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RESUMO

Atualmente, muito se discute sobre temas como a sustentabilidade e responsabilidade social,
devido aos graves problemas que o ser - humano tem causado ao planeta, resultados da
globalização e da vida moderna. Baseada nesta problemática, a teoria da responsabilidade
social corporativa consiste em auxiliar as organizações que buscam maneiras de frear tais
conseqüências, e poder retribuir à sociedade os ganhos que obtêm através dela. Tal realidade
afeta também o setor turístico, que causa um forte impacto na sociedade e no meio-ambiente.
Esta pesquisa tem como objetivo analisar as percepções dos stakeholders sobre as práticas de
Responsabilidade Social Corporativa (RSC) do Parque Beto Carrero World à luz dos modelos
teóricos de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2007), ou VBA que compreende os termos
Valor, Equilíbrio e Responsabilidade com transparência. O estudo é caracterizado por uma
pesquisa do tipo descritiva com abordagens qualitativa e quantitativa, e utiliza como estratégia
de pesquisa o estudo de caso. Cinco grupos de stakeholders envolvidos com o parque foram
analisados, os gestores, os funcionários, os visitantes, representantes da comunidade e do
governo, aos quais foram aplicados os instrumentos de coleta de dados como entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários. Para complementar o processo de coleta de dados,
foram realizadas análise documental e a observações do pesquisador. Foram desenvolvidas as
técnicas de análise de conteúdo das entrevistas, observações e documentos, e de acordo com
os dados quantitativos obtidos foram empregadas técnicas de estatística descritiva e
inferencial. Os resultados qualitativos revelaram que a comunidade local possui uma visão
positiva das ações de RSC do parque, similar a dos órgãos governamentais, que da mesma
forma exaltaram a dimensão filantrópica. Os gestores demonstraram certa centralização no
planejamento e desenvolvimento das ações de RSC do parque. Os três públicos investigados
no levantamento, na sua maioria, concordam com a importância das ações de RSC praticadas
pela empresa e conferiram maior concordância com a existência de ações de cunho ético e
legal. Os elementos do modelo VBA foram pontuados de forma equilibrada, no geral, houve
destaque para o equilíbrio entre os benefícios e interesses dos stakeholders e para a
responsabilidade nos serviços prestados pelo parque. Os testes de Kruskal-Wallis e Dunn
revelaram que a dimensão a econômica é percebida de forma similar pelos gestores e
visitantes, já na legal, todos os públicos apresentaram diferenças em suas visões. Nas
dimensões ética e filantrópica, os gestores e funcionários possuem percepções similares. Na
correlação não-paramétrica de Spearman, foi verificada a relação entre os construtos
estudados, sendo positiva e forte entre a dimensão filantrópica da RSC e o VBA. Com base
nestes resultados, foi constatado que o Parque Beto Carrero World está alinhado com as
premissas dos modelos utilizados nesta pesquisa, e que estes são adequados para fornecer
subsídios à pesquisa sobre RSC no turismo e para contribuir com o aperfeiçoamento das
praticas socialmente responsáveis no setor.

Palavras-chave: Responsabilidade social corporativa; Teoria dos stakeholders; Parques temáticos.
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ABSTRACT

