social e das razões e dos beneficios que deveriam motivar as 

empresas a agirem de forma socialmente responsável, do que na definição de um conceito 

de responsabilidade social empresarial, o qual procura manter aberto e inclusivo. Isso pode 

ser observado ao se analisar a visão do Instituto Ethos: 
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"Empresas socialmente responsáveis: 

• São agentes de nova cultura empresarial e de mudança social. 

• Produzem valor para todos: colaboradores, acionistas, comunidade. 

• São diferenciadas e têm maior potencial de sucesso e longevidade."(ETHOS, 1999, p.l) 

Uma das possíveis razões para esta falta de definição conceitual é o fato de que a 

responsabilidade social empresarial é um tema de discussão novo no empresas, assim como 

a sociedade civil e o governo, ainda estão se familiarizando com as idéias e com as práticas 

com ele relacionadas. Neste cenário, o Instituto pode estar procurando obter mais dados 

empíricos de forma a compreender qual o encaixe teórico mais adequado ao caso brasileiro. 

Outra possível razão para uma ausência de definição sobre o que seja responsabilidade 

social empresarial está associada à própria gênese do Instituto, q\le nasceu da iniciativa de 

um grupo de empresários com um longo envoivimento com as questões sociais no país, 

objetivando fundar uma instituição que tivesse uma ação efetiva junto às empresas. Nota-se 

aí, portanto, um foco inicial muito mais prático do que teórico. 

D. Stakeholders contemplados, estrutura e forma de medir os indicadores 

Stakeholders contemplados 

Os Indicadores Ethos abrangem sete temas: 

1. Valores e transparência 

2. Público Interno 

3. Meio Ambiente 

4. Fornecedores 

5. Consumidores 

6. Comunidade 

7. Governo e Sociedade 
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o primeiro tema, "Valores e Transparência", refere-se à dimensão ética da conduta da 

empresa, e os demais temas referem-se às práticas e políticas de responsabilidade social da 

empresa em relação aos seus diversQs stakeholders. 

Estrutura dos indicadores 

o Questionário de Avaliação da Empresa, na versão 2000 dos indicadores, contém um 

texto introdutório (que explica a sua estrutura, a metodologia de avaliação e as instruções 

de preenchimento), os indicadores propriamente ditos e, em sua parte final, dois campos 

adicionais: um com informações gerais da empresa e outro com o gabarito. As empresas 

devem utilizar o questionário para preencher todos os campos e então transferir os 

resultados para o gabarito, que deve ser enviado ao Instituto Ethos, juntamente com a 

informação geralr da empresa. 

o questionário está dividido de acordo com os sete temas acima mencionados. Cada tema é 

dividido em sub-temas e avaliado por ~eio de um certo número de indicadores, que podem 

ser de dois tipos. 

o primeiro tipo, chamado de' indicador de profundidade, é composto por uma barra de 

quatro quadros contíguos, cada um dos quais contém um texto que descreve os "estágios 

mais freqüentemente encontrados no mercado em termos da responsabilidade social da 

empresa", sendo que o quadro mais à direita corresponde à postura mais desejada. É, 

portanto, um indicador qualitativo. A empresa deve situar-se na escala para aquele 

indicador, identificando seu posicionamento atual com relação à prática da 

responsabilidade social. O Instituto afirma, em relação aos indicadores de profundidade, 

que "a própria escala serve como parâmetro dos passos subseqüentes, permitindo que a 

empresa planeje como alcançar um grau mais elevado de responsabilidade social"(ETHOS, 

2000b, p.3). Pode-se verificar abaixo o exemplo de um indicador de profundidade: 
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I 
I 

~ Relações com Sindicatos 

Quanto à participação de funcionários em sindicatos e ao relacionamento com seus representantes, a empresa: 

No contexto atual, considera o comportamento dos sindicatos prejudicial ao seu desempenho, embora 
não exerça pressão sobre os empregados envolvidos em atividades sindicais. 
Não exerce nenhum tipo de pressão e permite a liberdade para a representação dos sindicatos dentro . 
do local de trabalho. I 
Permite a atuação dos sindicatos no local de trabalho e fornece informações sobre as condições de 
trabalho na empresa~ os dirigelÚes da empresa se reúnem periodicamente com os sindicatos para ouvir 
sugestões e negociar reivindicações. 
Os dirigentes da empresa se reúnem periodicamente com representantes dos sindicatos e fornecem 
aos sindicatos dados financeiros e relativos a objetivos estratégicos, quando estes afetarem os 

I trabalhadores, para subsidiar as discussões. I 
Fonte: ETHOS. Questionário Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial: Versão 2000. São 
Paulo: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2000b, p.lO. 

o segundo tipo de indicador, complementar ao indicador de profundidade, é chamado de 

indicador binário e numérico. É composto de questões que prevêem respostas binárias 

(do tipo "sim" ou "não") e de valores numéricos. Contém elementos de validação e 

detalhamento do estágio de responsabilidade social identificado pela empresa através do 

indicador de profundidade. O Instituto Ethos acredita que esse grupo de indicadores é 

importante, pois a informação por eles fornecida possibilita montar "um banco de dados 

que vai permitir, no futuro, a realização de comparações históricas e a distinção das 

melhores práticas adotadas" (ETHOS, 2000b; p.3). Além disso, eles verificam a extensão e 

a profundidade das práticas de responsabilidade social apontadas pelas empresas nos 

indicadores de profundidade e nos binários. Pode-se verificar abaixo o exemplo de 

indicadores binários: 

I A empresa. . I Sim I Não 

1

I 12.1 mantém programa àe erraàicação ào analíabetismo entre seus empregaàos, com metas I 

e recursos definidos? 

I 12.2 mantém programa de educação básica/ensino supletivo? 

Fonte: ETHOS. Questionário In.dícadores Ethos de Responsabílídade Social Empresarial: Versão 2000. São 
Paulo: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2000b, p.14. 
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Pode-se verificar abaixo o exemplo de indicadores numéricos: 

1997 1998 1999 

12.3 Percentual de analfabetos na força de trabalho: 

12.4 Quantidade de horas de desenvolvimento profissional por empregado/ano: 

12.5 Porcentagem do faturamento bruto gasto em desenvolvimento profissional e 

educação: 

-Fonte: ETHOS. Questionário Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial: Versão 2000. Sao 
Paulo: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2000b, p.14. 

Assim, para cada um dos temas existe um certo número de questões propostas, cada uma 

delas avaliada por um indicador de profundidade e de um número variável de indicadores 

numéricos e binários. São, ao todo, 35 questões que são avaliadas por 35 indicadores de 

profundidade, 66 indicadores do tipo "sim" ou "não" e 55 indicadores numéricos, 

totalizando 156 indicadores. Ao final de cada tema, há um espaço para sugestões e 

comentários da empresa sobre os indicadores do tema. (ver ANEXO 7). 

Forma de medir os indicadores 

Considerando-se os dois tipos de indicadores que compõem a ferramenta proposta pelo 

Instituto Ethos, temos que: 

• os indicadores de profundidade são medidos pela escolha de um quadrante em uma 

escala crescente, que deve refletir, da forma mais aproximada possível, o atual estágio 

. em que a empresa se encontra para aquele indicador. Na hipótese de nenhum dos 

quadros corresponder a essa realidade, o indicador deverá ser deixado em branco, 

apresentando-se a justificativa no espaço reservado para comentários, ao final de cada 

tema. 

• os indicadores binários prevêem respostas do tipo "sim" ou "não". 
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• os indicadores numéricos prevêem respostas que podem se referir a quantidades, 

valores e porcentagens. No caso desses indicadores, para a versão 2000, foram 

solicitados os números relativos respectivamente aos anos de 1997, 1998 e 1999. 

o Instituto Ethos recomenda que os indicadores binários (sim/não) sejam obrigatoriamente 

preenchidos e que a empresa se esforce também para preencher os indicadores numéricos. 

Caso não possua esses dados, a empresa deve apresentar justificativa e preparar-se para 

apresentá-los no próximo ano. 

o preenchimento dos Indicadores Ethos, da forma como foram originalmente concebidos, 

prevê que as empresas respondam ao questionário voluntariamente, ficando a critério de 

cada uma delas eleger quem será responsável por esse preenchimento. Cada questionário 

deve corresponder a uma unidade de negócios da empresa e o Instituto aconselha a elas 

"indicar um coordenador que facilite a sistematização das informações e o diálogo interno", 

uma vez que o preenchimento envolve várias áreas da empresa, devido à abrangência do 

tema. Afirma ainda que "é importante que a alta direção da empresa acompanhe o processo 

e referende os resultados" (ETROS 2000b, p.4). 

Uma das empresas que aplicaram a versão 2000 planejou um processo para a implantação 

dos indicadores, que foram lançados em um evento de que participaram seus acionistas e a 

alta direção. Um facilitador externo foi contratado para coordenar o processo, que contou 

com sete grupos internos de trabalho, cada um deles responsável por UDJ dos temas. Esses 

grupos deveriam avaliar o estágio de responsabilidade social da empresa para os sete temas 

por meio dos indicadores, preencher o questionário por consenso, coletar a informação 

quantitativa e propor idéias para melhorar as práticas da empresa. Ao final desse processo 

foi feita uma seleção de idéias para integrarem o planejamento estratégico da empresa, com 

a aprovação do Conselho de Administração. 

A proposta do Instituto Ethos é que os indicadores sejam utilizados pelas empresas de 

forma espontânea e voluntária. Após o preenchimento do questionário, que pode se dar em 

qualquer momento do ano., a empresa deve enviar o gabarito ao Instituto Ethos, que garante 
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a confidencialidade da informação e fornece de volta à empresa seus resultados sob a forma 

de relatórios, assim como a sua posição relativamente a um grupo de benchmark. 

As empresas que preencheram a versão 2000 dos indicadores, receberam do Instituto Ethos 

dois relatórios. O primeiro, chamado "Relatório de Diagnóstico de Práticas de 

Responsabilidade Social Empresarial" (ver ANEXO 8), contém as notas que a empresa 

obteve em cada tema, a sua performance final eo estágio geral da empresa (por tema e por 

performance final) em comparação com o benchmark e com a média do banco de dados 

Ethos, além de apontar se a empresa faz ou não parte do grupo de benchmark. O segundo 

relatório, chamado "Relatório Analítico de Pontuação" (ver ANEXO 9), traz a nota da 

empresa e a nota média do grupo de benchmark para cada um dos indicadores. Para a 

versão 2001, o grupo de benchmark foi formado pelas dez empresas que tiveram as 

melhores pontuações gerais nos indicadores. 

O Instituto Ethos assegura tratamento estritamente confidencial dos dados por empresa e a. 

não identificação das empresas na apresentação estatística da informação. Garante ainda 

que a eventual divulgação de experiências e práticas exemplares só será realizada mediante 

prévia consulta e autorização das empresas. 

O Instituto afirma que "a avaliação do nível de responsabilidade social por empresa será 

consolidada pelo Instituto Ethos, conforme metodologia própria ... " e que " ... os resultados 

finais serão baseados em um sistema de pontuação dos diferentes indicadores e temas, que 

vai permitir considerar: 

• a importância e a profundidade de cada indicador, considerando a sua atualidade e 

impacto na sociedade; 

• setores em que certos indicadores não têm relevância; 

• setores em que alguns temas possuem menor peso relativo frente aos demais." (ETHOS, 

2000b, pA). 

Apesar de o sistema de pontuação proposto pelo Instituto considerar os diferentes pesos dos 

indicadores e sua aplicação específica nos diversos setores, na prática, para as empresas que 

117 



preencheram a versão 2000 do questionário, foram atribuídos pesos iguais para cada um 

dos sete temas e não foram feitas análises setoriais. Ambos os tópicos agendados como 

metas de trabalho na elaboração das próximas versões dos indicadores. 

Para a versão 2000 dos indicadores, o sistema de pontuação atribuiu pesos iguais a todos os 

temas, assumindo que cada tema tem uma quantidade suficiente de indicadores para medí

lo. Cada tema vale 300 pontos, sendo ao todo 2100 pontos entre os sete temas (cada 

indicador tem, portanto, uma pontuação diferente). A nota final de cada empresa (de O a 

10), é a diferença entre 2100. e a quantidade de pontos que a empresa tirou, Esses 300 

pontos são obtidos por meio dos indicadores de profundidade Os indicadores binários são 

uma nota adicional, que pode chegar a acrescentar, no conjunto desse tipo de indicadores 

para cada questão, até 0,25% dos pontos obtidos no indicador de profundidade (como se 

fosse um bônus que a empresa ganha quando essa informação adicional é favorável). Os 

indicadores numéricos não valeram pontos na aplicação da versão 2000. 

E. A aplicação dos indicadores para fins deste estudo 

O objetivo deste estudo é verificar, num caso prático de aplicação dos Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social Empresarial: 

a) a adequação dos indicadores à realidade das empresas respondentes; 

b) a disponibilidade das informações necessárias; e 

c) a interferência da forma de aplicação dos indicadores sobre a viabilidade de sua 

aplicação nas empresas estudadas. 

Essas questões foram inicialmente propostas no Protocolo deste estudo de caso (ver 

ANEXO 6). Para fins deste estudo será considerado o caso da aplicação da versão 2000 dos 

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial. Apesar de não haver sido feita 

nenhuma campanha publicitária divulgando os Indicadores Ethos (sua divulgação ocorreu 

somente no seu lançamento na Conferência Anual do Instituto, em 2000, e no site do 

Instituto na Internet), até fevereiro de 2001, 71 organizações haviam aderido à sua 
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utilização e retomado as respostas ao Instituto Ethos. Entre elas, 43 (61%) são empresas 

associadas ao Instituto Ethos e as restantes 28 (39%) são não associadas. Dentre as 

empresas que responderam aos indicadores, 70,3% são consideradas de grande porte (mais 

de 500 funcionários). O perfil das empresas participantes por ·setor da economia pode ser 

observado no QUADRO 53 Por razão de sigilo, as 71 empresas não serão identificadas 

neste trabalho. 

QUADRO 5: Porcentagem de empresas que aplicaram os Indicadores Ethos versão 2000, 

por setor 

~dministradora de cartões de crédito 1% 
Bebidas e fumo 1°10 
Construção civil 1% 
Consultoria e auditoria t% 
Cosméticos 1% 
Madeira, móveis e papel 1% 
Social 1% 
Irêxtil e couro 1% 
iAgribusiness e agricultura 3% 
~Iimentos 3% 
Comunicação e propaganda 3% 
Editora 3% 
Educação 3% 
Mineração e metalurgia 3% 
Saúde 4% 
Siderurgia 4% 
Transporte e Armazenagem 4% 
Não Informou 6% 
Química e petroquímica 6% 
Bancos, finanças e seguradoras 8% 
Informática e telecomunicações 8% 
Distribuidor de energia 31 % 

Fonte: Instituto Ethos de Empresas e Responsabiiiàade Social, 2000. 

Para responder as questões (a) e (b) antes descritas nos objetivos do estudo, que versam 

respectivamente sobre a adequação do conteúdo dos indicadores às empresas e sobre a 

3 Ir.formação não publicada, sobre o perfil das empresas, fornecida à autora deS'"úi Dissertação pelo IrtStituto 
Ethos. . 
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disponibilidade de informação, foram utilizados dados secundários obtidos junto ao 

Instituto Ethos. Esses dados são de dois tipos: 

1. Dados coletados diretamente nos questionários respondidos pelas empresas 

(especificamente nos campos destinados a comentários) e 

2. Dados provenientes dos questionários que foram processados pelo Instituto e 

transformados em planilhas eletrônicas (número de empresas que não 

responderam cada indicador). 

A partir dessa informação, foi possível identificar a adequação do conteúdo dos indicadores 

à realidade das empresas respondentes, assim como a disponibilidade da informação 

necessária ao preenchimento. Esses dados secundários foram obtidos no período de março a 

abril de 2001. A análise dos dados secundários parte de algumas premissas: 

1. Quando uma empresa respondea um indicador, isso significa que este indicador tem um 

conteúdo adequado à sua realidade e que a informação para o seu preenchimento está 

disponível de alguma forma. 

2. No caso de inadequação do conteúdo de um indicador à realidade da empresa e/ou da 

falta de informação disponível para o seu preenchimento: 

a) a empresa não responde ao indicador; ou 

b) a empresa responde ao indicador e tece algum comentário sobre essa inadequação. 

3. As empresas são precisas no preenchimento do questionário, de forma que os dados 

fornecidos respondem de fato às perguntas propostas. 

Com base nas premissas acima colocadas, este estudo analisa os indicadores que não foram 

preenchidos pelas empresas, juntamente com as observações encontradas nos campos de 

comentários, como forma de identificar as possíveis inadequações de conteúdo e a 

disponibilidade ou não da informação necessária. 

o roteiro da análise segue a própria lógica de construção dos indicadores ao considerar, 

para avaliação da adequação do seu conteúdo, primeiramente os indicadores de 
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profundidade que compõem um tema (que norteiam a avaliação da responsabilidade social 

da empresa) e, em seguida, os seus indicadores binários (que validam a avaliação). Numa 

segunda etapa, para a avaliação da disponibilidade de informação, são considerados além 

dos indicadores de profundidade e binários, também os indicadores numéricos propostos 

para cada tema (que detalham o estágio de responsabilidade social da empresa identificado 

no indicador de profundidade). 

A questão ( c) acima descrita no objetivo deste estudo, que versa sobre a fonna de aplicação 

dos indicadores, foi avaliada a partir da análise da autora desta Dissertação sobre o 

processo de auto-avaliação da responsabilidade social pelas 71 empresas que utilizaram os 

indicadores, e também a partir de dados primários obtidos nas entrevistas complementares 

com representantes de três empresas, entre as 71 que haviam preenchido o questionário. As 

entrevistas tiveram como objetivo a obtenção de sobre a fonna de aplicação dos indicadores 

(auto-avaliação das empresas). Foram realizadas por telefone e por correio eletrônico, em 

abril de 2001. As três empresas foram escolhidas a partir de uma relação de seis indicadas 

pelo Instituto Ethos e seus representantes foram os profissionais responsáveis pela 

respectiva aplicação do questionário. As entrevistas foram breves e versaram sobre a 

seguinte questão aberta: "Como você avalia o processo de aplicação dos indicadores na sua 

empresaT. As respostas a essa pergunta pennitiram obter uma visão geral de como ocorreu 

o processo de aplicação dos indicadores em algumas empresas. Os resultados obtidos 

encontram-se descritos a seguir. 
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F. Principais aspectos observados 

1. Conteúdo dos indicadores e disponibilidade de informações 

Tema 1: Valores e Transparência 

Este tema é avaliado pelas questões de 1 a 5, que tratam da auto-regulação da conduta e das 

relações transparentes com a sociedade. Pode-se observar as empresas que não 

responderam aos indicadores no QUADRO 6. 

QUADRO 6: Porcentagem de empresas que não responderam aos indicadores do tema 
Valores e Transparência 

VALORES E TRANSPARÊNCIA 

Indicadores de profundidade não respondidos 
L Compromissos éticos 

, 2. Enraizamento na cultura organizacional 

',3. Diálogo com partes interessadas (stakeholders) 
4. Relações com a concorrência 
5. Balanço social 

'Indicadores bh'lários não respondidos I O código de ética da organização aborda: . I 1.1 Parceiros 
1.2 Práticas ilegais 
1.3 Transparência e veracidader 

I t AC A' t 1 
~.... oncorrenCIa ~eal 

I Obs.: Não M indicadores qua.."ltitativos para este tema 

no. empresas 
O 

média 

O 

O 
O 
1 

no. empresas 

média 

11 
11 
t t 
1.1. 