Recently, topics such as sustainability and social responsibility have been exhaustively
discussed, due to the serious problems that the human race has caused to the planet, as the
results of globalization and the modern lifestyle. Based on this context, the theory of
corporate social responsibility consists of helping organizations find ways to curb these
consequences, and give back to society the gains they have obtained through it. This reality
also affects the tourism sector, which has a strong impact on society and the environment.
This research analyzes the perceptions of stakeholders on practices of Corporate Social
Responsibility (CSR) of the Beto Carrero World Theme Park, based on the theoretical models
of Carroll (1991) and Schwartz and Carroll (2007), or VBA comprising the terms Value,
Balance and Responsibility with transparency. The study is characterized as descriptive
research with qualitative and quantitative approaches, and uses a case study as the research
strategy. Five stakeholder groups involved with the park were analyzed: managers,
employees, visitors, community representatives and government. The groups were asked to
respond to semi-structured interviews, and questionnaires were also used to collect data. To
complement the data collection process, document analysis and researcher observations were
used. Content analysis was performed on the interviews, observations and documents, and
according to the quantitative data obtained, techniques of descriptive and inferential
statisticswere used. The qualitative results revealed that the local community has a positive
view of the RSC actions of the theme park, which is similar to the views of the government
representatives, who likewise praised the philanthropic dimension. The managers
demonstrated some centralization in the planning and development of CSR actions of the
park. The three publics investigated in the survey agreed, in general, on the importance of
CSR activities practiced by the company, and gave a high level of agreement with the
existence of actions of an ethical and legal nature. The VBA model elements were scored in a
balanced way, and in general, there was an emphasis on the balance between the benefits and
interests of stakeholders and the responsibility for the services provided by the theme park.
The Kruskal-Wallis and Dunn tests revealed that the economic dimension is perceived
similarly by managers and visitors, although in the legal dimension, their views differed. In
the ethical and philanthropic dimensions, the managers and the employees had similar
perceptions. In Spearman’s non-parametric correlation coefficient, a correlation was found
between the constructs studied, particularly between the philanthropic dimension and the RSC
and VBA. Based on these results, it was found that Beto Carrero World is aligned with the
assumptions of the models used in this research, and that they are adequate for providing
basic support for research on CSR in tourism, and contributing to the improvement of socially
responsible practices in the industry.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Stakeholder Theory, Theme Parks.
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1 INTRODUÇÃO

Esta introdução foi desenvolvida no sentido transmitir de uma maneira sintetizada a temática
deste estudo. Assim, este capítulo está dividido em contextualização do tema, delimitação do
problema que culmina na questão de pesquisa. Em seguida são demarcados os objetivos geral
e específicos, apresenta-se a justificativa para realização deste estudo com as contribuições
teórico-empíricas do trabalho e finaliza-se com a apresentação dos temas que serão abordados
neste trabalho.

1.1 Contextualização do tema

A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) tem sido foco de diversos estudos no campo
dos Negócios e Sociedade, motivados pelos inúmeros conflitos gerados na relação das
organizações e o contexto social em que estão inseridas em todo o mundo (FARIA;
SAUERBRONN, 2008). Tais estudos, mais fortemente desenvolvidos no exterior,
especificamente nos Estados Unidos, apontam para uma nova realidade segundo a qual as
organizações possuem outras responsabilidades para com a sociedade, além das oriundas das
atividades econômicas, e que precisam ser devidamente observadas pelos seus gestores no
decorrer do planejamento e execução de suas atividades (CARROLL, 1979, 1991, 1998,
1999).

Um dos primeiros autores sobre o tema da Responsabilidade Social Corporativa foi Howard R
Bowen, que em sua obra a define como aquela que “se refere às obrigações dos empresários
de buscar determinadas políticas, de tomar certas decisões ou de seguir linhas de ação
desejáveis em termos de objetivos e valores para a nossa sociedade.” (BOWEN, 1953 apud
CARROLL, 1999, p. 270). No entanto, um dos teóricos da RSC na atualidade, Archie B.
Carroll (1979, p.500), afirma que “Responsabilidade social dos negócios envolve as
expectativas da sociedade em relação às organizações, nos aspectos econômico, legal, ético e
discricionário [filantrópico], em dado momento no tempo.” Esta definição tem sido utilizada
em diversos estudos no campo dos negócios e sociedade, como argumentam Choi e Parsa
(2006), Dreher, Ullrick e Vieira, (2008), Leandro e Rebelo, (2011) e Pozo e Tachizawa (2012)
por sua aplicabilidade e abrangência mundialmente reconhecidas.
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Neste processo, um enfoque sobre os stakeholders (gestores, funcionários, clientes, acionistas,
fornecedores, governo, comunidade e meio-ambiente, entre outros) é crucial para o
desenvolvimento de ações de responsabilidade social corporativa. Uma das características
principais da teoria dos stakeholders (TS) é a relação da empresa com todos que de alguma
forma a influenciam ou são influenciados por ela (FREEMAN, 1984). Alguns autores incluem
a gestão dos stakeholders em suas definições de RSC, como é o caso de Muthuri e Gilbert
(2010, p.467) quando conceituam a RSC como sendo “[...] as responsabilidades das
organizações para com o desenvolvimento dos seus stakeholders, bem como para a prevenção
e correção de qualquer conseqüência negativa causada pelas atividades empresariais.”