11 

, 
I Fonte' Insti1JJto Etbos de Empresas e Responsabilidade Social, 2001 

% 
0% 
0% 

0% . 
0% 
2% 
0% 
% 

16% 
16% 
16% 
16% 
16% 

AUTO REGULAMENTAÇÃO DA CONDUTA E RELAÇÕES TRANSPARENTES COM A SOCIEDADE 

I , 
\ 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

Todas as empresas responderam aos indicadores de profundidade sobre compromissos 

éticos, enraizamento na cultura organizacional, diálogo com partes interessadas e 

relações com a concorrência.' Somente uma empresa deixou de responder ao indicador 

sobre a publicação de um balanço social. Uma análise do campo de comentários parece 
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sugerir que o indicador sobre balanço social não oferece alternativa de resposta para as 

empresas que não publicam de forma alguma informaçãoR sobre suas ações sociais, 

comunitárias e ambientais. 

Não há indicadores numéricos para o tema Valores e Transparência e os indicadores 

binários existentes referem-se à questão sobre compromissos éticos (de 1.1 a 1.4), que 

tratam do código de ética da organização. Dezesseis por cento (16%) das empresas 

deixaram de responder a cada um desses indicadores binários. Comparando esse número 

constante com o índice nulo de não respostas 'para o respectivo indicador de profundidade 

(no. 1), pode-se levantar a possibilidade de que o conteúdo dos indicadores binários seja 

adequado, mas que as empresas que não responderam a eles não possuem código de ética e 

devem ter se localizado entre o primeiro e o segundo quadrantes do respectivo indicador de 

profundidade. 

Como conclusão para o tema Valores e Transparência, a análise dos dados e da informação 

mostra que os indicadores foram elaborados de forma adequada à realidade das empresas. 

Cabe observar, no entanto, que o termo "código de ética" nos indicadores binários, se 

substituído por "crenças, valores e código de ética" (utilizando os mesmos termos que se 

encontram no primeiro e no segundo quadrantes), talvez tomasse o indicador mais 

inclusivo, abrangendo também as empresas que não têm um código de ética, mas têm 

formalizadas suas crenças e valores. Dessa maneira, o indicador seria capaz de refletir de 

forma mais fidedigna a situação real das empresas. 

Tema 2: Público Interno 

Esse tema é avaliado pelas questões de 6 a 14 e trata de diálogo e participação, respeito ao 

indivíduo e respeito ao trabalhador. O número de empresas que não responderam aos 

indicadores pode ser observado no QUADRO 7. 
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QUADRO 7: Porcentagem de empresas que não responderam aos indicadores do tema 
Público Interno 

PÚBLICO INTERNO 
Indicadores de profundidade não respondidos no. empresas 
6. Relações com sindicatos O 
7. Gestão Participativa O 
8. Participação nos lucros ou resultados O 
9. Compromisso com o futuro das crianças O 
10. Valorização da diversidade O 
lI. Comportamento frente a demissões 1 
12. Compromisso com des. prof. .e empregabilidade O 
13. Cuidado com a saúde, segurança e condições de trabalho 1 
14. Preparação para a aposentadoria 

Indicadores binários não respondidos 
8.1 Todos os empregados participam 
8.2 Participação negociada comissões ou sindicatos 
9.1 Programa de aprendizagem para jovens 
9.2 Selo "Empresa amiga da criança" 
10.1 Competitividade de grupos discriminados 
10.2 Contratação de portadores de deficiência 
10.3 Oportunidades adequadas para deficientes 
10.4 Oportunidades para ex-detentos 
10.5 Política preferencial de contratação 
10.6 Combate ao assédio sexual 
12.1 Erradicação do analfabetismo 
12.2 Educação básica/ensino supletivo 
13.1 Certificação BS 8800 /SA 8000 
13.2 Prevenção e tratamento para dependência 
13.3 Exercícios fisicos no local de trabalho 
13.4 Política de compensação de horas extras 
13.5 Plano de saúde familiar 
13.6 Auxílio para educação dos filhos 
13.7 Financiamento para casa própria 

Indicadores quantitativos não respondidos 
(No. empresas (% em relação ao no. total)) 

6.1 Número de greves e paralisações 
6.2 Número médio de greves no setor 
8.3 Valores distribuídos no programa 
8.4 % ações em poder dos empregados 
10.7 % mulheres em cargos de chefia 
10.8 % negros/pardos em cargos de chefia 
10.9 % empregados acima de 45 anos 
10.10 % demitidos acima de 45 anos 

(continua) 
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2 
média 

no .empresas 
6 
25 
O 
1 
1 
O 
1 
1 
O 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 

média 

1997 

42(59%) 
54(76%) 
46(65%) 
54(76%) 
38(54%) 
55(77%) 
41(58%) 
44(62%) 

% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
2% 
0% 
2% 
3% 
1% 

% 
9% 
36% 
0% 
2% 
2% 
0% 
2% 
2% 
0% 
2% 
3% 
2% 
3% 
3% 
2% 
2% 
2% 
2% 
4% 
6% 

1998 1999 

41(58%) 41(58%) 
53(75%) 53(75%) 
41(58%) 33(46%) 
53(75%) 49(69%) 
33(46%) 19(27%) 
54(76%) 47(66%) 
34(48%) 20(28%) 
42(59%) 32(45%) 
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QUADRO 7: Porcentagem de empresas que não responderam aos indicadores do tema 
Público Interno (continuação) 

10.11 Salário médio - homens 
10.12 Salário médio - mulheres 
10.13 Salário médio - brancos 
10.14 Salário médio - negros/pardos 
11.1 % reclamações traballústas 
12.3 % empregados analfabetos 
12.4 Horas desenvolvimento profissional 
12.5 % gastos em desenvolvo e educação 
13.8 Maior/menor remuneração 
13.9 Salário médio mensal da empresa 
13.10 Salário médio mensal do setor 
13 .11 Média de h. extrasiempregado/ano 
13.12 Média anual acidentes de trabalho 
13.13 % acidentes com afastamento temporário 
13 .14 % acidentes com afastamento perman. 
13 .15 % % acidentes com morte 

47(66%) 
47(66%) 
59(83%) 
61(86%) 
40(56%) 
42(59%) 
47(66%) 
44(62%) 
46(65%) 
38(54%) 
62(87%) 
45(63%) 
39(55%) 
39(55%) 
46(65%) 
45(63%) 

Fonte: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Sociai, 2001. 

DMLOGOEPARTICWAÇÃO 

43(60%) 
44(62%) 
59(83%) 
60(86%) 
36(51%) 
39(55%) 
39(55%) 
36(51%) 
44(62%) 
36(51%) 
61(86%) 
42(59%) 
37(52%) 
36(51%) 
44(62%) 
44(62%) 

27(38%) 
28(39%) 
48(68%) 
49(69%) 
28(39%) 
34(48%) 
29(41%) 
25(35%) 
26(37%) 
23(32%) 
56(79%) 
33(46%) 
26(37%) 
29(41%) 
35(49%) 
38(54%) 

Nenhuma empresa deixou de responder ao indicador de profundidade no. 6, relações com 

os sindicatos. Não há indicadores binários para essa questão. Ao observar, no entanto, os 

indicadores numéricos de 1999, constata-se que 58% das empresas deixaram de responder a 

respeito de greves e paralisações na empresa e 75% deixaram de responder sobre greves e 

paralisações no setor. Nota-se que o indicador de profundidade tem um conteúdo adequado 

à realidade das empresas (todas o responderam, sem comentários), mas que, no entanto, a 

informação numérica não está disponível (para dados que não são extremamente complexos 

para serem obtidos). Nenhuma empresa deixou de responder aos indicadores de 

profundidade no. 7, gestão participativa (para o qual não há indicadores binários ou 

numéricos) e no. 8, participação nos lucros e resultados. Isso indica que há adequação do 

conteúdo desses indicadores às empresas. No caso da questão no. 8, os indicadores binários 

mostram que 9% das empresas deixaram de responder se o programa contempla todos os 

funcionários e 36% deixaram de responder se o programa foi estabelecido por meio de 

negociação com comissão de empregados ou sindicatos. Os indicadores numéricos de 1999 
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trazem a informação de que 46% das empresas deixaram de responder sobre valores 

distribuídos no programa e 69% deixaram de responder sobre o percentual de ações da 

empresa em poder dos empregados. Deve-se observar que nesse indicador no.8, para as 

empresas que não têm programa de participação nos lucros,. os indicadores binários e 

numéricos não se aplicam e que, mesmo para as que têm esse programa mas não têm ações 

em poder dos empregados, o indicador 8.4 também não se aplica. Essas situações em que os 

indicadores não se aplicam podem justificar uma parte dos casos das empresas que não os 

responder~ tendo optado por não responder ao invés de colocar valor "zero" nos 

indicadores numéricos. De maneira geral, para essa questão, quanto mais específicas eram 

as perguntas, maior o percentual de empresas que não responder~ tanto aos indicadores 

binários, quanto aos numéricos. O conteúdo dos indicadores parece se adequar às empresas, 

no entanto eles não se aplicam em todos os casos. Pelo alto índice de não respostas, 

especialmente para os indicadores quantitativos, nota-se que essa informação não é 

sistematizada e tornada pública nas empresas. Embora tratem de dados não muito 

complexos (como os valores distribuídos no programa de distribuição dos resultados e o 

percentual das ações da empresas em poder dos empregados), as empresas respondentes, 

em grande parte, não estavam aptas a fornecê-los. 

RESPEITO AO INDIVÍDUO 

, Nenhuma empresa deixou de responder ao indicador de profundidade no. 9, compromisso 

com o futuro das crianças, assim como o seu indicador binário sobre programa de 

aprendizagem para jovens. O outro indicador binário para essa questão, que se refere ao uso 

do selo "Empresa amiga da criança"~ também teve um baixo índice de não respostas (2%), 

o que indica que esses conteúdos estão adequados. Não há indicadores quantitativos para 

essa questão. Algumas empresas comentaram que esse indicador, pela forma como foi 

construído - considerando as ações de responsabilidade social na cadeia produtiva - talvez 

estivesse mais bem colocado dentro do tema Fornecedores do que dentro de Público 

Interno. Nenhuma empresa deixou de responder ao indicador de profundidade no. 10, 

valorização da diversidade e os indicadores binários para essa questão (de 10.1 a 10.6) 

tiveram um baixo índice de não respostas (de 0% a 2 %), o que parece indicar uma 

adequação do seu conteúdo à realidade das empresas respondentes. No entanto, ao observar 
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os indicadores quantitativos relativos a 1999 para essa questão (de 10.7 a 10.14), 27% das 

empresas não responderam ao indicador que trata da porcentagem de mulheres em cargos 

de chefia e 66% não responderam ao, que trata de negros/pardos em cargos de chefia; 28% e 

45% das empresas, respectivamente, não responderam aos indicadores sobre a porcentagem 

de empregados e de demitidos acima de 45 anos; 38% e 39%, respectivamente, não 

responderam aos indicadores sobre salários médios mensais em cargos administrativos para 

homens e para mulheres e 68% e 69%, respectivamente, não responderam aos mesmos 

indicadores sobre salários para brancos e negros/pardos. Esses altos índices de não resposta, 

entre 66% e 69% para indicadores que se referem a pardos/negros (tanto no que diz respeito 

à porcentagem de cargos de chefia que ocupam, quanto aos seus salários médios mensais), 

são justificados em alguns comentários pela falta de informação sistematizada de uma 

forma que considere as diferenças entre funcionários brancos e negros/pardos nas empresas. 

Pelas respostas a esse indicador relativo à diversidade, observa-se que uma parte 

considerável das empresas respondentes não tem, ou não disponibiliza, informação 

quantitativa sobre homens, mulheres, brancos e negros/pardos, no que diz respeito à sua 

porcentagem em relação aos cargos de chefia e às suas médias salariais. Da mesma forma, 

não está disponível a informação sobre a porcentagem de funcionários admitidos e 

demitidos que estão acima de 45 anos de idade. 

RESPEITO AO TRABALHADOR 

Somente uma empresa (2%), não respondeu ao indicador de profundidade no. 11, 

comportamento frente a demissões. Pela ausência de comentários, parece haver 

adequação no conteúdo desse indicador. Não há indicadores binários para essa questão e o 

indicador quantitativo relativo a 1999, sobre o percentual de reclamações trabalhistas 

iniciadas por funcionários demitidos não foi respondido por 39% das empresas, sugerindo 

uma dificuldade de acesso a essa informação. Todas as empresas responderam ro indicador 

de profundidade no.12, compromisso com o desenvolvimento profissional e a 

empregabilidade, e poucas delas deixaram de responder aos seus indicadores binários 

sobre programas de erradicação do analfabetismo e de educação básica/supletivo entre os 

funcionários (2% e 3%, respectivamente). Isso sugere uma adequação do conteúdo da 

questão. Quanto aos indicadores numéricos, no entanto, os dados relativos ao ano de 1999 
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não foram fornecidos por 48% das empresas para o indicador que se refere ao percentual de 

analfabetos na força de trabalho, por 41 % das empresas para o indicador sobre as horas de 

desenvolvimento profissional por empregado por ano e por 35% das empresas para a 

porcentagem de gastos com desenvolvimento profissional e educação. Isso sugere 

dificuldade de acesso, falta dessas informações quantitativas ou uma decisão das empresas 

de não fornecerem essas informações. Somente uma empresa (2%) não preencheu o 

indicador de profundidade no. 13, cuidado com a saúde, segurança e condições de 

trabalho. Os indicadores binários para essa questão (de 13.1 a 13.7) não foram respondidos 

por somente 2% das empresas, em média. Entretanto, a análise dos indicadores 

quantitativos (de 13.8 a 13 .15) mostra que uma porcentagem alta das empresas não 

forneceu os dados relativos a 1999. O indicador que teve o maior índice de não respostas 

para essa questão (79%) refere-se ao salário médio mensal praticado no setor; em segundo 

lugar encontra-se o indicador sobre a porcentagem de acidentes que resultaram em morte 

(54% das empresas não responderam) e em terceiro o que se refere à porcentagem dos 

acidentes que geraram afastamento permanente do cargo (4g>1o). O índice de não respostas 

dos' demais indicadores ficou entre 32% e 46%. Nota-se nesta questão, mais uma vez, uma 

adequação de conteúdo, que se revela no preenchimento do indicador de profundidade por 

quase todas as empresas e na ausência de comentários. No entanto, pelo fato de os 

indicadores quantitativos não terem sido preenchidos por uma grande parte das empresas, 

verifica-se que há um problema de falta de disponibilidade de informações, que pode ser 

relacionada à falta de informação sistematizada dentro das empresas e/ou a uma política de 

não divulgação dessa informação, ainda que existente internamente. O último indicador de 

profundidade do tema Público Interno, no. 14, refere-se à preparação para a 

aposentadoria, que não foi respondido por duas empresas (3%). Não há indicadores 

binários nem quantitativos para essa questão. Pelos comentários das empresas observa-se 

que o indicador de profundidade não contempla as empresas que não têm nenhuma 

preocupação com a aposentadoria, pois seu primeiro quadrante já prevê algum tipo de 

orientação para os funcionários nessa situação. Uma outra dificuldade apontada pelas 

empresas com respeito a esse indicador relaciona-se ao seu terceiro quadrante, que 

acrescenta o programa de previdência complementar como um avanço no processo de 

preparação para a aposentadoria. No entanto, algumas empresas podem oferecer a 

128 



previdência complementar sem ter um programa de preparação para a aposentadoria. De 

uma maneira geral essa questão mostra-se adequada à realidade das empresas que 

responderam aos indicadores, no entanto a forma como foram construídos os estágios 

evolutivos do indicador de profundidade talvez precise ser revista, para haver uma melhor 

adequação à realidade. 

De maneira geral, dentro do tema Público Interno, o conteúdo dos indicadores mostra-se 

adequado à realidade das empresas, tomando-se como parâmetro de avaliação os 

indicadores de profundidade, os binários e os comentários feitos pelas empresas. Deve-se 

notar que o indicador no. 14, que se refere à preparação dos funcionários para a 

aposentadoria, apresenta alguma inadequação nos conteúdos dos seus quadrantes, que não 

refletem a real situação de algumas das empresas respcindentes. Quanto à disponibilidade 

de informações, avaliada principalmente pelos indicadores numéricos, constata-se que, em 

média, 49% das empresas não preencheram esses dados relativos a 1999 para o tema 

Público Interno. 

Tema 3: Meio Ambiente 

Esse tema é avaliado pelas questões de 15.a 19, que tratam de gerenciamento do impacto 

ambiental e de responsabilidade da empresa frente às gerações futuras. O número de 

empresas que não responderam aos indicadores pode ser observado no QUADRO 8. 

GERENCIAMENTO DO IMPACTO AMBIENTAL 

Nenhuma empresa deixou de responder ao indicador de profundidade de no. 15, que versa 

sobre conhecimento sobre o impacto no meio ambiente - (indústria). No entanto, cada 

um dos indicadores binários a eles associados (de 15.2 a 15.3), não foi respondido 

respectivamente por 33% das empresas. Deve-se observar que o indicador no.15.3 somente 

se aplica às empresas que foram certificadas por uma norma equivalente à ISO 14.000, ou 

seja, a uma parte das empresas que responderam "sim" para o indicador 15.2, que verifica 

a certificação da empresa pela' norma ISO 14.000 ou outra equivalente. Os indicadores 
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quantitativos relativos a 1999r para essa questão (de 15.4 a 15.6), tratam de incidentes e/ou 

autuações por violação de normas de proteção ambiental e não foram respondidos por 51 % 

a 52% das empresas. 

QUADRO 8: Porcentagem de empresas que não responderam aos indicadores do tema 
Meio Ambiente 

MEIO AMBIENlE 
Indicadores de profundidade não respondidos 

15 Conhecimento sobre o impacto no meio ambiente' 

16 Minimização de entradas e saídas 

1 i Responsabilidade sobre o ciclo de vida 

18 Compensação da natureza 

19 Educação ambiental 
média 

no. empresas 

O 
O 
O 
1 
13 

, Indicadores binários não respondidos no .empresas 

I 15.1 Participa na discussão de problemas ambientais 23 
15.2 Certificada pela norma ISO 14000 ou equivalente 23 

I 
15.3 Possui plano de emergência ambiental 23 
17 .IPrograma de gerenciamento de resíduos no cliente 36 
17.2 Desenvolve programa de reciclagem 31 
17.3 Fornece informações sobre danos ambientais 36 
18.1 Esforços de redução do consumo e coleta seletiva de materiais 16 
18.2 Mantém ações de controle da poluição de veículos 20 
19.1 Projetos de preservação de áreas protegidas 6 

Indicadores quantitativos não respondidos 
(No. empresas (% em relação ao no. total)) 

1997 

15.4 Incidentes ou autuações de baixa gravidade 55(77%) 
15.5 Incidentes ou autuações de média gravidade 55(77%) 
15.6 Incidentes ou autuações de alta gravidade 55(77%) 
16.1 % faturamento gasto em melhorias ambientais 60(84%) 
16.2 Consumo de energia médio amma! 60(84%) 
16.3 Volume médio a..'1ua1a de água consumida 62(87%) 
16.4 Volume médio annual de poluição despejada 67(94%) 
16.5 Quantidade média de resíduos gerados 63(89%) 
16.6 Volume médio de despejos líquidos lançados 63(89%) 

Fonte: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2001. 

média 
1998 

55(77%) 
53(75%) 
53(75%) 
55(77%) 
59(83%) 
61(86%) 
66(93%) 
62(87%) 
61(86%) 

% 
0% 

0% 

0% 
2% 

19% 
4% 

% 
33% 
33% 
33% 
51% 
44% 
51% 
23% 
29% 
9% 
27% 
1999 

51(72%) 
52(73%) 
52(73%) 
54(76%),1 
57(80%) 
58(82%)1 
64(90%)\ 
59(83%) 
58(82%) 

O indicador de profundidade no. 16 trata da minimização de entradas e saídas no 

processo produtivo - (indústria) e foi também respondido por todas as empresas. Não há 

indicadores binários para essa questão e seus indicadores quantitativos (de 16.1 a 16.6) para 
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o ano de 1999 deixaram de ser respondidos por um grande número de empresas (entre 72% 

e 90%). Esses indicadores quantitativos são bastante específicos (como o consumo de 

energia médio anual por unidade produzida e volume médio anual de poluição despejada na 

atmosfera por unidade produzida) e possivelmente o seu conteúdo não é adequado a uma 

boa parte das empresas não respondentes. Uma das empresas comentou que, por sua 

importância, o C02 produzido deveria também ser levado em conta nesses indicadores. 