Há um número extenso de pesquisas internacionais a respeito da Responsabilidade Social
Corporativa em diversos contextos empresariais bem como, sua relação com diferentes temas.
A exemplo disso tem-se o estudo de Daudigeos e Valiorgue (2011), que abordaram um dos
assuntos mais atuais na academia, a criação de valor, visando contribuir com a linha
estratégica da RSC através do gerenciamento das questões pertinentes ao tema para analisar
até que ponto espera-se que estas demonstrem RSC em suas ações. Tal linha também foi
investigada por Orlitzky, Siegel e Waldman (2011), analisando as estratégias de RSC e sua
relação com o desenvolvimento sustentável.

Os estudos nacionais, embora menos freqüentes que os internacionais, com maior ênfase a
partir dos anos 2000, focam em geral temas como a responsabilidade social e suas variáveis
ambientais como o de Scherer et al (2009), ou sobre a influência das ações de RSC no
comportamento dos stakeholders, porém sob a perspectiva de somente um grupo, como o
consumidor, abordado nos estudos de Neves, Lima e Pessoa (2007), Serpa e Fourneau (2007)
e Ferreira, Ávila e Faria (2010). Poucas pesquisas envolvem a RSC sob a ótica de diversos
grupos de interesse. Como exemplo em nível nacional, pode-se citar Santos (2008) cujo
trabalho foi baseado no modelo de Schwartz e Carroll (2003) sobre as ações socialmente
responsáveis praticadas por uma empresa multinacional na visão de diferentes stakeholders,
bem como buscou relacionar tais ações com o desempenho social corporativo.

O tema da RSC tem sido foco em um número expressivo de estudos no exterior em vários
contextos turísticos, pois o turismo possui um papel de extrema relevância na economia
mundial uma vez que engloba diversas áreas do setor de serviços e, por se tratar de uma
atividade que envolve complexas redes de interdependência entre as organizações
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relacionadas com ela, atinge desde as empresas de transporte (aéreo, rodoviário, marítimo,
etc.) até as de hospedagem, alimentos e bebidas, entretenimento e lazer, entre outras
(ARAÚJO, 2008; DREHER; RUECKERT, 2010). Tendo isso em vista, foram identificadas
pesquisas voltadas à hotelaria, como a de Bohdanowicz e Zientara (2008) na qual foi
investigado o melhoramento da qualidade de vida das comunidades locais e o bem-estar dos
empregados pelas práticas socialmente responsáveis em hotéis. Levy e Park (2010) e Molina
(2011) também verificaram a RSC em hotéis, porém sob a perspectiva dos gerentes. A RSC
das operadoras de jogos e cassinos foi abordada no estudo de Vong (2010) na visão dos
residentes da localidade estudada. Outro contexto turístico analisado sobre as práticas de RSC
foi a aviação realizado por Cowper-Smith e Grosbois (2011).

As pesquisas nacionais sobre RSC no turismo também estão sendo mais exploradas nos
últimos anos e já possuem uma quantidade significativa. Alguns estudos abordam em especial
variáveis sociais e ambientais, como exemplos têm-se os estudos de Souza e Sampaio (2006),
Carvalho e Alberton (2008) e Ávila, Cruz e Gonzalez (2009). A RSC também foi estudada no
contexto hoteleiro por Moratelli (2005) e Graciano (2008), e no transporte aéreo de
passageiros por Borin (2008). O tema da responsabilidade social, envolvendo práticas em
organizações turísticas foi estudado por Dreher et al (2008) e Souza e Ferreira (2010). Dreher
e Rueckert (2010) abordaram a RSC no processo de cooperação intersetorial de entidades
ligadas ao turismo, já Pedreira e Souza (2008) investigaram a RSC no turismo sob a ótica de
seus dirigentes, destacando a importância do envolvimento com os stakeholders no processo.

As pesquisas envolvendo a teoria dos stakeholders no turismo já não são tão comuns quanto
às de RSC, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Goeldner e Ritchie (2002)
afirmam que os principais stakeholders a serem observados nas atividades turísticas
compreendem os turistas, os residentes, os empresários do turismo e os representantes dos
órgãos governamentais, entre outros. Byrd e Gustke (2007) completam afirmando que muitos
dos estudos sobre as complexas relações dos stakeholders no turismo são direcionados às
percepções ou atitudes de somente um destes grupos de stakeholders (por exemplo: turistas,
comunidade, governo, iniciativa privada, entre outros) sendo assim, enfatizam a importância
de investigações submetidas a múltiplos grupos de interesse, como é o caso deste estudo. A
teoria dos stakeholders se faz presente em trabalhos sobre turismo sustentável no exterior,
como os de Vellecco e Mancino (2010) e Dodds (2010) e no Brasil com Araújo (2008). Costa,
Vieira e Carmona (2011) realizaram uma análise bibliométrica mundial que demonstra existir
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ainda uma escassez de pesquisas envolvendo a TS no turismo, principalmente em nível
nacional e sugerem a urgente necessidade de maiores estudos na área.

Por meio desta análise dos trabalhos nacionais e internacionais a respeito da responsabilidade
social corporativa e a teoria dos stakeholders no contexto turístico, é possível verificar o
quanto os estudos acadêmicos tem evoluído e o quanto ainda precisam evoluir, tendo em vista
a complexidade do setor turístico e seus atores, cujas percepções e inter-relações são
essenciais para o produto final da oferta turística. Estes estudos são direcionados à diferentes
tipologias de empresas turísticas, tais como: hotéis, restaurantes, empresas aéreas e parques,
tema este que é objeto de estudo para a presente pesquisa. Na sua maioria, os pesquisadores
encontram dificuldades em discernir quais aspectos da RSC devem ser estudados em cada
tipologia de empresa turística, somadas à quase inexistência de estudos envolvendo múltiplos
stakeholders, e quando se trata destes temas trabalhados de maneira unificada, é praticamente
inexistente tal abordagem. É fato a necessidade de trabalhos que abordem os temas
apresentados aqui para que através destas novas contribuições seja possível o fortalecimento
deste campo teórico, bem como para nortear os gestores de empreendimentos turísticos às
melhores práticas.

1.2 Delimitação do problema

Assim como em qualquer outra atividade econômica existente, os impactos do turismo podem
ser tanto positivos quanto negativos (BOHDANOWICZ; ZIENTARA, 2008). Uma das razões
para tal constatação seria o contato entre diferentes realidades culturais e socioeconômicas
existentes em qualquer atividade turística, resultantes das relações entre turistas e autóctones,
cujas características intrínsecas a elas refletem diretamente na prestação dos serviços, na mãode-obra, na cultura e tradições das comunidades onde a atividade é realizada, no meioambiente e no desenvolvimento socioeconômico das localidades. Conforme mencionam Ratz
(2000), Goeldner (2002) e Bohdanowicz e Zientara (2008), e os impactos da atividade
turística podem ser notados em toda a sociedade.