Nenhuma empresa deixou de responder ao indicador de profundidade no. ] 7, 

responsabilidade sobre o ciclo de vida dos produtos e serviços (indústria). Os 

indicadores binários para essa questão (de 17.1 a 17.3) referem-se respectivamente a 

programas de gerenciamento de resíduos no cliente (51% das empresas não responderam), 

programa de reciclagem (44% das empresas não responderam) e fornecimento de 

informações aos consumidores sobre danos ambientais causados pelos produtos (51% das 

empresas não responderam). Esses três indicadores (15, 16 e 17) são bastante específicos 

para a indústria. Apesar de as outras empresas também terem respondido aos indicadores de 

profundidade, os indicadores binários e numéricos têm um alto índice de não respostas. Isso 

indica que o conteúdo desses indicadores não se mostra totalmente adequado às empresas 

estudadas, consideradas em seu conjunto. 

RESPONSABD...IDADE FRENTE ÀS GERAÇÕES FUTURAS 

O indicador de profundidade no. 18, compensação da natureza pelo uso de recursos e 

impactos ambientais, não foi respondido por somente uma empresa (2%) e seus dois 

indicadores binários. O primeiro se refere a esforços de redução do consumo e coleta 

seletiva de materiais, e o segundor a ações de controle de poluição de veículos. Ambos não 

foram respondidos respectivamente por 23% e 29% das empresas. Não há indicadores 

numéricos para essa questão. Esse índice de não respostas aos indicadores binários, menor 

do que em média se observa para os indicadores binários das três primeiras questões para 

esse tema (15, 16 e 17), pode estar relacionado ao fato de que esses últimos indicadores de 

Meio Ambiente aplicam-se a uma gama maior de empresas em diversos setores da 

economia. Entretanto, no caso do indicador sobre controle de poluição, quando a empresa 

não possui veículos, a questão não se aplica. Não há indicadores quantitativos para essa 

questão. O último indicador para esse tema, educação ambiental (no. 19), não foi 
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respondido por 190/0 das empresas e seu indicador binário( 19.1), que se refere à 

conservação de áreas protegidas, não foi respondido por 9% das empresas. Mais uma vez, o 

conteúdo desse indicador parece não se mostrar adequado para todos os tipos de empresa. 

De uma forma geral, os indicadores sobre Meio Ambiente parecem ter um conteúdo que não 

é adequado a todos os tipos de empresa e, portanto, têm um alto índice de não respostas 

(entre as 5 questões desse tema, a única que teve um índice menor de não respostas nos 

indicadores binários foi a no.18, relativa à compensação da natureza pelo uso dos recursos 

ambientais). Por outro lado, é curioso observar que uma parte das empresas de serviços, 

principalmente as da área financeira, comentaram que os indicadores sobre Meio Ambiente 

não se aplicam ao seu caso pelo fato de não serem indústrias. No entanto, todas as empresas 

preencheram os primeiros três dos cinco indicadores de profundidade propostos para esse 

tema e com exceção de uma, todas as empresas preencheram o quarto indicador. Isso pode 

indicar uma predisposição das empresas de todos os setores para avaliarem sua 

responsabilidade social com respeito ao meio ambiente, o que gera uma necessidade de 

adaptação dos indicadores desse tema para se adequarem a todos os setores da economia. 

Uma alternativa seria a particularização desse tema com indicadores próprios para cada 

setor. Outros comentários das empresas versam sobre a necessidade de os indicadores 

contemplarem questões relacionadas com a biodiversidade, o impacto 

econômico/financeiro da gestão ambiental da empresa, os testes em animais e as estruturas 

existentes na empresa para gerenciar a sua relação com o meio ambiente (conselhos, 

comitês,). Os indicadores numéricos para esse tema não foram respondidos por, em média, 

79% das empresas para o ano de '1999. Essa falta de dados e informação quantitativa 

repete-se nos temas anteriores, porém, em relação ao Meio Ambiente, pode também estar 

associada à falta de adequação do conteúdo desses indicadores à realidade das empresas 

pesquisadas, o que não aconteceu nos temas anteriormente analisados. 

Tema 4: Fornecedores 

Esse tema é avaliado pelas das questões de 20 a 22, que tratam de seleção e parceria com 

fornecedores. O percentual de empresas que não respondeu aos indicadores encontra-se no 

QUADRO 9. 
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QUADRO 9: Porcentagem de empresas que não responderam aos indicadores do tema 
Fornecedores 

FO~~CEDORES 
Indicadores de profundidade não respondidos 

20 Critérios de seleção de fornecedores 
21 Relações com trabalhadores terceirizados 
22 Apoio ao desenvolvimento de fornecedores 

I Indicadores binários não respondidos I 20.1 Prazo formal para conformidade com critérios de RS? 
I 22.1 Tem como fornecedores grupos comunitários locais? 

Indicadores quantitativos respondidos 1997 
(No. empresas (% em relação ao no. total)) 

20.2 % fornecedores que receberam visita de inspeção 53(75%) 
21.1 % trabalhadores terceirizados 51(72%) 

Fonte: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2001. 

SELEÇÃO E PARCERIA COM FORNECEDORES 

no. empresas % 
1 2% 
O 0% 
1 2% 

média 1% 

no. empresas % 
2 3% 
3 5% 

média 4% 

1998 1999 

.51(72%) 43(61%) 
47(66%) 33(46%) 

Somente uma empresa não respondeu ao indicador no.20, critério de seleção de 

fornecedores. O indicador binário a ele relacionado (20.1), que trata do estabelecimento de 

prazos para conformidade dos fornecedores aos critérios de responsabilidade social, não foi 

respondido somente por 2 empresas (3%). Isso indica que o conteúdo desses indicadores 

pode não estar adequado às empresas respondentes. O indicador quantitativo para essa 

questão (20.2), sobre o percentual dos fornecedores que receberam vÍsita de inspeção, não 

foi respondido por 61% das empresas para 1999. Esse último indicador somente se aplica 

às empresas que têm como procedimento a verificação do cumprimento, por parte dos 

fornecedores, dos critérios específicos de responsabilidade social estabelecidos pela 

contratante pela visita de inspeção. As empresas que não têm esse procedimento como 

norma, não têm alternativa para respondera esse indicador. Além disso, a redação desse 

indicador, que não especifica que as visitas de inspeção se referem a critérios de 

responsabilidade social (e não a critérios de qualidade, por exemplo), faz com que algumas 

empresas que se encontram nos dois quadrantes iniciais do indicador de profundidade, ou 

seja, que não utilizam critérios específicos de responsabilidade social na contratação de 

fornecedores, tenham respondido ao indicador sobre as visitas de inspeção (essas empresas 

133 



devem ter se referido a visitas de inspeção de qualidade, ou outro tipo de inspeção). 

Nenhuma empresa deixou de responder ao indicador no.21, relações com trabalhadores 

terceirizados. Não há indicadores binários para essa questão e o indicador numérico (21.1), 

que versa sobre a porcentagem de trabalhadores terceirizados em relação ao total da força 

de trabalho, não foi respondido por 46% das empresas. Nota-se que há uma falta de 

informação disponível nas empresas sobre essa questão. Houve casos, entretanto, em que as 

empresas tiveram dúvidas sobre o significado do termo "trabalhadores terceirizados" e 

sobre quaisas categorias profissionais a serem incluídas nesse conceito (incluem-se 

estagiários e mão-de-obra contratada, como telefonistas e secretárias, ou apenas os serviços 

de segurança, vigilância e limpeza?).Certamente essas dúvidas poderiam ser esclarecidas 

pelo contato com o Instituto Ethos. O indicador de profundidade no. 22, sobre apoio ao 

desenvolvimento de fornecedores, não obteve resposta de uma das empresas e o indicador 

binário a ele relacionado (22.1), que questiona se a empresa inclui entre seus fornecedores 

grupos comunitários locais, não foi respondido por somente 5% das empresas. O conteúdo 

dessa questão parece estar adequado à realidade. Não há indicadores quantitativos. 

O tema Fornecedores é constituído por indicadores que parecem ter um conteúdo adequado 

às empresas. Há alguns problemas nos termos utilizados na redação dos indicadores, que 

pode ter dificultado o preenchimento dos numéricos. Estes apresentaram em média um 

índice de 54% de não respostas para o ano de 1999. 

Tema 5: Consumidores 

Esse tema é avaliado através das questões de 23 a 25, que tratam da dimensão social do 

consumo. O percentual de empresas que não responderam aos indicadores pode ser 

observado no QUADRO 10. 

134 



QUADRO 10: Porcentagem de empresas que não responderam aos indicadores do tema 

Consumidores 

CONSIJMIDORES 
lndicadores de profundidade não respondidos 

23 Política de marketing e comunicação 
24 Excelência do atenãimento 
25 Conhecimento dos danos potenciais dos produtos e serviços 

no. empresas 
O 
O 
1 

média 

lndicadores binários não respondidos no. empresas 
23.1 Revisa rótulos, embalagens, bulas periodicamente? 8 
23.2 Tem política formal contra propaganda abusiva? 5 
23.3 Teve nos últimos 3 anos peça pubiicitária retirada de circulação? 3 
24.1 A empresa tem OmbudsmanlSAC? 2 
24.2 A direção está envolvida no atendimento ao consumidor? 2 
24.3 Os aiendentes do SAC têm autonomia para ressarcimentos? 7 
24.4 Existe treinanlento contínuo dos profissionais de atendimento? 3 
25.1 Mantém programa para mellioria de produtos, serviços e processos? i 
25.2 Tem sistemas internos de rápida resposta a danos ao consumidor? 4 
25.3 Já teve proàutos retirados do mercado por pressão de consumidores? 3 
25.4 Comercializa ou exporta produtos proibidos em outros países? 5 

média 

% 
0% 
0% 
2% 
i% 

% 
12% 
8% 
5% 
3% 
3% 
10% 
5% 
2% 
6% 
5% 
8% 
5% 

1 Indicadores quantitativos não respondidos 
1 . (No. empresas (% em relação ao no. total» 

1997 199& 1999 

I 

I 

23.4 No. processos.administrativos 
23.5 No. processos judiciais 
24.5 No. inovações implantadas em função do SAC 
24.6 % telefonemas e reclamações não atendidas . 
24.7 Tempo médio de espera no telefone do SAC 
24.8 % de reclamações no SAC 

52(73%) 
53(75%) 
63(89%) 
5&(82%) 
59(83%) 
5&(82%) 

Fonte: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2001. 

DIMENSÃO SOCIAL DO CONSUMO 

49(69%) 
49(69%) 
61(86%) 
56(79%) 
57(80%) 
57(80%) 

40(66%)\ 
44(62%) 
52(73%)1 
44(62%)1 
43(60%) 
50(70%) 

Nenhuma empresa deixou de responder aos indicadores de profundidade no.23, política de 

marketing e comunicação e no. 24, excelência no atendimento. Somente uma empresa 

deixou de responder ao indicador no. 25, conhecimento dos danos potenciais dos 

produtos e serviços. Os indicadores binários relativos a essas questões não foram 

respondidos por 3% a 12% das empresas. Os de nO.23.1 a 23.3 parecem ter um conteúdo 

adequado às empresas em geral; os de nO.24.1 a24.4, pejos termos que utiliza em sua 

redação, são mais adequados às empresas que atendem o consumidor/cliente por meio de 

SACs (Serviço de Atendimento ao Consumidor/Cliente). O mesmo vale para os indicadores 

quantitativos de 24.5 a 24.8. Os indicadores binários de 25.2 e 25.3 focam-se nos 
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consumidores, o que restringe sua adequação a todos os tipos de empresa. Os indicadores 

quantitativos propostos para esse tema tratam de quantidade de processos administrativos e 

judiciais em que a empresa se envolveu por violação do Código de Defesa do Consumidor 

(23.4 e 23.5). Essa informação, para o ano de 1999, deixou de ser fornecida por 64% das 

empresas, em média. As questões específicas para empresas que têm SACs (24.5 a 

24.8),para o ano de 1999, deixaram de ser respondidas por 66% das empresas, em média. 

Pelo baixo índice de não respostas, tanto para os indicadores de profundidade quanto para 

os binários que compõem esse tema, pode-se considerar que seu conteúdo está adequado. 

Deve-se observar, entretanto, que algumas questões binárias e numéricas são aplicáveis 

somente a empresas que têm SACs. Outras questões têm como foco os consumidores, não 

se adequando diretamente a empresas que têm outros tipos de clientes. A denominação 

desse tema, Consumidores, por si só já é restritiva, por não abranger conceitos mais amplos 

como clientes e usuários, por exemplo. Com respeito à disponibilidade de informação, em 

média 64% das empresas não preencheram os indicadores numéricos para o ano de 1999. 

Isso pode ser atribuído tanto à dificuldade de acesso aos dados necessários, quanto à. 

possível não adequação desses indicadores a todas as empresas respondentes, como foi 

acima analisado. 

Tema 6: Comunidade 

Esse tema é avaliado pelas questões de 26 a 31, que tratam de relações com a comunidade 

local, filantropia/investimentos sociais e trabalho voluntário. No QUADRO 11 pode-se 

verificar o número de empresas que não responderam aos indicadores de profundidade. 

RELAÇÕES COM A COMUNIDADE LOCAL 

Nenhuma empresa deixou de responder ao indicador de profundidade no. 26, 

gerenciamento do impacto da atividade produtiva na comunidade. Somente uma 

empresa não respondeu ao indicador binário correspondente (26.1), sobre a participação na 
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discussão dos problemas comunitários, alegando que para empresas de serviços essa 

questão não se aplica. 

QUADRO 11: Porcentagem de empresas que não responderam aos indicadores do tema 
Comunidade 

COMUNIDADE 
Indicadores de profundidade não respondidos 

26 Impacto da atividade produtiva na comunidade 
27 Relações com organizações atuantes na comunidade 
28 Mecanismo de apoio a projetos sociais 
29 Estratégia de atuação na área social 
30 Mobilização de recursos para investimento social 
31 Reconhecimento e apoio ao trabalho voluntário 

no. empresas 
O 
2 
4 
4 
2 
8 

média 

I Indicadores binários não respondidos . no. empresas 
26.1 Participa na discussão e nas soluções dos problemas comunitáios? 1 

I 27.1 Realiza campanhas educacionais na comunidade? 1 
28.1 Avalia o impacto de seus investimentos sociais junto com os benefic? 1 

I 28.2 Realiza projetos sociais com outras empresas ou associações? 2 
28.3 Envolve suas ações sociais no planejamento estratégico? 1 

I 29.1 Emprega sistemas de aprendizagem e gestão do conhecimento? 2 
I 29.2 Emprega especialistas no planejamento e avaliação das ações sociais? 2 

30.1 Utiliza os incentivos fiscais para cultura e ações sociais? 3 
30.2 Utiliza os incentivos fiscais para os Fundos da Criança e do Adolesc? 3 
30.3 Estimula seus funcionários e parceiro a fazerem doações? 1 
31.1 Utiliza projetos sociais para criar oportunidade de voluntariado? 4 
31.2 Membros da alta gerência participam de atividades voluntárias? 4 
31.3 Utiliza o trabalho voluntário para desenvolver competências? 5 

Indicadores quantitativos não respondidos 1997 
(No. empresas (% em relação ao no. total» 

26.2 Reclamações e manifestações devido a poluiçao 52(73%) 
26.3 Reclamações e manif. devido a tráfego de veículos 52(73%) 
26.4 Reclamações e manif. sistemas de comunicação 52(73%) 
26.5 Outras reclamações e manifestações 52(73%) 
30.4 % faturamento detinado às ações sociais 54(76%) 
30.5 % destinado à área social em produtos e serviços 59(83%) 
30.6 % destinado à área social em espécie 57(80%) 
30.7 % destinado à área social em projeto social próprio 57(80%) 
31.4 % empregados que realizam trabalho voluntário 60(84%) 
31.5 No. horas doadas ela em resa r voluntário 56 79% 

Fonte: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2001. 

B7 

média 

1998 

51(72%) 
51(72%) 
51(72%) 
51(72%) 
52(73%) 
59(83%) 
56(79%) 
55(77%) 
59(83%) 
5679% 

% 
0% 
3% 
6% 
6% 
3% 
12% 
5% 

% 
2% 
2% 
2% 
3% 
2% 
3% 
3% 
5% 
5% 
2% 
6% 
6% 
8% 
4% 

1999 

48(68%) 
48(68%) 
47(66%) 
48(68%) 
39(55%) 
45(63%)1 
44(62%)1 
43(60%) 
46(65%) 
4868% 



Os indicadores quantitativos para essa questão (de 26.2 a 26.5), que tratam da quantidade 

de reclamações e manifestações realizadas pela comunidade, não receberam resposta de um 

grande número de empresas (68%, em média, para 1999). Esses dados podem indicar que 

não é claro para as empresas o escopo de sua atuação junto às comunidades, além de 

dificuldade de acesso à informação, ou mesmo falta dela, que pode não estar sistematizada 

nas empresas. O indicador no.27, relações com organizações atuantes na comunidade, 

não foi respondido por duas empresas (3%). Nós comentários as empresas apontaram que 

não há alternativa de resposta para as empresas que não realizam trabalhos com a 

comunidade, a não ser deixar o indicador em branco. Seu indicador binário correspondente 

(27.1), que trata de campanhas educacionais e/ou de interesse público na comunidade, não 

obteve resposta de uma das empresas (2%). Não há indicadores quantitativos para essa 

questão. Pelas respostas, o conteúdo do indicador parece adequado. Percebe-se nesses 

indicadores, no entanto, que não está claro para as empresas a extensão de sua relação com 

a comunidade, especialmente para aquelas que não têm uma interação muito forte com a 

comunidade, em função de sua atividade produtiva (comoo setor de serviços). Cabe lembrar. 

que essa dúvida também apareceu anteriormente, no tema Meio Ambiente. 