Os benefícios são observados claramente no desenvolvimento socioeconômico das regiões
turísticas (DREHER et al, 2008) e na valorização e promoção de seu patrimônio histórico,
cultural e natural, entre muitos outros, contanto que a atividade turística seja devidamente
planejada, regulamentada e desenvolvida para os propósitos da sustentabilidade (RICHARDS;
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DEREK, 2000). De acordo com Wahab e Pigram (1997) o turismo deve operar em harmonia
com o meio-ambiente local, atitudes e culturas das comunidades, para que essas possam
usufruir permanentemente dos benefícios e não se tornarem “vitimas” do desenvolvimento
turístico. Infelizmente, tal realidade não é facilmente concretizada, tendo em vista a
complexidade das relações comerciais e políticas em que o turismo está inserido. Para que ele
se desenvolva de maneira adequada, de acordo com Virginio e Fernandes (2011), se faz
necessária a cooperação mútua entre todos os componentes do sistema turístico,
principalmente os órgãos públicos, privados e a comunidade, atentando para um
desenvolvimento sustentável.

Devido à influência de diversos fatores como o rápido avanço da globalização, o poder
político e econômico das grandes corporações, e seus escândalos na mesma proporção,
seguidos de reações de ativistas de todas as áreas, a responsabilidade social corporativa tem
adquirido espaço de destaque na academia e na sociedade (FARIA; SAUERBRONN, 2008).
Em recente estudo dos autores Schwartz e Carroll (2007) é discutida a aparente competição
entre construtos que na realidade são complementares pertinentes ao Campo dos Negócios e
Sociedade (CNS), devido a ampla dificuldade de definição que diversos autores da área
encontraram ao tratar destes assuntos, fato este que pode vir a prejudicar o desenvolvimento
teórico deste campo de estudo.

Na visão de Schwartz e Carroll (2007) tais temas compreendem basicamente: a RSC, a ética
nos negócios (EN), a teoria dos stakeholders (TS), a sustentabilidade (SUS) e a cidadania
corporativa (CC). Tendo isso em vista, Schwartz a Carroll (2007) buscaram uma linguagem
comum que facilitasse a comunicação entre os estudiosos do CNS. Através de um estudo
detalhado acerca das referidas definições e aplicações empíricas relevantes, identificam três
características compartilhadas por todos os construtos em questão: o valor, o equilíbrio e a
responsabilidade, que denominaram Modelo VBA (sigla em Inglês que se refere aos termos
value, balance and accountability).

De acordo com Schwartz e Carroll (2007), o elemento valor representa a oferta de produto ou
serviço que gera benefícios para o consumidor, que atendam e ultrapassem suas expectativas
sem causar danos advindos do processo produtivo e demais atividades das organizações a
nenhum dos públicos da empresa. O elemento equilíbrio diz respeito aos interesses dos
stakeholders (grupos com quem a empresa se relaciona) que devem ser satisfeitos de maneira
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equitativa e balanceada para que todos possam se beneficiar com as ações empresariais. E o
último elemento consiste em uma responsabilidade com transparência, mais abrangente e
aprofundada nas questões sociais, desviando a atenção tradicional focada na lucratividade e
passando a ter uma visão ampliada das funções empresariais, direcionada à sociedade.

A busca por novos direcionamentos responsáveis é imprescindível para a o futuro das
organizações turísticas e, por conseguinte, da sociedade, e a academia é protagonista nesta
relação. Esta situação é agravada em função das lacunas existentes de pesquisas sobre a
responsabilidade social corporativa e a teoria dos stakeholders no contexto turístico atual. Os
estudos tanto nacionais quanto internacionais focalizam na sua maioria a hotelaria, como os
de Moratelli (2005), Bohdanowicz e Zientara (2008), Carvalho e Alberton (2008), Ávila et al
(2009), Levy e Park (2010) e Molina (2011), e esta representa somente uma de várias
realidades das empresas engajadas no turismo. Também há a pouca se não nenhuma
existência de estudos direcionados a múltiplos stakeholders no turismo, sendo que a maioria é
direcionada a somente um ou no máximo dois grupos distintos como nas pesquisas de Byrd e
Gustke (2007) e Getz e Anderson (2011).