FILANTROPW INVESTIMENTOS SOCWS 

Quatro empresas (6%) deixaram de responder ao indicador de profundidade no. 28, que 

trata de mecanismos de apoio a projetos sociais. Os três indicadores binários (28.1 a 

28.3), que avaliam o impacto dos investimentos sociais e do planejamento estratégico 

envolvendo ações sociais, não foram respondidos, em média, por 2% das· empresas. O 

indicador de profundidade no.29, estratégias de atuação na área social, não obteve 

respostas de quatro empresas (6%). Seus indicadores binários (29.1 e 29.2), sobre 

aperfeiçoamento das ações soci~is e o emprego de especialistas no planejamento e na 

avaliação das atividades no campo social, não foram respondidos por 3% das empresas, em 

média. Não há indicadores quantitativos. Essa questão também parece ter um conteúdo 

adequado. Duas empresas (3%) não responderam ao indicador no.30, mobilização de 

recursos para o investimento social e 4% das empresas, em média, não responderam aos 

seus três indicadores binários (30.1 a 30.3), que tratam da utilização de incentivos fiscais e 

da mobilização de parceiros e funcionários para fazer doações. Seus indicadores numéricos 
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(30.4 a 30.7) não foram respondidos por 60% das empresas, em média, e tratam do 

percentual do faturamento bruto destinado às ações sociais e à porcentagem desse valor 

correspondente a doações em produtos e serviços, a doações em espécie e destinada a 

projeto social próprio. Com respeito a esses três últimos indicadores de profundidade (28, 

29 e 30), algumas empresas apontaram que não há alternativa de resposta para aquelas que 

participam da comunidade sem fazer investimentos financeiros. De maneira geral o 

conteúdo desses indicadores de profundidade e binários parece adequado às empresas. Os 

numéricos, entretanto, não obtiveram resposta de grande parte das empresas. 

1RABALHO VOLUNTÁRIO 

O último indicador de profundidade para o tema Comunidade, no.31, trata de 

reconhecimento e apoio ao trabalho voluntário dos empregados. Não foi respondido 

por 12% das empresas e seus indicadores binários (31.1 a 31.3), sobre a utilização de 

projetos sociais próprios para criar oportunidades de voluntariado, participação de membros 

da alta gerência nessas atividades e utilização do trabalho voluntário para desenvolver 

competências úteis nos funcionários, não foram respondidos por 7% das empresas, em 

média. Seus indicadores numéricos (31.4 e 31.5), sobre o percentual de empregados que 

realizam trabalho voluntário e a quantidade de horas médias doadas pela empresa por 

voluntário, não receberam respostas de 67% das empresas, em média, para 1999. Algumas 

empresas notaram que não há alternativa de resposta para esse indicador, para as empresas 

que desconhecem ou não apoiam o trabalho voluntário de seus funcionários. Apesar de 

12% das empresas não terem· respondido ao indicador de profundidade para esse tema, 

aparentemente a questão sobre reconhecimento e apoio ao trabalho voluntário dos 

funcionários faz sentido para elas. Em sua maioria, responderam ao indicador de 

profundidade e aos indicadores binários. Entretanto, o nível de informação sobre essa 

prática nas empresas parece pequeno, haja visto que 67% delas não responderam aos 

indicadores numéricos. 

Em síntese, os indicadores que compõem o tema Comunidade parecem ter um conteúdo 

adequado às empresas e poucas delas deixaram de responder aos indicadores de 

profundidade e aos binários. Uma porcentagem um pouco maior de empresas (12%) deixou 
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de responder ao último indicador, que se refere a trabalho voluntário. Limitações da 

adequação dos indicadores de profundidade nesse tema referem-se à falta de alternativa de 

resposta para as empresas que não investem recursos materiais na comunidade, para as que 

não têm projetos sociais próprios e para as que não apoiam o trabalho voluntário de seus 

funcionários. A disponibilidade de informações sobre esse tema, avaliada pela não resposta 

aos indicadores numéricos, parece ser pequena nas empresas - em média 64% delas não 

disponibilizaram seus dados para o ano de 1999. 

Tema 7: Governo e Sociedade 

Esse tema é avaliado pelas questões de 32 a 35, que tratam de transparência política e, 

liderança social. O QUADRO 12, com o número de empresas que não responderam aos 

indicadores de profundidade, pode ser observado a seguir. 

QUADRO 12: Porcentagem de empresas que não responderam os indicadores do tema 
Governo e Sociedade 

GOVERNO E SOCIEDADE 
Indicadores de profundidade não respondidos 

32 Contribuições para campanhas políticas 
33 Práticas anti-corrupção e propina 
34 Liderança e influência social 
35 Participação em projetos sociais governamentais 

no. empresas 
6 
O 
O 
1 

média 

Indicadores biruIDos não respondidos no. empresas 
32.1 A empresa renovou apoio a candidato envolvido em escândalo? 19 
32.2 Menção na imprensa por vantagem por contribuir para campanha'? 9 
33.1 Menção na imprensa por incidente com propina e corrupção? O 
34.1 Campanhas de mídia relacionadas aquestões de interesse público'? O 
34.2 Participa de projeto social coordenado por associação? O 
34.3 Participa ou realiza concurso ou prêmio relacionado a temas sociais? O 
35.1 Faz parcerias com escolas públicas? 1 
35.2 Patrocina programa público ou privado de bolsa-escola? 1 

Indicadores quantitativos não respondidos 1997 
(No. empresas (% em relação ao no. total» 

33.2 No. de casos identificados pela mídia 56(65%) 
34.4 No. artigos e entrevistas sobre temas sociais 54(76%) 
34.5 % fat. gasto em campanha de interesse público 58(82%) 
35.3 % fato gasto em projetos com o poder público 56(79%) 

Fonte: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2001. 
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1998 

45(63%) 
53(75%) 
56(79%) 
56(79%) 

% 
9% 
0% 
0% 
2% 
3% 

% 
27% 
13% 
0% 
0% 
0% 
0% 
2% 
2% 
6% 

1999 

43(61%)1 
47(66%)\ 
52(73%) 
48(68%)1 



TRANSPARÊNCIA POLÍTICA 

o indicador de profundidade no.32, contribuições para campanhas políticas, deixou de 

ser respondido por 9% das empresas~ Seus indicadores binários (32.1 e 32.2), que tratam de 

renovação de apoio a políticos envolvidos em escândalos e menção da empresa na imprensa 

por suspeita de recebimento de vantagem indevida em razão de contribuição para campanha 

política, deixaram de ser respondidos respectivamente por 27% e por 13% das empresas. 

Não há indicadores numéricos para essa questão. Pelos comentários observa-se que parece 

haver um problema de adequação desse indicador de profundidade a algumas empresas, por 

acreditarem que a postura mais ética das empresas com relação à questão das contribuições 

para campanhas políticas seria a de não apoiarem quaisquer candidatos políticos. As 

empresas que têm essa política corporativa ficam sem alternativa também para responder o 

indicador binário 32.1. O indicador de profundidade no.33, práticas anti-corrupção e 

propina, foi respondido por todas as empresas, assim como seu indicador binário (33.1), 

que trata da menção do nome da empresa na imprensa relacionado a incidentes envolvendo 

propina e corrupção. O indicador numérico (33.2), que trata do número de casos 

identificados pela mídia deixou de ser respondido por 61% das empresas para o ano de 

1999 e essas empresas não teceram comentários sobre o motivo das não respostas. Como 

todas as empresas responderam se houve ou não menção de seu nome na mídia, quanto a 

corrupção e propina, a não resposta ao indicador sobre quantas vezes a empresa foi 

mencionada, não faz muito sentido (a não ser que elas não tenham considerado o "zero" 

como uma possibilidade de resposta). Nessa questão parece haver uma adequação de 

conteúdo, porém os dados numéricos requeridos não estão disponíveis nas empresas. Pode 

também ter havido uma dificuldade de. interpretação das possibilidades de resposta à 

pergunta. 

LIDERANÇA SOCIAL 

Todas as empresas responderam ao indicador no.34, sobre liderança e influência social, 

assim como seus indicadores binários (34.1 a 34.4), que tratam de patrocínio de campanhas 

de interesse público, projetos sociais coordenados por associações e concurso ou prêmío 

relacionado com temas sociais. No entanto, seus indicadores numéricos (34.4 e 34.5), que 

versam sobre número de artigos e entrevistas assinadas por executivos da empresa sobre 
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temas soclals e porcentagem do faturamento bruto gasto em campanhas de interesse 

público, deixaram de ser respondidos por 66% e 73% das empresas, respectivamente. 

Parece haver uma adequação de conteúdo nesse indicador, mas uma falta de informação 

disponíveL Outra possibilidade para o alto número de não respostas ao indicador numérico. 

sobre artigos e entrevistas assinadas por executivos pode ser a inadequação do seu conteúdo 

às práticas das empresas, por ser muito específico. O último indicador desse tema, 

participação em projetos sociais governamentais, não foi respondido por somente uma 

empresa. Seus indicadores binários (35.1 e 35.2), que tratam de parcerias com escolas 

públicas e patrocínio de programas de bolsa-escola, deixaram de ser respondidos, cada um 

deles, por 2% das empresas. O indicador numérico (353), que trata da porcentagem do 

faturamento bruto gasto em projetos conjuntos com o poder público, não foi respondido por 

68% das empresas para o ano de 1999. Deve-se observar que não há alternativa de resposta 

para o indicador de profundidade para as empresas que não contribuem com o poder 

público, nem ocasionalmente. Mais uma vez, o conteúdo dos indicadores parece adequado 

às empresas, porém a informação quantitativa não é disponibilizada. 

No tema Governo e Sociedade nota-se, em geral, uma adequação do conteúdo dos 

indicadores, com duas exceções. A primeira é o indicador de profundidade n032, que trata 

de contribuições para campanhas políticas. No caso desse indicador, há controvérsias entre 

as empresas sobre o "estado ideal" de responsabilidade social proposto no seu último 

quadrante (que considera ideal contribuir para candidatos e partidos de forma transparente, 

além de facilitar o debate com candidatos sugeridos pelos funcionários da empresa). A 

segunda exceção é o caso do indicador numérico no. 34.4, que trata do número de artigos e 

entrevistas assinadas por executivos da empresa sobre temas sociais. Percebe-se nesse 

indicador que o alto índice de não respostas pode se justificar, ao menos em parte, por uma 

inadequação de conteúdo, por ser muito específico. Em termos de informação numérica em 

geral, em média 67% das empresas não forneceram os dados relativos ao ano de 1999, o 

que revela, mais uma vez, a dificuldade de acesso a essa informação. 
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Concluindo a análise de adequação do conteúdo dos indicadores à realidade das empresas 

respondentes, em média, entre os sete temas, apenas 2% das empresas deixaram de 

responder aos indicadores de profundidade e 10% das empresas deixaram de responder aos 

indicadores binários (ver QUADRO 13). Levando-se em conta a análise dos campos de 

comentários preenchidos pelas empresas, pode-se pensar que, de maneira geral, o conteúdo 

proposto pelos Indicadores Ethos é adequado e faz sentido na realidade das empresas 

pesquisadas. 

QUADRO 13: Médias do percentual empresas que não responderam aos indicadores de 
profundidade e binários, por tema 

1997 1998 1999 

I Valores e Transparência - I - I 
I l-
I Público Interno 66% 62% 149% 1 

Ambiente 
85% 82% 79% 

Fornecedores 
73% 169% 54% 

Consumidores 
81% 77% 64% 

1 Comunidade 78% 176% 164% 1 

Governo e Sociedade 
79% 74% 67% 

média o o 1 OI 

Fonte: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2001. 

Com respeito à disponibilidade de informação necessária ao preenchimento dos 

indicadores, em média, para o ano de 1999, 63% das émpresas não preencheram os 55 

indicadores numéricos que compõem o "Questionário de Avaliação da Responsabilidade 

SoCial das Empresas", proposto pelo Instituto Ethos. Considerando-se que, em média, 

somente 2% das empresas não responderam aos indicadores de profundidade e que 10% 

não responderam aos indicadores binários e comparando-se esses percentuais com os 63% 

das empresas que não preencheram os numéricos, nota-se que as empresas enfrentaram 

dificuldades para acessar informações mais detalhadas sobre as suas práticas de 

responsabilidade social, pois os indicadores numéricos justamente tentam quantificar as 



ações empresariais. Cabe aqui mais uma análise, que leva em conta a informação numérica 

fornecida para a seqüência de anos 1997-1998-1999 (ver QUADRO 14). 

QUADRO 14: Médias do percentual de empresas que não responderam as questões 

numéricas, por tema. 

1997 1998 1999 

Valores e Transparência - - -
Público Interno 

66% 62% 49% 
Ambien.te 

85% 82% 79% 
Fornecedores 

73% 69% 54% 
Consumidores 

81% 77% 64% 
Comunidade 78% . 76% 64% 
Governo e Sociedade 

79% 74% 67% 
média 

77% 73% 63% 
.. 

Fonte: Instltuto Ethos de Empresas e ResponsabIlidade SOCIal, 2001. 

A análise do QUADRO 14 mostra que um número decrescente de empresas deixou de 

responder ano a ano, a partir de 1997, aos indicadores numéricos, o que significa que uma 

porcentagem maior delas pôde acessar essa informação relativa ao ano de 1999, em relação 

aos anos anteriores de 1998 e 1997. 

2. Forma de aplicação dos indicadores 

As entrevistas com os representantes das três empresas escolhidas revelaram que os 

processos de aplicação dos indicadores, em cada uma delas, ocorreram de formas 

diferentes, mas seguindo uma lógica semelhante. 
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Segundo um dos entrevistados, em sua empresa havia sido criado um grupo de trabalho 

para propor uma política que ordenasse a atuação da empresa no campo da 

responsabilidade social. Anteriormente, essas ações se davam de forma incompleta (por não 

contemplarem alguns importantes públicos interessados e algumas importantes dimensões 

da responsabilidade social) e não sistêmica (por não serem articuladas com estratégias nem 

serem gerenciadas empresarialmente). Esse grupo de trabalho utilizou os Indicadores Ethos 

de Responsabilidade Social Empresarial por vários motivos: pelo fato de o Instituto Ethos 

ser reconhecido nacionalmente, pelo fato de os indicadores abordarem a maioria das 

questões consideradas mais importantes pela empresa e pela facilidade da sua interpretação. 

A empresa fez um auto-diagnóstico, em que foram identificados os principais pontos a 

serem melhorados. Foi criado um código de ética para reforçar o comportamento e foi 

criado um plano de ação para ser levado à diretoria. A empresa considera que uma 

importante contribuição dos Indicadores Ethos é o fato de reforçarem a necessidade das 

empresas realizarem negócios e operarem seus processos produtivos e comerciais com 

responsabilidade social e não somente auxiliarem no desenvolvimento das comunidades. 

Na segunda empresa entrevistada, foi eleito um profissional da área de comunicação 

corporativa para coordenar o processo de aplicação dos indicadores. Cada departamento da 

empresa foi responsabilizado por levantar os dados referentes à sua área. Praticamente toda 

a empresa envolveu-se no processo, cujo resultado foi finalmente aprovado pelo diretor de 

comunicação. Em seguida foi formado um grupo especial, com a área de recursos humanos 

e treinamento e alguns stakeholders, que estudou as respostas aos indicadores, para passar a 

aplicar os conceitos na empresa. De acordo com o entrevistado, essa empresa já tinha uma 

cultura de responsabilidade social, mesmo que não formalizada, o que tornou fácil a tarefa 

de preencher os indicadores. Dificuldades surgiram ao responderàs questões que a empresa 

considerou não aplicáveis, especialmente as da área de meio ambiente. A empresa 

considera que a auto-aplicação dos indicadores gerou muito envolvimento na organização e 

que esta é uma importante ferramenta para alavancar o conceito de responsabilidade social 

e instrumentalizar as empresas para a sua prática. 
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A terceira pessoa entrevistada foi uma consultora externa contratada pela empresa para ser 

facilitadora de todo o processo de aplicação dos Indicadores Ethos. Nesta empresa, o 

processo foi coordenado pela área de assuntos corporativos, que planejou usar os 

indicadores para ajudar no diagnóstico e no planejamento organizacionais, assim como na 

sensibilização dos funcionários para a questão da responsabilidade sociaL Este conceito já 

está enraizado na empresa nos níveis da presidência e da vice-presidência, mas seria 

necessário que o assunto permeasse toda a organização. O processo de aplicação dos 

indicadores iniciou-se com um evento de sensibilização de que participaram quarenta 

gestores, entre vice-president.es, diretores, principais gerentes e outros funcionários em 

cargos de liderança. Em seguida foram criados sete grupos compostos, cada um deles, por 

cinco a sete funcionários. Cada grupo se responsabilizou pelo preenchimento dos 

indicadores de um dos sete temas. Como um resultado adicional do processo, foram 

propostas ações de melhoria para a empresa, para o caso dos indicadores de profundidade 

emque ela não se encontrasse no quarto quadrante. Todos os resultados foram apresentados 

pelos sete grupos num segundo evento, ao final do qual o gerente de planejamento 

estratégico recebeu a proposta de ações a serem implementadas e comprometeu-se a 

incorporá-las, sob a forma de metas, no planejamento estratégico. O processo de aplicação 

dos indicadores na empresa gerou reações internas muito positivas e permitiu às pessoas 

envolvidas compreenderem quanto o tema responsabilidade social empresarial é amplo. O 

questionário, as respostas e as ações . de melhoria propostas foram disponibilizadas na 

Intranet da empresa. Além disso, foi publicada uma edição especial do jornal interno' com 

os resultados do trabalho, para que todos os funcionários pudessem acessá-lo. 

Através dos testemunhos dos representantes dessas três empresas que utilizaram os 

Indicadores Ethos, percebe-se que a auto-aplicação do questionário requer o envolvimento 

de várias áreas da organização. Ainda que a empresa não planeje um processo mais 

sofisticado de resposta em conjunto por diversos representantes internos, a informação 

necessária ao preenchimento dos indicadores está espalhada pela empresa, e para reuni-la é 

necessário um processo de pesquisa. No caso das empresas acima descritas, o processo de 

aplicação gerou um envolvimento intenso de vários representantes internos. Em maior ou 
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menor medida, caracterizou-se por um processo de aprendizagem organizacional, por gerar 

discussões interdisciplinares sobre os diversos aspectos da responsabilidade social 

empresariaL Além disso, em todos esses casos, o processo gerou um conjunto de sugestões 

de ações que podem vir a integrar o planejamento estratégico da organização. 

G. Conclusões sobre o caso da aplicação dos indicadores neste estudo 

Este estudo procurou analisar a aplicabilidade dos Indicadores de Responsabilidade Social 

Empresarial propostos pelo Instituto Ethos. As conclusões apresentadas a seguir têm início 

com as questões propostas neste estudo de caso. Em seguida, são apresentadas as demais 

considerações. 

Questão 1: A ferramenta foi construída a partir de uma base teórica? 

A ferramenta Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial foi construída com 

base na Teoria dos Stakeholders. Algumas definições clássicas para stakeholder são: 

" ... todo grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela empresa ao realizar seus 

objetivos." (FREEMAN, 1984, p.46) 

" ... pessoas ou grupos que têm ou reivindicam, posse, direitos ou interesses em uma empresa 

e em suas atividades passadas, presentes ou futuras." (CLARKSON, 1995. p ... ) 

Percebe-se na prática, pelo testemunho dos representantes das empresas que utilizaram os 

indicadores, que o fato dessa ferramenta ter sido construída levando em consideração as 

diversas partes com que a empresa se envolve, carrega consigo o beneficio intrínseco de 

fornecer aos usuários da ferramenta um sólido referencial sobre a dimensão das relações da 

empresa com a sociedade como um todo. Especialmente no Brasil, em que, na prática, a 

responsabilidade social tem sido constantemente confundida com filantropia e com ações 

sociais praticadas pelas empresas, toma-se de suma importância a existência de ferramentas 

que modifiquem esse referencial, ampliando'-o. 
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Deve-se notar, no entanto, que os Indicadores Ethos não consideram um importante 

stakeholder, o acionista, ou o(s) proprietário(s) das empresas, o que torna o quadro de 

partes envolvidas com a empresa incompleto. Essa ausência, além de tomar a avaliação da 

responsabilidade social empresarial apenas parcial, deixa de sinalizar para as empresas e 

seus representantes a importância de se levar em conta na organização os aspectos 

relacionados à sua sobrevivência econômica e financeira, sem a qual, em última análise, 

nenhuma outra ação se responsabilidade social se toma possível. 

Os Indicadores Ethos não tomam como referência nenhuma teoria sobre responsabilidade 

social empresarial, tendo sido os conceitos que abriga agrupados a partir de fontes diversas, 

mais relacionadas com mecanismos de medida já existentes em cada tema, do que com uma 

definição de responsabilidade social das empresas. Este pode ser um ponto de fragilidade 

dos indicadores, especialmente a médio e longo prazos, quando se possa vir a fazer 

alterações, inclusões e mudanças em função das experiências anteriores de aplicação. Sem 

um referencial teórico consistente, pode-se ter dificuldade para entender a direção a ser 

tomada. 

Se o conteúdo dos Indicadores Ethos for analisado à luz do principal referencial teórico de 

responsabilidade social das empresas utilizado neste trabalho, que é o modelo proposto por 

Donna Wood de Performance Social das Empresas (WOOD, 1991), podem-se traçar 

algumas considerações. Com relação ao nível I do modelo de Wood, que diz respeito aos 

princípios de responsabilidade social, pode-se afirmar que os Indicadores Ethos, no tema 

"Valores e Transparência" contemplam o princípio institucional da legitimidade e o 

princípio organizacional da responsabilidade pública da empresa, mas não contemplam O 

princípio individual do arbítrio gerencial, que trata da moralidade das decisões. Também 

em relativa conformidade com o nível IH do modelo de Wood, que diz respeito aos 

resultados do comportamento das empresas, ou seja, às suas ações de responsabilidade 

social, os Indicadores Ethos contemplam os efeitos nos stakeholders internos (somente os 

funcionários), os efeitos nos stakeholders externos (o meio ambiente, os fornecedores, os 

consumidores, a comunidade e o governo e a sociedade) e os efeitos institucionais externos, 

que se referem ao reflexo das ações das empresas na sociedade como um todo (sub-tema 
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Transparência Política, dentro do tema Governo e Sociedade). Éntretanto, o nível II do 

modelo de W ood, que diz respeito aos processos de resposta social existentes nas empresas, 

não é contemplado de forma compreensiva pelos Indicadores Ethos. Os processos que se 

referem ao conhecimento do ambiente (condições sociais, econômicas, políticas, legais e 

tecnológicas) não são abordados, assim como não o são os processos relacionados com a 

gestão das questões presentes no entorno das empresas (como por exemplo a sua adaptação 

às mudanças externas). Os processos relativos à gestão dos stakeholders estão de certa 

forma contemplados em um dos Indicadores Ethos, nomeado "Diálogo com partes 

interessadas" . 

Assim, pode-se dizer que, apesar de não terem sido concebidos a partir de uma base teórica. 

sobre responsabilidade social empresarial, os Indicadores Ethos alinham-se parcialmente 

com o modelo de Desempenho Social das Empresas. Esse modelo poderia ser adotado pelo 

Instituto como um substrato teórico a partir do qual fossem analisadas as modificações para 

as futuras versões dos Indicadores. 

Questão 2: 

pesquisadas? 

o conteúdo dos indicadores é adequado à realidade das empresas 

A partir da análise anteriormente apresentada, pode-se considerar que os Indicadores Ethos 

têm um conteúdo adequado à realidade das empresas pesquisadas. Deve-se levar em conta, 

entretanto, que alguns indicadores, especialmente nos temas Meio Ambiente e 

Consumidores, não se aplicam a todos os tipos de empresas. No primeiro caso, os 

indicadores são muito específicos para as indústrias. Outros tipos de empresas, como as do 

setor financeiro, encontram dificuldade para adaptá-los à sua realidade. No segundo caso os 

indicadores são muito voltados para as empresas nas quais a área de atendimento ao 

consumidor ou ao cliente é de significativa importância. No caso de outros tipos de 

empresas, como as que têm um grande volume. de negócios com outras empresas, por 

exemplo, esses indicadores fazem pouco sentido. 
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Uma grande vantagem dos Indicadores Ethos, com respeito à sua adequação, é que eles 

foram elaborados a partir da realidade e da experiência das empresas brasileiras, pelo fato 

de serem uma ferramenta nacional. Em termos de conteúdo, focam-se especificamente nas 

questões presentes nas relações das empresas com a sociedade brasileira, considerando sua 

particularidade. 

Questão 3: Os dados necessários à aplicação das ferramentas estão disponíveis nas 

empresas pesquisadas? 

Com respeito à disponibilidade de informações necessárias ao preenchimento dos 

indicadores, conclui-se que, nas empresas pesquisadas, houve uma significativa dificuldade 

de se obterem dados quantitativos, que permitiriam avaliar de forma mais específica as suas 

ações de responsabilidade social. Levando-se em conta que a informação qualitativa 

mostrou-se disponível (representada pelos indicadores de profundidade e bin,ários), a 

dificuldade com os dados quantitativos pode indicar que as empresas ainda se encontram 

num estágio em que seus sistemas de informação não estão preparados para avaliar a sua 

responsabilidade social. É bem verdade que, quando uma organização não dá importância a 

uma determinada questão, tende a não monitorá-la, ou seja, as empresas têm seus sistemas 

de informação desenhados estrategicamente em função das questões que prezam. 

No entanto, se for verdadeira a hipótese de que os sistemas de informação ainda não se 

encontram preparados para avaliar a responsabilidade social das empresas, ela pode estar 

retratando um momento de transição, em que as empresas estão se conscientizando tanto 

das ações que já empreendem, quanto dos caminhos que ainda precisam percorrer para que 

possam considerar-se socialmente responsáveis. Neste penodo de transição, os mecanismos 

de medida, avaliação e sistematização de informação ainda estão sendo estruturados, o que 

justificaria a não disponibilidade de alguns dados necessários. Não se deve esquecer que 

essas empresas preencheram voluntariamente os questionários, o que implica em terem 

estud~do os indicadores e refletido, em alguma medida, sobre seus conceitos e sua 

aplicação. Portanto, em seu conjunto possivelmente fazem parte de um grupo de empresas 
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do. mercado. que estão. dispO.stas a avaliar suas ações de respO.nsabilidade sO.cial. 

Uma segunda hipótese para justificar a dificuldade de O.btençãO. da infO.rmaçãO. quantitativa 

seria a falta de dispO.siçãO. das empresas para tO.rnar transparentes esses dadO.s. Neste caso., 

as razões para tanto' pO.deriam variar entre dificuldade internas da empresa para refletir 

sO.bre as questões propO.stas e sO.bre o. seu pO.siciO.namentO. particular frente a essas questões 

(que implica em mudança, renO.vaçãO. e, eventualmente, em discO.rdâncias internas), até O. 

receio. de tO.rnar pública, em uma certa medida, essa infO.rmaçãO.. Nesse caso., deve-se nO.tar 

que a cO.ntraparte do. mO.vimentO. de disseminação. do. cO.nceitO. de respO.nsabilidade 

sO.cialempresarial, naciO.nal e internaciO.nalmente, é a crescente pressão. que as empresas 

vêm sentindo., das diversas partes da sO.ciedade, no. sentido. de respO.nderem mais às 

demandas sO.ciais. Essa pressão. tem cO.nseqüências mercadO.lógicas, financeiras e 

estratégicas para as O.rganizações, algumas das quais são. alvO.s de duras criticas e 

represálias. Esse cO.ntextO. então. pO.deria ser uma das justificativas para a manutenção. do. 

sigilo., ao. menO.s numa etapa inicial de aplicação. da ferramenta. 

É impO.rtante nO.tar que O.S dadO.s quantitativO.s estiveram mais dispO.níveis nas empresas no. 

ano. mais recente (1999), se cO.mparadO. aO.s anO.s anteriO.res (1998 e 1997), pO.is um menO.r 

percentual de empresas deixO.u de respO.nder O.S indicadO.res numéricO.s em 1999. Isso. pO.de 

indicar que as empresas estão. fO.candO. cada vez mais sua atenção. no. mO.nitoramentO. de suas 

ações e na cO.letas desses dadO.s, provavelmente pO.r estarem dando uma impO.rtância maiO.r 

para O. tema respO.nsabilidade sO.cial empresarial nO.s últimO.s anO.s. Isso. faria sentido. dentro 

do. mO.vimentO. que se está testemunhando. atualmente, no. Brasil e no. mundo., de 

disseminação. de cO.nceitO.s e práticas sO.bre esse tema. 

Outra pO.ssível razão. para a falta de infO.rmaçãO. quantitativa pO.de estar relaciO.nada cO.m O. 

preenchimento. do. questiO.náriO., no. que diz respeito. ao. nível de atenção. dedicada a esse 

processo. na empresa e à impO.rtância a ele atribuída, assim cO.mO. ao. número de pessO.as 

envO.lvidas e à sua função. dentro da empresa. Assim, a falta de infO.rmaçãO. quantitativa 

pO.de decorrer da falta de dedicação. para levantar O.S dadO.s necessáriO.s, à dificuldade de 

trânsito. das pessO.as envO.lvidas dentro da O.rganizaçãO. e à falta de apO.iO. instituciO.nal. 

151 



Questão 4: Qual a interferência da forma de aplicação originalmente proposta pela 

ferramenta na viabilidade de sua aplicação nas empresas estudadas? 

A proposta do Instituto Ethos de uso dos indicadores como uma ferramenta de auto

avaliação da responsabilidade social das empresas apresenta vários aspectos positivos. Em 

primeiro lugar, supõe uma adoção voluntária da prática de avaliação pelas empresas, que 

implica num comprometimento que nasce dentro da própria organização (ainda que os 

fatores motivadores dessa prática possam ser externos, como por exemplo, a comparação da 

empresa com o mercado). Em segundo lugar, pela forma como é construída (com 

indicadores de profundidade que oferecem parâmetros de boas práticas de responsabilidade 

social), ao ser auto-aplicada pela empresa, a ferramenta pode funcionar como instrumento 

de aprendizagem organizacional. Em terceiro lugar, a auto-avaliação promove a 

oportunidade de a empresa passar por um processo de reflexão sobre suas práticas 

existentes e sobre aquelas que poderia e gostaria de adotar, que pode se refletir no seu 

planejamento estratégico. Outro aspecto positivo da auto-aplicação é que, ao envolver 

representantes de várias áreas da empresa no preenchimento dos indicadores (o que se 

mostrou ser um método quase natural para sua aplicação pelas empresas, pelo fato de os 

indicadores envolverem assuntos que perpassam diversas áreas), os conceitos, a prática e as 

preocupações com o tema da responsabilidade social empresarial se disseminam para um 

grupo significativo de profissionais dentro da empresa. Esses, por sua vez, tendem a 

continuar disseminando essas idéias para os demais funcionários. Assim, o auto

preenchimento, quando feito de forma conjunta dentro da empresa, pode servir como um 

importante fator para fazer permear na empresa a consciência da sua responsabilidade 

social. 

Entre as limitações que podem ser relacionadas com a auto-aplicação dos indicadores deve

se notar que seu uso não implica em nenhum tipo de certificação das empresas que os 

preenchem e não está previsto um processo de inspeção ou de auditoria que verifique a 

veracidade da informação fornecida pelas empresas ao Instituto Ethos. Assim, ao se 

considerar o grupo de benchmark e a posição de cada empresa frente a esse grupo, devem-
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se tomar relativos esses resultados, mantendo-se em mente a perspectiva de que, 

eventualmente, nem todas a informação fornecida pelas empresas reflete a realidade. Outra 

limitação do processo de auto-avaliação diz respeito ao possível viés no preenchimento dos 

indicadores (que pode ser positivo ou negativo em relação à performance da empresa), 

devido à subjetividade intrínseca ao processo de escolha do quadrante em que a empresa se 

encontra em cada indicador de profundidade. É importante notar também que, na versão 

2000 dos indicadores, em que não foi esclarecido às empresas o significado dos termos 

utilizados, é possível que o sentido de certos conceitos, expressões e termos tenha sido 

interpretado de forma diferent~ por cada uma das empresas que os utilizaram. 

Pontos fortes, fragilidades e considerações complementares 

Entre os pontos fortes da ferramenta, pode-se dizer que a sua estrutura composta de três 

tipos de indicadores permite uma avaliação bastante abrangente das questões propostas. Os 

indicadores de profundidade permitem às empresas localizarem-se dentro de cada questão 

proposta em termos de sua performance atual e também as mostram uma escala evolutiva 

dos estágios possíveis das práticas de responsabilidade social, assim como sugere as 

melhores práticas para cada questão (que podem servir como guia no planejamento das 

empresas). Oferecem a grande vantagem de serem abrangentes com respeito a cada 

questão, no entanto envolvem uma relativa dose de subjetividade na escolha dos quadrantes 

em que cada empresa se localiza. Por outro lado, para aprofundar e detalhar a avaliação de 

cada questão, os indicadores binários e numéricos têm a função de buscar informação 

específica dentro de cada questão avaliada. Assim, as empresas podem verificar sua 

performance em termos de diversos aspectos práticos relacionados com cada questão, 

inclusive a quantificação de suas ações. Esse desenho parece oferecer uma forma de 

avaliação múltipla, em que simultaneamente diversas dimensões da responsabilidade social 

das empresas pode ser verificada. 

O aspecto pedagógico dos indicadores; pela forma como foram desenhados, e pelo fato de 

se prestarem a uma auto-avaliação das empresas, é outro ponto forte que deve ser notado. O 
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processo de preenchimento gera internamente nas organizações a necessidade da 

organização da informação, da discussão de certas questões para se chegar a um 

denominador comum e da reflexão sobre as práticas empresariais. A tendência desse 

processo de aplicação, quando conduzido por um grupo interdisciplinar de profissionais, é 

levar a empresa a traçar um plano de ações de responsabilidade social, que acaba por 

integrar o planejamento estratégico. Para essa finalidade os indicadores têm a qualidade de 

descreverem, de forma suficientemente detalhada, as práticas empresariais desejáveis, o 

que toma imediata sua integração nos processos de gestão. Outro aspecto pedagógico dos 

indicadores é o fato de estimularem as empresas a compreender, na prática, que o conceito 

de responsabilidade social empresarial envolve muitas partes interessadas, e não somente a 

comunidade, como freqüentemente é entendido aqui no Brasil. 

O fato de o Instituto Ethos ser uma organizaçao com projeção nacional reconhecida pela 

comunidade empresarial, faz com que os Indicadores tenham uma grande chance de ser 

adotados em escala nacional pelas empresas. Traz a eles legitimidade e aumenta as chances 

de se ter uma massa crítica de empresas utilizando-os, de forma que possam ser 

freqüentemente lapidados e adaptados, num processo evolutivo. 

Em decorrência, no entanto, da condição proposta pelo Instituto Ethos de manter o 

anonimato das empresas que utilizam os indicadores, a informação neles contida não se 

toma pública. Isso impossibilita que os indicadores cumpram a importante função de servir 

como um instrumento por intermédio do qual toda a sociedade pudesse melhor conhecer 

cada uma das empresas e a prática de sua responsabilidade social. Também importante é 

considerar um grupo específico dentro da sociedade, o dos consumidores. Se a informação 

sobre as empresas fosse tomada pública, os consumidores estariam mais instrumentalizados 

para fazer suas opções de compra e consumo, eventualmente utilizando como um de seus 

critérios de escolha a responsabilidade social das empresas fornecedoras de produtos e 

serviços. 

o fato de o Instituto Ethos procurar estabelecer um grupo de benchmark pode representar 

uma fragilidade no sistema dos indicadores. O uso da ferramenta é inicial e ainda está 
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sendo adaptada à realidade das empresas brasileiras, o que a torna frágil quando tomada 

como um meio para se comparar a responsabilidade social das empresas entre si. Na prática 

isso significa que as empresas que fazem parte hoje do grupo de benchmark podem estar 

tendo uma visão superestimada de sua performance. Da mesma forma, as empresas cujo 

desempenho se distancia do desempenho das empresas que fazem parte do grupode 

benchmark, podem estar deixando de se apropriar de seus méritos. Ainda que os 

indicadores estivessem já consagrados por seu uso e pelas adaptações feitas, a eleição de 

um grupo de benchmark formado pelas dez empresas com as melhores notas gerais, 

baseado na decisão de simplesmente atribuir pesos iguais para cada tema e supor que cada 

tema está suficientemente representado pelos indicadores relacionados, possivelmente não 

reflete a realidade. Talvez a idéia de um grupo de benchmark pudesse ser adotada a médio e 

longo prazos, com a utilização de mecanismos consagrados de aplicação dessa técnica e, 

principalmente, num momento em que já se existissem séries históricas de desempenho das 

empresas em termos dos indicadores, para que análises mais profundas pudessem servir 

como base a esse mecanismo de comparação. 

Finalmente, seria muito interessante que os Indicadores fossem avaliados, ou revisados, por 

um grupo formado por pessoas e profissionais representantes das diversas partes da 

sociedade, de forma que a ferramenta tendesse a se aproximar, cada vez mais, das reais 

demandas das empresas e de seus stakeholders. 

Limitações deste estudo e sugestões para estudos futuros 

Uma primeira limitação deste estudo está ligada às premissas sobre as quais repousa. A 

primeira premissa considera que, quando uma empresa respondea um indicador, significa 

que ele tem um conteúdo adequado à sua realidade e a informação para o seu 

preenchimento está disponível de alguma forma. A segunda premissa considera que, no 

caso de inadequação do conteúdo de um indicador à realidade da empresa e/ou da falta de 

informação disponível para o seu preenchimento, ou a empresa não responde ao indicador, 

ou responde e tece algum comentário sobre essa inadequação. Houvera empresas que 
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responderam os indicadores sem o cuidado de garantir que, no caso de alguma 

inadequação, isso seria registrado nos c~mpos de comentários, então a análise aqui 

elaborada não é válida. Da mesma forma, essa análise perde o valor se a informação 

fornecida pela empresa não for fidedigna. A terceira premissa considera que as empresas 

são precisas no preenchimento do questionário, de forma que os dados fornecidos 

respondem de fato às perguntas propostas. Se essa premissa não for verdadeira, ou seja, se 

as respostas das empresas não estiverem alinhadas com o conteúdo das perguntas propostas 

(como na situação de um preenchimento rápido ou superficial), então, da mesma forma, as 

análises aqui tecidas não se aplicam. 