Os estudos que abrangem os temas desta pesquisa, a responsabilidade social corporativa, a
teoria dos stakeholders e parques temáticos são praticamente inexistentes, tendo em vista que
foram encontrados poucos artigos estrangeiros sobre parques, e que por sua vez não tratavam
destes temas especificamente. Pikkemaat e Schuckert (2007) compilaram fatores de sucesso
de parques, e indicaram a ausência de pesquisas sobre a avaliação de clientes dos produtos e
serviços de parques. Esta constatação vem a reforçar a necessidade do presente estudo, uma
vez que os stakeholders visitantes serão investigados com relação às ações de RSC do parque
direcionadas a eles. Wagenheim e Anderson (2008) estudaram a relação entre a satisfação dos
funcionários e a orientação aos clientes em parques temáticos e Liu (2008) investigou a
lucratividade de parques britânicos. Milman (2009) reuniu atributos para a avaliação das
experiências dos visitantes de parques temáticos.

No Brasil, o estudo de Supino (2004) envolve estes assuntos, porém trata-se de uma reflexão
sobre as ações de RSC nos parques brasileiros de maneira generalista, sem o embasamento
teórico pertinente. Vale ressaltar que nenhum dos artigos analisados sequer cita os teóricos da
RSC, deixando assim uma lacuna a ser preenchida que vem de encontro aos propósitos da
pesquisa em questão.
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Outro agravante da problemática em que este estudo está inserido são os sérios riscos
envolvidos nas atividades dos parques temáticos, como nos brinquedos radicais, que
constituem uns dos principais atrativos destes, e na sua maioria utilizam fatores como a altura
e a velocidade para provocar altos níveis de adrenalina nos visitantes. Estas atrações
necessitam de uma série de medidas de manutenção para serem operados, mas que, no entanto
não são cumpridas muitas vezes, provocando graves acidentes, conforme já registrados em
parques de todo o mundo. No Brasil, em fevereiro de 2012 houve uma morte em um parque
localizado em São Paulo devido à falha no equipamento de segurança de um brinquedo, de
acordo com o Portal Rede Globo (2012).

Com base nestas informações e nas lacunas teóricas e empíricas existentes sobre a
responsabilidade social corporativa e a teoria dos stakeholders na gestão de empresas
turísticas aqui demonstradas, surge a seguinte questão de pesquisa:
 Como os Stakeholders percebem as práticas de Responsabilidade Social Corporativa
realizadas pelo Parque Beto Carrero World à luz dos modelos teóricos de Carroll (1991) e
de Schwartz e Carroll (2007)?

1.3 Objetivos

Para que seja possível responder à questão de pesquisa proposta, foram formulados os
seguintes objetivos:

1.3.1

Objetivo Geral

 Analisar as percepções dos stakeholders sobre as práticas de Responsabilidade Social
Corporativa (RSC) do Parque Beto Carrero World à luz dos modelos teóricos de Carroll
(1991) e Schwartz e Carroll (2007).

1.3.2

Objetivos específicos

a) Caracterizar o Parque BCW através de suas informações gerais e práticas de
responsabilidade social.
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b) Investigar as ações de RSC percebidas pelos stakeholders do Parque Beto Carrero World.

c) Comparar as ações de RSC do Parque BCW percebidas pelos stakeholders com as
variáveis do modelo de Carroll (1991).

d) Identificar, a partir dos resultados, a existência de relação entre os modelos teóricos de
Carroll (1991) e de Schwartz e Carroll (2007).