Este estudo foca-se exclusivamente em compreender, num caso de aplicação dos 

Indicadores Ethos, a adequação do seu conteúdo, a disponibilidade de informações e a 

influência da forma de aplicação na viabilidade de seu uso pelas empresas. Uma limitação 

deste trabalho relaciona-se com o fato de investigar somente o primeiro grupo de empresas 

que aplicou os indicadores, em sua versão original. Dá, portanto, uma visão instantânea 

deste momento inicial, não permitindo estimar a tendência futura dos indicadores. Outra 

limitação do estudo refere-se ao fato de não ter refletido a validade e a importância do 

conteúdo proposto pelos indicadores. O fato de que eles fazem sentido para as empresas 

não significa que se constituam em um bom instrumento de medida, nem tampouco que seu 

escopo e sua escala sejam os mais adequados para avaliar a responsabilidade social das 

empresas. Uma importante limitação deste estudo é o fato de não versar sobre o 

desempenho das empresas em cada um dos indicadores,o que poderia também ser uma 

forma de avaliar a sua adequação. 

Possíveis estudos futuros sobre os Indicadores Ethos poderiam versar sobre a comparação 

entre as aplicações em diversos anos consecutivos, tanto estudando-se essa evolução por 

empresa, quanto por questão ou tema dos indicadores. A observação do percentual de 

empresas que disponibilizarão seus dados numéricos nos próximos anos, em comparação 

com os anos anteriores, pode gerar um estudo interessante. Essa avaliação permitirá 

compreender os esforços que as empresas estão empreendendo, tanto no sentido de coletar 

e sistematizar a informação requerida, quanto no sentido de tomar mais transparentes suas 
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ações. Em combinação com a medida em que as passarem a adotar mecamsmos de 

publicação de seus resultados sociais, como pelo Balanço Social, isso vai permitir analisar 

também o desejo das empresas de tornarem públicas suas ações para seus diversos 

stakeholders e para a sociedade em geral. Seria importante também observar a evolução do 

número de empresas que adotarão a ferramenta em suas próximas versões, assim como seu 

desempenho em cada um dos temas e dos indicadores. 
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CAPÍTULO V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo serão tecidas algumas considerações sobre o presente trabalho. Em seguida 

serão apresentadas limitações do estudo e sugestões para estudos futuros. 

Algumas considerações 

o presente trabalho teve como objetivo compreender como se comportam ferramentas de 

avaliação de responsabilidade social empresarial, ao serem aplicadas a empresas brasileiras. 

Para esse fim, foram estudados os casos da aplicação de dois conjuntos de indicadores de 

responsabilidade social em empresas brasileiras: os Indicadores de Empresas Socialmente 

Responsáveis, propostos por Michael Hopkins, e os Indicadores de Responsabilidade 

Social Empresarial, propostos pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. 

Ao estudar tais conjuntos de indicadores, nota-se que ambos foram construídos tendo como 

base a Teoria dos Stakeholders. Assim, ambos levam em conta, em sua estrutura, os 

diversos públicos com quem as empresas se relacionam. 

Os indicadores propostos por Hopkins foram construídos a partir da proposição teórica da 

Performance Social das Empresas, de Donna Wood. Este é um arcabouço teórico bastante 

conceituado na literatura acadêmica sobre responsabilidade social das empresas, que reúne 

conceitos e proposições que remontam ao início dos desenvolvimentos teóricos na área, na 

década de 50. Os indicadores propostos pelo Instituto Ethos não utilizam qualquer 

fundamentação teórica ou conceitual sobre responsabilidade social empresarial. F oram 

construídos a partir de uma pesquisa sobre as melhores formas de avaliar cada um dos 

temas que este conjunto de indicadores leva em consideração. 

Através dos estudos de caso da aplicação de cada um desses conjuntos de indicadores em 

empresas brasileiras, observa-se que, de uma maneira geral, o conteúdo dos indicadores é 
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adequado às empresas pesquisadas, em ambos os casos. Os indicadores de Hopkins, apesar 

de terem sido construídos e aplicados pela primeira vez na Inglaterra, utilizam conceitos e 

formas de medição familiares às empresas brasileiras em que foram aplicados. Os 

indicadores Ethos foram elaborados a partir da realidade brasileira e também mostram um 

conteúdo adequado às empresas pesquisadas. 

Os dados necessários à aplicação das ferramentas, no entanto, nem sempre estão 

disponíveis nas empresas pesquisadas. No caso dos indicadores de Hopkins, as quatro 

empresas estudadas mostraram dificuldade para fornecer a maior parte da informação 

necessária, especialmente quantitativa. No caso dos indicadores Ethos, esta dificuldade 

mostrou-se com mais clareza: a informação quantitativa é escassa, mesmo quando a 

informação qualitativa sobre a mesma questão é fornecida. Algumas possíveis razões para 

essa dificuldade de acesso à informação são a falta de sistematização desses dados nas 

empresas, a falta de importância atribuída pelas empresas às questões relativas à sua 

responsabilidade social e a omissão de informação por questões de sigilo. 

A forma aplicação originalmente sugerida por Hopkins para seus indicadores de 

responsabilidade social empresarial dá-se por meio de dados de conhecimento público. No 

caso das empresas estudadas, esta forma de aplicação mostrou-se praticamente inviável. 

Dos 45 indicadores propostos, somente três puderam ser obtidos a partir de dados públicos. 

A informação para os demais indicadores pôde ser obtida somente com as empresas, com 

exceção dos dados que elas se negaram a fornecer. Assim, neste estudo, os indicadores de 

Hopkins foram aplicados conjuntamente pela autora desta Dissertação e pelos 

representantes das empresas pesquisadas. Isso permitiu uma discussão em profundidade dos 

conceitos envolvidos nos indicadores. Por outro lado, a escolha de uma forma de aplicação 

que não a auto-avaliação, gerou uma falta de oportunidade de se perceber como as 

empresas lidariam sozinhas com a aplicação desses indicadores. A forma de aplicação dos 

indicadores Ethos é a auto-avaliação. Algumas vantagens dessa forma de aplicação são a 

adoção voluntária da prática de avaliação da responsabilidade social pelas empresas, a 

possibilidade da aprendizagem organizacional,. a reflexão na empresa sobre as práticas 

existentes e sobre aquelas que poderiam ser adotadas e o envolvimento de diversas áreas da 
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empresa com o tema· da responsabilidade social. Os resultados da auto-avaliação, no 

entanto, não são submetidos a uma verificação externa, ficando sujeitos ao o risco de não 

refletirem a realidade. 

Ao se comparar a aplicação dos indicadores de responsabilidade social empresarial 

propostos por Hopkins com os do Instituto Ethos, nota-se que os indicadores Ethos têm 

uma forma e um conteúdo muito mais precisos e são mais fáceis de responder, gerando 

menos dúvidas de definição do que os de Hopkins. Esses últimos ainda precisariam passar 

por um processo de refinamento a fim de chegar a uma forma que possa ser aplicada 

universalmente. Outro caminho para a aplicação dos indicadores de Hopkins pode ser a 

montagem de diferentes conjuntos de indicadores, para cada conjunto de empresas 

avaliadas (como por setor ou por porte). Isso, entretanto, inviabili~aria a comparação mais 

abrangente das empresas de um pais, ou de uma região. 

O uso de indicadores para avaliar responsabilidade social das empresas permite a 

comparação entre empresas, indústrias, setores e países; oferece um arcabouço 

relativamente simples de ser aplicado e pode servir corno instrumento de auto-avaliação e 

de desenvolvimento organizacional, além de prover uma referência das melhores práticas 

empresariais. Os indicadores mostram às empresas de forma relativamente simples o 

conceito amplo de responsabilidade social e a necessidade de se realizar negócios de 

maneira responsável, não somente praticando a filantropia ou o apoio à comunidade. 

Talvez a aplicação de indicadores mima empresa deva ser feita por um comitê formado por 

pessoas de diversas áreas e diversos níveis hierárquicos, para que a riqueza do processo de 

aplicação seja maximizada, refletido as diversas visões e interesses presentes dentro da 

organização 

O uso de indicadores para avaliar a responsabilidade social das empresas gera alguns 

questionamentos. Em primeiro lugar, como estabelecer um sistema de pontuação que 

permita analisar os indicadores em seu conjunto? Ou seja, pode-se considerar uma empresa 

corno socialmente responsável se, no conjunto dos indicadores, ela obtém urna boa 

161 



pontuação? Como avaliar situações em que a empresa tem uma ótima pontuação em alguns 

indicadores e uma pontuação ruim em outros? Ou então, como analisar a situação em que a 

empresa tem uma boa pontuação geral, mas tem algum problema grave com um dos 

stakeholders? Como estabelecer uma forma ponderada de pontuação a fim de que a 

avaliação do conjunto dos indicadores reflita de maneira mais realista a situação da 

empresa com relação à sua responsabilidade social? Outra questão relacionada ao uso de 

indicadores como forma de avaliação da responsabilidade social empresarial refere-se ao 

problema das diferenças locais, regionais e nacionais. Como traduzir essas diferenças em 

termos dos indicadores? 

A reflexão sobre o uso de indicadores pode levar também a questões mais amplas: Os 

indicadores realmente ajudam a julgar qual empresa é mais socialmente responsável do que 

outra? Sob que ponto de vista? Sob o ponto de vista de quem? Isso é validado com cada um 

dos stakeholders? 

Talvez os indicadores possam ser encarados como um tipo de ferramenta a ser utilizada 

num estágio inicial da avaliação da responsabilidade social das empresas. Poderiam ser 

seguidos, em estágios posteriores, pelo uso de outras ferramentas que sejam capazes de 

levar em conta os processos das empresas e que consigam captar a particularidade de cada 

empresa em seu ambiente, setor e país. Com isso, seria possível incorporar as diversas 

formas de conduta ética e os diversos conjuntos de valores que norteiam as organizações. 

Ao analisar o estado da arte da literatura sobre o tema responsabilidade social empresarial, 

constata-se que o inodelo de Performance Social das Empresas, proposto por Donna Wood, . 

é uma importante proposição teórica. Embora atualmente algumas críticas estejam sendo 

feitas a esse modelo, ele mostrou na prática ser de muita utilidade para gerar uma reflexão 

sobre o ponto de partida da responsabilidade social das empresas. Particularmente no 

Brasil, parece que as empresas não têm a tradição de planejar suas ações sociais, nem como 

resultados de um processo de capacidade de resposta social, nem sequer como um conjunto 

de ações a serem empreendidas a longo prazo. O modelo de Wood enfatiza os princípios de 

responsabilidade social, que envolvem a institucionalização de valores e de códigos de 
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conduta. Esses conceitos mostraram-se valiosos para as empresas se situarem melhor com 

relação a aspectos práticos, como a disseminação desses valores na organização e o 

treinamento dos funcionários. É verdade que qs processos. de resposta social propostos por 

W ood foram de dificil compreensão para os executivos e que, em diversas situações, não 

foi possível identificar esses processos nas organizações. No entanto, a discussão desses 

processos tornou clara a necessidade que as organizações têm desse "algo" intermediário 

entre as boas intenções (princípios, valores, código de ética) e as ações propriamente ditas 

empreendidas pelas empresas. Questões levantadas nas ricas discussões ao longo da 

pesquisa para o presente trabalho, sobre a extensão da responsabilidade social das empresas 

e sobre as melhores escolhas de ações, encontraram respostas consistentes quando foram 

iluminadas pelo conceito de processos de resposta social. 

Juntamente com a proposição de Performance Social das Empresas, o conceito teórico de 

stakeholders mostrou-se de grande adequação nas discussões com executivos e com 

representantes de empresas. A compreensão dos relacionamentos da empresa com as 

diversas partes com que ela se envolve parece abrir novos horizontes em termos das 

responsabilidades mútuas e dos processos de manutenção sadia desses relacionamentos. 

Mais ainda, essa compreensão permitiu às pessoas envolvidas vislumbrar melhor a vasta 
.. 

rede de inter-relações que abraça os negócios e a sociedade. Surgiram muitas questões e 

dúvidas a respeito de quais deveria ser considerado stakeholders de uma organização, e 

também sobre os critérios que deveriam ser utilizados para balizar a conduta adotada pela 

empresa com respeito a cada um dos seus stakeholders .. 

Limitações deste estudo 

o estabelecimento de parâmetros de avaliação da responsabilidade social das empresas é 

importante, entre outras razões, por permitir monitorar as práticas empresariais e 

determinar seus custos e beneficios sociais, tanto dentro, quanto fora das empresas. Uma 

limitação do presente trabalho consiste em não abordar as questões relativas às vantagens, 

163 



desvantagens, custos e beneficios decorrentes das ações, dos programas e das políticas de 

responsabilidade social praticados pelas empresas. 

o estudo não considera também o tipo de empresa que está sendo avaliado. Ou seja., não 

aborda as questões relativas à definição de negócio de cada empresa, e em que medida 

determinadas empresas, independentemente de praticarem ações de responsabilidade social, 

podem ser consideradas socialmente responsáveis. Exemplos disso são as indústrias de 

bebidas alcóolicas, de tabaco ou e de armas. 

Este estudo não analisa a questão da imagem da' empresa frente aos diversos públicos. Ou 

seja, se a empresa "parece" socialmente responsável para seus diversos stakeholders, e qual 

a relação entre "parecer" e "ser" socialmente responsável: Além disso, não analisa a relação 

entre as perfoITIlances social e econômica das empresas. 

No presente trabalho não se buscou compreender em que medida as ferramentas avaliadas 

constituem-se mecanismos válidos de avaliação da responsabilidade social das empresas. 

Nem tampouco o estudo enfoca a eficácia dessas ferramentas. O presente trabalho analisa o 

conteúdo dos indicadores de responsabilidade social empresarial somente em teITIlOS de sua 

adequação às empresas estudadas. Não analisa o seu conteúdo em teITIlOS de outros 

parâmetros, como o atendimento das demandas dos diversos stakeholders e o estado da arte 

nas discussões sobre cada uma das questões sociais. 

Sugestões para estudos futuros 

As diferenças culturais e sociais condicionam conceitos e padrões éticos diversos. Essa 

diversidade precisa ser incorporada pelos modelos teóricos e conceituais sobre 

responsabilidade social empresarial, quando se pretende avaliar empresas e compará-las 

segundo o critério de sua responsabilidade social. 
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o princípio da responsabilidade pública no modelo de Wood afirma que as empresas 

devem assumir sua responsabilidade com respeito às suas áreas primárias e secundárias de 

envolvimento, e não usar como critério para suas ações outros fatores, como as preferências 

dos altos executivos. Este pode ser um importante campo de estudos no Brasil, cujas ações 

filantrópicas empresariais têm em origem histórica o assistencialismo e as preferências 

particulares dos gestores. 

Uma importante questão a ser investigada sobre o tema refere-se às fronteiras da 

responsabilidade social das empresas. Pelo que elas são e pelo que elas não são 

responsáveis, uma vez que as influências recíprocas entre os negócios e a sociedade são 

amplas? Até onde vai a responsabilidade social das empresas, dos governos e da sociedade 

civil? Para cada empresa individualmente, onde começa e onde acaba a sua 

responsabilidade social? Quem determina esses limites - as empresas, os stakeholders, o 

sistema econômico, ou a sociedade como um todo? 

Outro tema de estudos, que está começando a ser explorado na academia e na prática, é a 

saliência de cada stakeholder de uma organização. Ou seja, como a empresa faz para 

determinar quem são seus stakeholders, como cada um desses desses grupos se relaciona 

com a empresa e quais critérios devem ser adotados pela empresa para lidar com eles. Esse 

assunto relaciona-se de perto com outro tema de pesquisa atual, que é o comprometimento 

da empresa com os seus stakeholders (stakeholder engagement). 

Com relação à avaliação da responsabilidade social das empresas, uma interessante análise 

seria compreender, à luz dos diversos desenvolvimentos teóricos sobre o tema, se aquilo 

que está sendo medido por meio dos sistemas de avaliação existentes, realmente reflete uma 

qualificação das ações empresariais. 

Os dois conjuntos de indicadores estudados no presente trabalho consideram um número 

definido e limitado de stakeholders para as empresas. Talvez fosse importante trabalhar 

com uma ferramenta mais flexível, que permitisse às organizações levarem em conta um 

conjunto central de stakeholders, que são comuns a todas elas, mas que também previsse 
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que elas possam, de acordo com suas condições particulares, considerar em sua análise 

outros stakeholders que sejam também importantes. A teoria de Saliência dos Stakeholders 

(Mitchell, Agle, W ood, 1997) poderia servir como referência para a compreensão da 

importância diversa de cada stakeholders para cada organização, a cada momento. 

Os indicadores analisados neste estudo, de certa forma separam a performance social das 

empresas das outras formas de performance (corrio a performance de mercado e a 

econômico-financeira). Seria enriquecedor desenvolver na prática um instrumento de 

avaliação que levasse em cmita a performance geral da empresa, considerando todos os 

aspectos de forma integrada. Os autores Enderle e Tavis (1998) propõem um arcabouço 

teórico nesta direção, com a utilização de um sistema de balanced scorecard.. Suas idéias, 

no entanto, ainda precisam ser operacionalizadas para que se transformem em ferramentas 

práticas de avaliação. 

Seria muito interessante analisar o desempenho das empresas que avaliaram sua 

responsabilidade social por meio dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social. O 

estudo dos resultados das empresas em cada indicador, da frequência das notas obtidas nos 

diversos temas e das forças e deficiências de cada empresa pode resultar num importante 

conhecimento sobre o perfil das empresas brasileiras. Além disso, essas análises podem 

ajudar a avaliar os indicadores, por meio de outros pontos de vista. Com a aplicação 

sucessiva dos indicadores ao longo dos anos, a análise das séries históricas pode gerar 

importante conhecimento sobre a evolução da responsabilidade social das empresas, o 

processo de aprendizagem organizacional e a evolução das práticas empresariais. 

A relação entre a função exercida pelos entrevistados nas empresas em que trabalham e a 

sua visão da importância estratégica dos indicadores para a organização, observada neste 

estudo, não pretende indicar uma relação de causa e efeito. Entretanto, essa observação 

aponta para a possibilidade de que a avaliação da responsabilidade social empresarial tenha 

um componente subjetivo, relativo aos valores e aos conceitos das pessoas envolvidas nessa 

avaliação. Este seria um tema para pesquisas futuras. 
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Seria interessante aplicar os indicadores analisados no presente trabalho em empresas 

semelhantes em diversas partes do mundo. Dessa forma, seria possível compreender melhor 

se as práticas de responsabilidade social estão caminhando para uma homogeneização. 

Seria interessante também estudar a potencialidade dos indicadores em questão servirem 

como um instrumento de controle social. 

Este estudo buscou agregar valor ao corpo de conhecimento que se tem atualmente sobre a 

prática de responsabilidade social das empresas no Brasil. Por meio da pesquisa de campo, 

foi possível levantar e discutir situações reais por que passam as empresas ao refletirem 

sobre as suas ações de responsabilidade social. Além disso, o presente trabalho procurou 

esclarecer como se comportam ferramentas de avaliação de responsabilidade social 

empresarial, quando aplicadas em empresas brasileiras. Com isso, foi possível compreender 

melhor algumas questões envolvidas no processo de avaliação interna das ações e como se 

dá a aprendizagem da organização com respeito às práticas de responsabilidade social. O 

estudo gerou também novas questões de pesquisa, que podem vir a representar um avanço 

na pesquisa acadêmica no pais, assim como conhecimento empírico, que pode agregar valor 

às práticas empresariais. 
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medidas sugeridas 
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profundidade e binários, por tema 

QUADRO 14: Médias do percentual de empresas que não responderam às questões 

numéricas, por tema. 



ANEXO 2: Protocolo do Estudo de Caso 1: A aplicação dos indicadores de Empresas 

Socialmente Responsáveis propostos por Hopkins 

I. Visão geral do projeto de estudo de caso 

Baseado no modelo analítico de CSP proposto por Donna Wood (1991), em 1997 Michael 

Hopkins propõe indicadores para medir os perfis de Responsabilidade Social das Empresas. 

Esses indicadores são desenvolvidos para cada um dos elementos em cada nível do modelo 

de Wood e têm a caractenstica de ser genéricos para todas as empresas. Para cada um dos 

indicadores Hopkins sugere uma forma de medição. Seu propósito é o de fornecer uma base 

para efetuar a auditoria social de uma empresa e de contribuir para a constituição de um 

sistema geral de ranking que permita comparar as empresas entre si no que diz respeito ao 

seu grau de responsabilidade social. Paralelamente, a intenção do trabalho de Hopkins é 

permitir a análise das empresas individualmente, de organizações não lucrativas e de ONGs 

(Organizações não Governamentais). 

A fim de estudar a aplicabilidade no Brasil dos indicadores de responsabilidade social das 

empresas propostos por Hopkins, será feita uma pesquisa exploratória com quatro empresas 

de grande porte no Brasil, selecionadas entre aquelas que publicaram seu Balanço Social no 

ano de 1998. Cada uma das empresas será analisada individualmente em cada um dos 

indicadores, de acordo com a forma de medí-Ios sugerida por Hopkins .. lnícialmente serão 

utilizados os dados provenientes do Balanço Social das empresas e, depois, os dados 

complementares serão obtidos diretamente com as empresas estudadas. 

Espera-se, como resultado do trabalho, compreender se os indicadores estudados, ao serem 

aplicados a empresas brasileiras de grande porte, produzem resultados consistentes. Outro 

resultado esperado é compreender se esses indicadores podem ser utilizados pelas empresas 

brasileiras em função da coleta dos dados necessários. 

Os principais textos a serem utilizados neste estudo são: 



HOPKINS, M. Defining Indicators to Assess SociallyResponsible Enterprises. Futures, 
Kidlington, D.K., v.29, n.7, p.581, Sep. 1997. 

WOOD, D. J. Corporate Social Performance Revisited. lhe Academy ofManagement 
Review, Local de Publicação, v.16, nA, p.691-718, October 1991. 

WOOD, D. J., JONES, R. E. Research in Corporate Social Performance. In: 
BURLINGAME, D. F., YOUNG. D. R. Corporate Philanthropy at the Crossroads. 
Bloornington and Indianapolis: Indiana University Press, 1996, capA, pAl-85. 

ll. Procedimentos de campo 

Serão feitas entrevistas com representantes das empresas escolhidas entre as que 

publicaram seu Balailço Social em 1998. Essas entrevistas terão como objetivo verificar se 

os indicadores propostos podem ser aplicados nas empresas pesquisadas, tanto em termos 

de adequação do seu conteúdo, quanto em termos da disponibilidade da informação 

necessária. 

A avaliação do processo das entrevistas será tomada como parte da avaliação da reação das 

empresas à aplicação dos indicadores. Ou seja, por ser este um estudo exploratório, a maior 

ou menor facilidade de acesso às empresas, de disponibilidade dos entrevistados e de 

disponibilização da informação necessária serão também consideradas fatores na análise da 

aplicação dos indicadores. 

As entrevistas iniciais serão realizadas com quatro ou cinco empresas. A partir da análise 

dos resultados obtidos e da eventual necessidade de prosseguir a investigação em busca de 

maior esclarecimento dos objetivos, serão escolhidas novas empresas e continuado o 

processo de entrevistas até que a informação necessária seja obtida. 

Maiores questões na coleta de dados: 

1. Acesso às empresas ou aos entrevistados 

O contato com as empresas deverá se dar por meio dos profissionais responsáveis 



pelo tema responsabilidade social (ou outros temas próximos, como ação social, 

comunicação corporativa e marketing). Deverão ser realizadas entrevistas pessoais 

que serão preferencialmente gravadas, para posterior processamento. 

2. Cronograma das atividades de coleta de dados 

As entrevistas deverão ser realizadas entre abril e junho de 2000. Um relatório com 

os resultados preliminares deverá ser redigido até o dia 15 de junho de 2000. 

lU. Questões do estudo de caso 

o estudo de caso deverá responder às seguintes questões: 

a) Os indicadores propostos por Hopkins fazem sentido na realidade das empresas 

pesquisadas? 

b) Existem dados disponíveis para o preenchimento dos indicadores? Esses dados são 

públicos? 

IV. Possíveis fontes de evidência: 

questões fontes de informação 

I a) adequação dos indicadores à realidade das 

I empresas pesquisadas 

I b) disponibilidade das informações 

entrevistas com representantes das empresas 

I . 
I Balanço Social, entrevistas e outros 

I necessárias 

I 

São Paulo, março de 2000. 

I materiais de comunicação elaborados pelas 

I empresas 



ANEXO 3: Modelo de mensagem enviada aos entrevistados via fax 

À Empresa XXXXXX 
Ale Sr.lSra. XXXXXXX 
de: Adele Queiroz 

Prezado Sr.lSra. I 
Sou aluna de Mestrado e trabalho no Centro de Estudos do Terceiro Setor da Fundação Getúlio I 
Varaas - CETS. . 

I No :omento estou conduzindo uma pesquisa exploratória sobre indicadores de responsabilidade I 
I social das empresas, tema da minha dissertação, e gostaria de poder contar com a inclusão de sua I 

organização no grupo de empresas que me proponho a entrevistar. I 
I . I I Envio, a seguir, um resumo da proposta deste trabalho. 
I' I 
I Agradeço antecipadamente sua ajuda. I 
I Atenciosamente, I 

Adele Queiroz 

J São Paulo, 20 de Abril de 2000. 



ANEXO 4: Resumo da proposta de trabalho enviada aos entrevistados 

I 

I "A fim de estudar a aplicabilidade no Brasil dos indicadores de responsabilidade social das 

empresas propostos por Michael Hopkins em 1997, será feita uma pesquisa exploratória 

com quatro empresas de grande porte no Brasil, seiecionadas entre aquelas que publicaram 

seu Balélr."lço Social no ano de 1998. Cada uma das empresas será élr."lalisada individualmente 

em cada um dos indicadores, de acordo com a forma de medi-los ~Jgerida por Hopkins .. 

Inicialmente serão utilizados os dados provenientes do Balanço Social das empresas e, 

I posteriOImente, os dados complementares serão obtidos diretamente com as empresas 

estudadas. 

\ Espera-se, como resultado do trabalho, compreender se os indicadores estudados, ao serem 

I aplicados a empresas brasileiras de grande porte, produzem resultados consistentes. Outro 

I resultado esperado é compreender se esses indicadores podem ser utilizados pelas empresas 

I brasileiras em função da coleta dos dados necessários". 
I 



ANEXO 5: Roteiro de entrevistas 

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSÁVEL - elementos, indicadores e medidas 

adaptado de: 
Hopkins, Michael- The Planetary Bargain, p.145-147 
por Adele Queiroz 
Junho de 2000. 

.:. Nível I - Princípios de Responsabilidade Social 

+ Legitimidade 
a) Há um Código de Ética publicado? 
b) O Código de Ética é distribuído para os funcionários? 

+ Responsabilidade Pública 

.:. Níveis do modelo de ESR 
• Elementos do modelo de ESR 

a) A empresa está envolvida em litigios por violação das leis? (número, montante, dimensão) 
b) A empresa foi penalizada em conseqüência de atividades ilegais? (número, montante) 
c) Como a empresa contribuí para inovações? (gastos com P&D, novos lançamentos) 
d) Quantos empregos a empresa criou em 1999? (número líquído de empregos criados) 

+ Arbítrio dos Executivos 
a) Os executivos e os funcionários são treinados no Código de Ética? 
b) Já houve executivos condenados por atividades ilegais? (número, montante, continuam na empresa?) 

.:. Nível II - Processos de Resposta Social 

+ Percepção do Ambiente 
a) Existe um mecanismo para examinar as questões sociais relevantes para a empresa? 
b) Quem levanta os dados e como isso é feito? 

+ Gerenciamento dos "stakeholders" 
a) Existe um corpo analítico para as questões sociais como parte integral da elaboração de políticas? 
b) Quem analisa, decide, controla, etc? 
c) É feita uma Auditoria Social na empresa? 
d) Existe um Relatório de Prestação de Contas sobre Ética na empresa? 

+ Administração de Novas Questões 

a) As políticas da empresa são elaboradas tendo como base de análise as questões sociais? 
b) Como os programas estão sendo administrados? 

.:. Nível m -Resultados/Ações de Responsabilidade Social 

+ Efeitos nos Stakeholders Internos 

A) Proprietários, Acionistas 



a) Quais são as medidas de lucratividade e valor da empresa? (valor das ações, retomo sobre o 
investimento, etc.) 
b) Há registros de irresponsabilidade corporativa ou de atividades ilegais? (multas, número de "recalls" 
de produtos, emissão de poluentes, medidas em relação a algum padrão industrial). 
c) Qual a participação da empresa no bem-estar da comunidade? (valor das doações, programas como 
% dos ganhos). 
d) A empresa pratica Filantropia Corporativa? (valor das doações antes do IR, como % dos ganhos). 
e) O Código de Ética é publicado, distribuído e treinado? 

B) Executivos 
a) São treinados no Código de Ética e o aplicam de formas demonstráveis e mensuráveis? 

C) Funcionários 
a) Como são as relações entre sindicatos e empresa? (evidência de controvérsia, boas relações) 
b) Há questões relacionadas com a segurança? (litígios, penalidades) 
c) Qual a posição da empresa em relação a salários, subsídios e beneficios? (posição no ranking em 
relação a empresas similares (medido em % gasto com beneficios, programas, etc.) 
d) E em relação às demissões? (porcentagem, freqüência, indivíduos escolhidos) 
e) Há participaçãp acionária dos funcionários? (Valor %) 
f) Há políticas para mulheres e minorias? (existência, rank com relação a empresas similares, litígios e 
penalidades) 
g) Como a empresa se posiciona em relação aos funcionários terceirizados? (salários praticados pelas 
empresas terceirizadas, beneficios da empresa estendidos aos funcionários terceirizados) 

• Efeitos nos "stakeholders" externos 

D) Clientes/Consumidorers 
a) Há evidências de aplicação do Código de Ética a produtos ou serviços da empresa? 
b) Já houve "recalls" de produtos? (número absoluto, gra"idade dos litígios ou penalidades, 
porcentagem da produção total) 
c) Já houve litígios relacionados com os consumidores/clientes? (quantidade de processos por fraude, 
fixação de preços e formação de trustes) 
d) Já houve controvérsias públicas sobre produros ou serviços da empresa? (gravidade, freqüência) 
e) Já houve casos de propaganda enganosa? (litígios, penalidades) 

E) Meio Ambiente 
a) A empresa polui o meio-ambiente? (performance em relação a índices, litígios, multas) 
b) A empresa emite lixo tóxico? (performance em relação a índices, litigios, multas) 
c) A empresa usa processos de reciclagem e/ou produtos reciclados? (porcentagens) 
d) A empresa usa algum tipo de etiqueta ecológica nos produtos?(s/n) 

F) Comunidade 
a) São feitas doações corporativas para programas comunitários? (montante, porcentagem) 
b) Há envol"imento direto da empresa em programas comunitários? (número, resultados, custos, 
beneficios) 
c) Há casos de controvérsias ou litígios da empresa com a comunídade? (número, gravidade, 
resultados) 

G) Fornecedores 
a) O Código de Ética da empresa é publicado e aplicado? 
b) O Código de Ética dos Fornecedores é aplicado? 
c) Há casos de litígios/penalidades envolvendo fornecedores? (número, montante, resultados) 
d) Já houve controvérsias públicas envolvendo fornecedores? (montante, resultados) 

• Efeitos Institucionais Externos 

; 



Organização como uma Instituição Social 
a) O Código de Ética é publicado e aplicado? 
b) Há casos de litígios (genericamente)? (montantes, número e resultados) 
c) Há casos de processos por ações classistas? (montantes, tipo, número, resultados) 
d) Há indícios da ocorrência de melhorias nas políticas públicas e na legislação em decorrência de 
pressões da empresa (s/n)? 



ANEXO 6: Protocolo do Estudo de Caso 2: A aplicação dos Indicadores Ethos de 

Responsabilidade Social Empresarial 

I. Visão geral do projeto de estudo de caso 

Em junho de 2000, o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social lançou um 

conjunto de indicadores para avaliar a responsabilidade social das empresas. O objetivo dos 

indicadores é o de servir como uma ferramenta de auto-avaliação e de planejamento das 

empresas para suas ações de responsabilidade social. 

O objetivo deste trabalho é estudar o caso da aplicação dos indicadores Ethos, versão 2000, 

no grupo de empresas se auto-avaliaram no período entre junho de 2000 e fevereiro de 

2001. O estudo pretende compreender a adequação dos indicadores à realidade das 

empresas, a disponibilidade das informação necessária e a influência da forma de aplicação 

(auto-avaliação) sobre a viabilidade da aplicação dos indicadores nesse grupo de empresas. 

Os resultados deste trabalho deverão ser apresentados sob a forma de um estudo de caso. 

Os principais documentos a serem utilizados como base para o estudo referem-se às 

publicações do Instituto Ethos e a textos sobre a teoria dos stakeholders: 

ETHOS. Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial: Versão 2000. São 

Paulo: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2000, 24 p. 

ETHOS. Questionário Indicadores Ethos de Responsabilidade Social EmpreSarial: Versão 

2000. São Paulo: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 2000, 36 p. 

ETHOS. Transparências 1 Ethos: Plano de ação do Instituto Ethos - Visão, missão e 

estratégia. São Paulo: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, 1999, 5 p. 



CARROLL, A. B., BUCHHOLLTZ, A. K. Business and Society: Ethics and stakeholder 

management, 4a. ed. Cincinnati: South Western College Publishing, 2000, 750 p. 

lI. Procedimentos de campo 

A investigação será baseada em dados secundários sobre a aplicação dos indicadores nas 

empresas, obtidos junto ao Instituto Ethos. F oi feito um contato inicial com o representante 

do Instituto, que apoiou o projeto e se dispôs a fornecer a informação necessária à pesquisa. 

Maiores questões na coleta de dados: 

1. Acesso às empresas ou aos entrevistados 

Uma parte dos dados, que se encontra nos questionários respondidos pelas 

empresas, deverá ser colhida pela autora na sede do Instituto, em visitas 

agendadas com a profissional responsável pela área dos indicadores. A 

informação restante encontra-se já organizada em planilhas eletrônicas e 

gráficos nos bancos de dados do Instituto e será fornecida à autora conforme 

requisitado. 

2. Cronograma das atividades de coleta de dados 

Os dados deverão ser colhidos entre março e abril de 2001. 

IlI. Questões do estudo de caso 

O estudo de caso deverá responder às seguintes questões: 

a) Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial fazem sentido na 

realidade das empresas pesquisadas? 

b) Existem dados disponíveis para o preenchimento dos indicadores? 



c) Qual a interferência da forma de aplicação dos indicadores (auto-avaliação) sobre a 

viabilidade de sua aplicação nas empresas estudadas? 

IV. Possíveis fontes de evidência: 

questões fontes de informação 

a) adequação dos indicadores à realidade das questionários respondidos pelas empresas e 

empresas pesquisadas banco de dados - Instituto Ethos 

I b) disponibilidade da informação necessária I questionários respondidos pelas empresas e 

I banco de dados - Instituto Ethos I I c) forma de aplicação entrevistas com representantes das empresas 

que responderam ao questionário 
i 

São Paulo, janeiro de 2001. 



ANEXO 7: Questionário de Avaliação da Empresa 
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INDICADORES' ETHOS 
de Responsabilidade Social Empresarial 

Questionário da Versão 2000 

o questionário dos Indicadores Ethos é apresentado em modelo único para todas as indústrias e setores 
econômicos, sendo formulado de modo a ser preenchido pelas próprias empresas participantes, como 
auto-avaliação. A utilização de modelo único, com um sistema adequado de pontuação, vai permitir 
a comparação do nível de responspbilidade social entre as diferentes empresas. A sistemática de 
auto-avaliação visa também despertar as empresas para a abrangência e importância do tema da 
responsabilidade social, muitas vezes confundido e limitado à filantropia empresarial, e não percebido 
na sua real dimensão de um novo paradigma de gestão. 
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Estrutura do Questionário 

o questionário de Avaliação da Empresa está dividido em sete grandes temas: 

1) Valores e Transparência 

2) Público Interno 

3) Meio Ambiente 

4) Fornecedores 

5) Consumidores 

6) Comunidade 

7) Governo e Sociedade 

Esses temas são avaliados por meio de dois grupos de indicadores. O primeiro, composto de uma barra de quatro 
quadros contíguos, corresponde à avaliação do estágio atual da responsabilidade social da empresa, sendo que o 
quadro mais à direita corresponde à postura mais desejada. Este método permite facilmente à empresa situar-se na 
escala, identificando seu posicionamento em relação aos estágios mais freqüentemente encontrados no mercado. 
A própria escala serve como parâmetro dos passos subseqüentes, permitindo que a empresa planeje como alcançar 
um grau mais elevado de responsabilidade social. 

O segundo grupo de indicadores, composto de respostas binárias (sim/não) e de valores numéricos, contém elemen
tos de validação e detalhamento do estágio de responsabilidade social identificado pela empresa. A importância 
deste segundo grupo de informações reside na montagem de um banco de dados que vai permitir, no futuro, a 
realização de comparações históricas e a distinção das melhores práticas adotadas. 

A estrutura desses dois conjuntos é dinâmica, variando de acordo com os paradigmas contemporâneos de responsa
bilidade social. Neste sentido, o Instituto Ethos pretende adequar continuamente o modelo de avaliação à realidade 
objetiva das empresas e às expectativas da sociedade. 
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Metodologia de avaliação 

A avaliação do nível de responsabilidade social por empresa será consolidada pelo Instituto Ethos, conforme 
metodologia própria. Os resultados finais serão baseados em um sistema de pontuação dos diferentes indicadores e 
,temas, que vai permitir considerar: . 

• a importância e a profundidade de cada indicador, considerando sua atualidade e impacto na sociedade; 

• setores em que certos indicadores não têm relevância; 

• setores onde alguns temas possuem menor peso relativo frente aos demais. 

O Instituto Ethos assegura tratamento estritamente confidencial dos dados por empresa. Na apresentação estatística 
das informações, as empresas não serão identificadas. Eventual divulgação de experiências e práticas exemplares só 
será realizada mediante prévia consulta e autorização. 

Instruções de preenchimento 

Cada questionário deve corresponder a uma unidade de negócio. Seu preenchimento envolve a participação de 
várias áreas da empresa devido à abrangência dos temas. É aconselhável que a empresa indique um coordenador que 
facilite a sistematização das informações e o diálogo interno. Também é importante que a alta direção da empresa 
acompanhe o processo e referende os resultados. 