1.4 Justificativa, contribuições e relevância teórico-empírica do trabalho

A aplicação dos princípios da RSC na atividade turística se faz importante para a perpetuação
desta na sociedade, uma vez que o turismo é fruto da combinação de diferentes produtos e
serviços que formam uma oferta integrada, ou seja, a união dos diversos atores envolvidos na
operacionalização dos serviços deste setor. Desta forma, cada qual possui sua parcela de
responsabilidade na qualidade dos serviços oferecidos e, por conseguinte, nas experiências
proporcionadas aos turistas.

Diante disso, aliar as práticas socialmente responsáveis à execução dos serviços turísticos
constitui-se uma maneira de evitar danos provocados pelo turismo, auxilia a atender as
demandas dos recursos humanos engajados nos processos da atividade e contribui com a
qualidade de vida das comunidades receptoras. Outro ponto a ser considerado é que tal
postura justifica a existência das organizações turísticas, além dos objetivos financeiros
implícitos em todas as atividades econômicas, pois as ações de RSC colaboram, acima de
tudo, com a melhoria da sociedade, conforme argumenta Molina (2011).

A criação do Programa de mestrado em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do
Itajaí (UNIVALI), juntamente com outros programas no Brasil, tem auxiliado na construção
do conhecimento científico do turismo. Sua relação com diferentes temas, dentre eles a
responsabilidade social corporativa, que é uma das áreas estudadas no grupo de pesquisa
Gestão de Organizações Turísticas e Hoteleiras (GEOTH) da UNIVALI, justifica a realização
deste trabalho.

Entretanto, foi constatada a escassez de estudos envolvendo a articulação dos três temas desta
pesquisa em conjunto, a responsabilidade social corporativa, a teoria dos stakeholders e a
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atividade turística. As lacunas nas pesquisas existentes sobre os referidos temas, que
constituem em grande parte os casos da hotelaria, geralmente direcionam seus
questionamentos a somente um ou dois grupos de stakeholders, como já mencionado,
limitando seus resultados a determinados pontos de vista, sem dar atenção os demais.
Todavia, o significado primordial da TS é a interdependência e inter-relação entre estes atores
em qualquer que seja o contexto estudado. Outra constatação que reforça a necessidade da
pesquisa em questão é o fato das pesquisas empíricas na área turística serem direcionadas
principalmente às práticas ambientais, conforme constatam Levy e Park (2011). Entretanto,
além de abarcar tais ações, o presente estudo será realizado de maneira abrangente,
considerando as dimensões da RSC de acordo com o estado-da-arte do tema.

Esta pesquisa tem como foco de estudo a J. B. World Entretenimento - S.A ou, Parque Beto
Carrero World (BCW), “[...] um dos mais importantes destinos turísticos de Santa Catarina”
(SILVEIRA, 2011). Idealizado pelo artista e empresário Beto Carrero, dentro dos padrões e
conceitos dos melhores parques do mundo, foi inaugurado em Dezembro de 1991 e está
instalado em 14 milhões de metros quadrados no Balneário de Penha, litoral norte de Santa
Catarina. Possui participação diária de 835 artistas e funcionários em mais de 100 atrações. O
grande diferencial do parque BCW é a união de brinquedos, shows e zoológico, única no
Brasil e na América Latina. A atual administração tem investido em novas atrações nos
últimos anos e está em franca ascensão em quantidade de público, com um aumento de 73%
entre os anos de 2007 a 2010 (PARQUE BETO CARRERO, 2012f).

O parque possui algumas ações de RSC, dentre elas, a criação do Instituto Beto Carrero em
2004, contudo, de acordo com o aporte teórico levantado, em especial o Modelo VBA de
Schwartz e Carroll (2007), as práticas de responsabilidade social corporativa vão muito mais
além, envolvendo todas as esferas da organização, bem como todos os envolvidos com ela,
abrindo assim um leque de ações a serem investigadas e detalhadas para que se possa entender
como este empreendimento turístico aplica a RSC, com quais intenções e como estas são
vistas perante o olhar de cada stakeholder.