O preenchimento deverá ser feito da seguinte maneira: 

Barra de indicadores de responsabilidade social empresarial: Apenas um dos quatro quadros deverá ser escolhido, 
devendo-se optar por aquele que mais se aproxima da realidade da empresa. Na hipótese de nenhum dos quadros 
corresponder a essa realidade, o indicador deverá ser deixado em branco, apresentando-se justificativa no espaço 
reservado para comentários; 

Indicadores Binários e Numéricos: Os indicadores Binários (Sim/Não) deverão ser obrigatoriamente preenchidos. 
A empresa deve esforçar-se em preencher também os indicadores numéricos, mesmo quando disponha apenas 
dos dados de 99. Caso a empresa não produza esses dados, deverá apresentar justificativa e preparar-se para 
apresentá-los no próximo ano. 

O Instituto Ethos tornará disponíveis os resultados médios da pontuação das empresas participantes, em publicações 
e via Internet. Oportunamente, obtida uma massa crítica de dados, serão gerados relatórios específicos para as 
empresas respondentes, apresentando o resultado de sua pontuação e comparando cada uma delas ao conjunto das 
empresas participantes ou grupo específico do seu setor. Participe! 
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Valores e Transparência 
AUTO-REGULAÇÃO DA CONDUTA RELAÇÕES TRANSPARENTES COM A SOCIEDADE 

• Compromissos Éticos • Diálogos com Partes Interessadas (Stakeholders) 

Auto-Reg u lação 
da Conduta 

• Enraizamento na Cultura Organizacional • Relações com a Concorrência 
• Balanço Social 

• Compromissos Éticos 

1. 
Com relação à adoção e 
abrangência de princípios 
éticos: 

Informações Adicionais 

As crenças e valores da As crenças e valores da A organização possui um 
organização existem de organização estão divulgados código formal de ética e 
maneira informal, estando e formalizados, valendo conduta, com processos 
pouco incorporados nos igualmente para todos os educativos de implantação, 
processos de negócios. níveis da organização. canal de comunicação para 

orientação e previsão de 
revisões periódicas. 

~~~W{~~O~~$ie»w-.~ 

O código de ética da organização 

1.1 Aborda três ou mais dos seguintes parceiros: funcionários, fornecedores, clientes, consumidores, 
comunidade, governo e acionistas minoritários? 

1.2 Proíbe expressamente a utilização de práticas ilegais (corrupção, propina e "caixa dois") para 
obtenção de vantagens comerciais? 

1.3 É explícito quanto ao compromisso de transparência e veracidade das informações prestadas 
a todos os parceiros? 

1.4 É explícito quanto à defesa da concorrência leal? 

• Enraizamento na Cultura Organizacional 

2. 
Com relação à divulgação 
dos valores éticos da 
empresa: 

Crenças e valores são transmi
tidos esporadicamente ou em 
momentos específicos 
(contratação de funcionário, 
processo de auditoria), com 
foco no público interno. 

Existem processos sistemáticos 
de difusão das crenças e 
valores da empresa, tanto para 
os funcionários quanto para os 
demais parceiros. 

Os processos sistemáticos de 
difusão de crenças e valores são 
verificados e acompanhados 
periodicamente, estando 
previstos ajustes e correções 
quando do seu descumprimento. 

O código de ética e conduta da 
organização prevê a participa-
ção de funcionários, parceiros 
e comunidade em sua revisão 
e é submetido a controle e 
auditoria periódicos. 

Sim Não 

Funcionários, lideranças da 
organização e parceiros são 
motivados a contribuir para 
os processos de avaliação 
e monitoramento das crenças 
e valores. 
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Relações Transparentes 
com a Sociedade 

• Diálogo com Partes Interessadas (Stakeholders) 

3. 
Considerando a abertura da 
empresa para discutir suas 
estratégias de negócios e 
questões a ela relacionadas, 
a empresa: 

Discute dilemas, estratégias 
e problemas apenas no 
ambiente da liderança da 
organização. 

• Relações com a Concorrência 

4. 
Quanto a pollticas de 
relacionamento com a 
concorrência, a empresa: 

Segue as práticas de preço e 
concorrência comuns ao 
mercado, restringindo-se ao 
cumprimento da legislação. 

• Balanço Social 

5. 
Com relação à divulgação 
das ações de responsabili
dade social, a empresa: 

Publica sem regularidade 
definida suas ações sociais, 
comunitárias e ambientais, 
mas não as consolida em um 
balanço social. 

Estende a discussão aos 
funcionários e interessados 
diretos dependendo do 
aspecto em questão. 

Discute internamente a 
postura da empresa frente aos 
concorrentes e busca um 
posicionamento leal. 

Publica um balanço social 
anualmente, descrevendo suas 
ações sociais, e incorporando 
aspectos quantitativos. 

Incentiva a participação de 
todos os envolvidos com os 
negócios da empresa e pratica 
uma gestão de transparência 
de estratégias e resultados. 

Discute sua postura com 
fornecedores e clientes 
alertando-os para as questões 
da concorrência leal e participa 
de associações de classe na 
discussão desses aspectos. 

Incorpora o balanço social aos 
seus demonstrativos financei
ros, e utiliza os dados sociais 
como ferramentas de gestão 
dos negócios. 

Define indicadores de desem
penho a partir do diálogo 
estruturado com as partes 
i'nteressadas e cria mecanis
mos para assegurar que os 
canais de comunicação e 
discussão sejam acessíveis 
e eficientes. 

Exerce posição de liderança em 
seu segmento nas discussões 
relacionadas ao combate ao 
truste e cartéis, às práticas 
desleais de comércio, à fraude 
em licitações e à espionagem 
empresarial, buscando 
alcançar padrões de concorrên
cia cada vez mais elevados. 

Além dos anteriores, incorpora 
críticas e sugestões de outras 
partes impactadas pelos seus 
negócios ao balanço, promo
vendo processos de discussão 
coletiva. 



Espaço reservado 
para sugestões 

e comentários sobre 
os indicadores 

do tema ------------------------------------------------------------------------------
Valores 

e Transparência 
-------------------------------------------------------------------------------------
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Diálogo e 
Participação 

Público Interno 
DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO 

• Relações com os Sindicatos 
• Gestão Participativa 
• Participação nos Lucros ou Resultados 

RESPEITO AO INDiViDUO RESPEITO AO TRABALHADOR 

• Compromisso com o Futuro das Crianças • Comportamento Frente a Demissões 
• Valorização da Diversidade • Compromisso com o Desenvolvimento Profissional e a Empregabilidade 

• Cuidado com a Saúde, Segurança e Condições de Trabalho 
• Preparação para Aposentadoria 

• Relações com os Sindicatos 

6. 
Quanto à participação de 
funcionários em sindicatos 
e ao relacionamento com 
seus representantes, a 
empresa: 

Informações Adicionais 

No contexto atual, considera o 
comportamento dos sindicatos 
prejudicial ao seu desempe
nho, embora não exerça 
pressão sobre os empregados 
envolvidos em atividades 
sindicais. 

Não exerce nenhum tipo de 
pressão e permite a liberdade 
para a representação dos 
sindicatos dentro do local de 
trabalho. 

6.1 Número de greves e paralisações ocorridas na empresa 

6.2 Número médio de greves nas empresas do setor 

• Gestão Participativa 

7. 
Quanto ao envolvimento 
dos empregados na gestão, 
a empresa: 

Não possui programa para 
estimular e recompensar 
empregados que apresentem 
sugestões que contribuam para 
a melhoria dos processos 
internos. 

Possui programa para estimu
lar e recompensar empregados 
que apresentam sugestões que 
contribuam para a melhoria 
dos processos internos. 

Permite a atuação dos 
sindicatos no local de trabalho 
e fornece informações sobre as 
condições de trabalho na 
empresa; os dirigentes da 
empresa se reúnem periodica
mente com os sindicatos para 
ouvir sugestões e negociar 
reivindicações. 

Disponibiliza informações 
econômico-financeiras da 
empresa e treina os emprega
dos para que possam compre
ender e analisar tais informa
ções. 

Os dirigentes da empresa se 
reúnem periodicamente com 
representantes dos sindicatos 
e fornecem aos sindicatos 
dados financeiros e relativos a 
objetivos estratégicos, quando 
estes afetarem os trabalhado
res, para subsidiar as discus
sões. 

1997 1998 1999 

Prevê a participação de 
representante dos empregados 
em comitês de gestão encarre
gados da formulação de sua 
estratégia ou no Conselho de 
Administração. 



ANEXO 8: Relatório de Diagnóstico de Práticas de Responsabilidade Social 

Empresarial 

J NS {"(TI rro 

ETH()S 
Indicadores Ethos 

de Responsabilidade Social Empresarial 

A. Relatório de Diagnóstico de 
B. Práticas de Responsabilidade Social Empresarial 

C. Empresa XXX 

Abrangência 

7 Temas 
deRSE 

1 _ 3 4 

Estágios 
de RSE 

I Profundidade 

Período: 1999 

As práticas de responsabilidade social de um empresa são avaliadas pela sua abrangência e 

profundidade. A abrangência é verificada através dos 7 temas principais -

Valores e Transparência, Público Interno, Meio Ambiente, Fornecedores, 

Consumidores, Comunidade, e Governo e Sociedade. Há quatro estágios de 

profundidade, que podem ser alcançados em cada indicador. As empresas com 

maior desenvolvimento em responsabilidade social são aquelas que alcançam 

estágios avançados na maioria dos temas. 
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ETHe)S 
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

F. Relatório de Diagnóstico de Práticas de RSE 

G. Empresa XXX 

o Grupo de Benchmark é composto pelas empresas líderes em RSE, segundo o 
Banco de Dados Ethos. Foram selecionadas as 10 primeiras colocadas. O processo de 
entrega e avaliação dos questionários Indicadores Ethos de RSE é contínuo, fazendo com 
que o Grupo de Benchmark seja dinâmico. 

Nota da Média do Grupo Integrante Média do Melhor Empresa 
Tema Empresa de Benchmarl< do grupo de Banco de Peformance Destaque 

Benchmark Dados Elhos no Tema no Tema 

J. Performance Final 5,21 5,21 • 5,21 

Valores e Transparência 5,21 5,21 5,21 5,21 

Publico Interno 
3,94 3,94 3,94 3,94 

Meio Ambiente 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Fornecedores 
2,50 2,50 2,50 2,50 

Consumidores 
9,99 9,99 9,99 9,99 • 

Comunidade 
5,99 5,99 5,99 

Governo e Sociedade 
6 ,87 6 ,87 6 ,87 6 ,87 



Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

E. Empresa XXX 

Conforme os indicadores são respondidos, são contabilizados pontos no sistema de 
tabulação. Cada tema possui uma quantidade de pontos disponiveis, isto é o máximo de 
pontos a serem alcançados. A nota é a razão entre os pontos obtidos pela empresa e o 
universo de pontos disponíveis. 

Tema Estágios de RSE Pontos Pont 

1 1_ 3 i 4 ; 

Valores e Transparência I '--__ ----L _ __ ����� __ ---' 
300,19 156,34 

Publico Interno 
275,4583 108,4583 

Meio Ambiente 150,3750 
0,0000 

Fornecedores IIII~I--~--~--~ 200,5000 50,0625 

Consumidores ~--~--~--IIIII 300,7500 300,3125 

Nota 

5,21 

3,94 

0,00 

2,50 

9,99 

Comunidade ~--~--_",,~I __ ~ 250,6250 150,0555 5,99 

Governo e Sociedade ~--~----IIIII~--~ 300,7500 206,4844 6,87 

Performance Final 
~--~----..... ~--~ 300,19 156,34 5,46 



Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

K. Relatório de Diagnóstico de Práticas de RSE 

L. Empresa XXX 

Gráfico Radar 1: Empresa X Grupo de Benchmark 

Valores e Transparência 

Go~ernc e sociedace 

Comunidade 

Consumidores 

• Sua Empresa 
.• Grupo de Benchmark 

Gráfico Radar 2: Empresa X Banco de Dados Ethos 

!..;~nl\ J ' i 

ETH()S 

Os 7 raios do Gráfico Radar 

1 e 2 

PÚblico Interno 

representam, 

respectivame 

nte, os 7 

Temas dos 

Indicadores 

Ethos. No 

centro das 

circunferênci 

as localiza-se 

a nota O. Na 

extremidade 
~-~-

de cada raio 

Valores e Transparência 

Governo e sociedade 

Com'Jnidade 

• Sua Empresa 
• Banco de Dados Ethos Consumidores 
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ANEXO 9: Relatório Analítico de Pontuação 

ETH()S 
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

N. Anexo - Relatório Analítico de Pontuação 

o. Empresa XXX 

Alguns temas apresentam questões que podem não se aplicar à realidade do setor 
empresarial avaliado, como por exemplo a área de meio ambiente. Essas questões 
denominadas como "Não se Aplica" são retiradas do questionário, alterando a quantidade de 
pontos disponíveis sem modificar a nota final. Estão identificadas, também, as questões 
deixadas em branco pela empresa, através do ícone "Não Informado". 

- Não Informado Não se Aplica 

Pontos Pontos Nota Média do Grupo 
Tema! Indicadores de Profundidade Disponfveis Obtidos de Benchmark 

Valores e Transparência 156,25 156,25 3,94 5,21 

1 - CompromiSSOS ÉtiCOS 37,50 37,50 5,00 3,94 

1 - Informações Adicionais 0,00 0,00 0,00 3,94 

2 - Enraizamento na Cultura Organizacional 3,94 3,94 3,94 3,94 

3 - Diálogo com Partes Interessadas (Stakeholder) 3,94 3,94 3,94 3,94 

4 - Relações com a Concorrência 3,94 3,94 3,94 3,94 

5 - Balanço Social 3,94 3,94 3,94 3,94 

M. Público Interno 3,94 3,94 3,94 3,94 

6 ....,. Relações com os Sindicatos 3,94 3,94 3,94 3,94 

6 -:- Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

7 - Gestão Participativa 3,94 3,94 3,94 3,94 

8 - Participação nos Lucros e Resultados 3,94 3,94 3,94 3,94 

8 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

9 - Compromisso com o Futuro das Crianças 3,94 3,94 3,94 3,94 

9 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 
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ETHe)S 
I ndicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

P. Anexo - Relatório Analítico de Pontuação Empresariais 

Q. Empresa XXX 

- Não Informado Não se Aplica 

Pontos Pontos Nota Média do Grupo 
Tema! Indicadores de Profundidade Disponfvefs Obtidos de Benchmark 

10 - Valorização da Diversidade 156,25 156,25 3,94 5,21 

11 - Comportamento Frente a Demissões 37,50 37,50 5,00 3,94 

11 - Informações Adicionais 0,00 0,00 0 ,00 3,94 
12 - Compromisso com o Desenvolvimento 3,94 3,94 3,94 3,94 

Profissional e a EmpreQabilidade 

12 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

13 - Cuidado com Saúde, Segurança e 3,94 3,94 3,94 3,94 
Condicões de Trabalho 

13 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

14 - Preparação para Aposentadoria 3,94 3,94 3,94 3,94 

R. Meio Ambiente 3,94 3,94 3,94 3,94 

15 - Conhecimento sobre Impacto no Meio Ambiente 3,94 3,94 3,94 3,94 

15 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

16 - Minimização de Entradas e Saídas do 3,94 3,94 3,94 3,94 
Processo Produtivo 

16 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

17 - Responsabilidade sobre Ciclo de Vida dos 3,94 3,94 3,94 3,94 
Produtos e Serviços 

17 - Inforrmações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

18 - Compensação da Natureza pelo 3,94 3,94 3,94 3,94 .. Uso de Recursos 

18 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 .. 
19 - Educação Ambiental 3,94 3,94 3,94 3,94 .. 
19 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 .. 
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Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

u. Anexo - Relatório Analítico de Pontuação Empresariais 

s . Comunicação .. Não Informado Não se Aplica 

Pontos Pontos Nota Média do Grupo 
Tema! Indicadores de Profundidade Disponíveis Obtidos de Benchmark 

24 "":infürrTÍaç5esAdidonaf,s ..... 3,94 3,94 3,94 3,94 

20 - Critérios de Seleção de Fornecedores 3,94 3,94 3,94 3,94 

25 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

21 - Relações com Trabalhadores Terceirizados 3,94 3,94 3,94 3,94 

21 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

22 - Apoio ao Desenvolvimento de Fornecedores 3,94 3,94 3,94 3,94 

22 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

T. Comunicação 3,94 3,94 3,94 3,94 

23 - Política de Mar'r<eting e Comunicação 3,94 3,94 3,94 3,94 

23 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

24 - Excelência do Atendimento 3,94 3,94 3,94 3,94 

24 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

25 - Conhecimento dos Danos Potenciais 3,94 3,94 3,94 3,94 
dos Produtos e Serviços 

25 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

V. Comunidade 3,94 3,94 3,94 3,94 

\V. 26 - Gerenciamento do Impacto da 3,94 3,94 3,94 3 ,94 
A ... : .. , : ..... .",A_ 

26 - Informações Adicfonais 3,94 3,94 3,94 3,94 

27 - Relações com Organizações Atuantes 
3,94 3,94 3,94 3,94 na Comunidade 

27 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 
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Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

Y. Anexo - Relatório Analítico de Pontuação Empresariais 

z. Empresa XXX 

- Não Informado Não se Aplica 

Pontos Pontos Nota Média do Grupo 
Tema! Indicadores de Profundidade Disponíveis Obtídos de Benchmark 

28 - Mecanismos de Apoio a Projetos Sociais 3,94 3,94 3,94 3,94 

28 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

Cc. 29 - Estratégias de Atuação na 3,94 3,94 3,94 3,94 

AA. 29 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

30 - Mobilização de Recursos para o 3,94 3,94 3,94 3,94 
Investimento Social 

30 - Informações Adicionais 
3,94 3,94 3,94 3,94 

31 - Reconhecimento e Apoio ao Trabalho 
3,94 3,94 3,94 3,94 

Voluntário dos Empregados 3,94 3,94 3,94 3,94 

31 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

BB. Governo e Sociedade 3,94 3,94 3,94 3,94 

32 - Contribuições para Campanhas Políticas 3,94 3,94 3,94 3,94 

32 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 3,94 

33 - Práticas Anti-Corrupção e Propina 3,94 3,94 3,94 3,94 

33 - Informações Adicionais 3,94 3,94 3,94 
3,94 

34 - Liderança e lnfiuência Social 
3,94 3,94 3,94 3,94 

34 - Informações Adicionais 
3,94 3,94 3,94 3,94 

35 - Participação em Projetos Sociais 
e Governamentais 3,94 3,94 3,94 3,94 

35 - Informações Adicionais 
3,94 3,94 3,94 3,94 
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ETHe)S 
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial 

EE.Empresa :xxx 

Gráfico Radar 3: Empresa X Grupo de Benchmark 

Os 35 raios do Gráfico Radar 3 representam, respectivamente, os 35 Indicadores de 
Profundidade do questionário Ethos. No centro da circunferência localiza-se a nota o. Na 
extremidade de cada raio posjciona-se a nota 10. Quanto maior o desempenho em RSE , 
maior será a área representada no gráfico. 

26 27 28 

20 

19 

18 1----" 

17 \---- .. 

16 

10 9 

• Sua Empresa 
• Grupo de Benchmark 
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Temas FF.Indicadores 

1 a 5 
Valores e Transparência 6 a 14 

Público Interno 
Meio Ambiente 

15 a 19 
20 a 22 

Fornecedores 23 a 25 
Consumidores 26 a 31 

Comunidade 32 a 35 
Governo e Sociedade 
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