Com isso, justifica-se o presente estudo no referido empreendimento turístico visto a sua
importância para o desenvolvimento do turismo, bem como sua representatividade perante o
setor. Através deste trabalho se pretende contribuir com avanços na teoria da responsabilidade
social corporativa e na teoria dos stakeholders, através da aplicação, no setor de serviços
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turísticos, da sugestão para futuras pesquisas feita por Schwartz e Carroll (2007) com o
seguinte questionamento: “Até que ponto as estratégias de uma empresa são direcionadas a
criar valor societal sustentável, balancear apropriadamente os interesses dos stakeholders e a
demonstrar responsabilidade suficiente em suas ações?”. Além disso, os resultados desta
pesquisa poderão fornecer subsídios que possam auxiliar as atividades deste setor a se
desenvolverem com responsabilidade, e evitar problemas socioambientais nas localidades
onde são realizadas.

1.5 Estrutura do trabalho

Além desta introdução, este estudo está estruturado da seguinte forma: primeiramente
apresenta-se a fundamentação teórica sobre o tema, na qual é abordada a evolução histórica e
conceitual da RSC, com os estudos internacionais e nacionais. Após, é feita uma abordagem
ao modelo VBA e sua relação com os cinco principais construtos do campo dos Negócios e
Sociedade. Adiante, são verificadas as produções acadêmicas do tema inseridas no contexto
turístico. Em seguida revisa-se a teoria dos stakeholders, abordando sua ligação com a RSC, e
pesquisas no turismo. O último subitem da fundamentação teórica a ser discutido é o setor de
serviços e experiências de consumo, a caracterização do setor turístico, contextualização do
turismo no Brasil e em Santa Catarina, finaliza-se com uma explicação das características
gerais dos parques temáticos. O capítulo subseqüente refere-se à metodologia que será
empregada para atingir os objetivos propostos desta pesquisa. Nele, são especificados o
design da pesquisa, técnicas de coleta de dados, com um subitem descrevendo as varáveis de
análise, seguido do universo e amostra de estudo e as técnicas de análise dos dados. No
capítulo seguinte, tem-se a apresentação e discussão dos resultados, incluindo a caracterização
do objeto de estudo, que é composta pela localização e breve histórico do parque, estrutura e
serviços oferecidos e ações de RSC realizadas pelo empreendimento. Na seqüência há a
caracterização da amostra e em seguida, são apresentados os resultados obtidos por meio das
análises das questões qualitativas e quantitativas levantadas. Após, são comentadas as
considerações finais, pontuando os principais resultados, pontos limitantes e sugestões de
pesquisas futuras sobre o tema pesquisado, bem como as contribuições teórico-empíricas
alcançadas através deste estudo. Por fim, estão relacionadas as referências utilizadas,
apêndices e anexos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo objetiva reunir os principais construtos e teorias já desenvolvidos acerca da
responsabilidade social corporativa (RSC), da teoria dos stakeholders e do turismo que
servirão de base ao presente estudo. Esta fundamentação teórica está dividida da seguinte
forma: o primeiro item apresenta uma breve evolução histórica e conceitual da
responsabilidade social corporativa com destaque a produção acadêmica no exterior e no
Brasil. Em seguida, é abordado o modelo VBA de Schwartz e Carroll (2007) e sua relação
com os cinco principais construtos do Campo dos negócios e sociedade. Após, são
contemplados alguns estudos nacionais e internacionais envolvendo a RSC no turismo, bem
como a teoria dos stakeholders, sua ligação com a RSC e a presença destes em estudos
turísticos. O próximo tema a ser abordado neste capítulo, é a caracterização do setor de
serviços, onde o setor turístico está inserido juntamente com uma breve explanação a respeito
das experiências de consumo, tema este considerado de suma importância para o estudo dos
serviços. Por fim, será apresentado o contexto atual do setor turístico no Brasil e em Santa
Catarina, onde o objeto de estudo está localizado. Para encerrar os temas levantados nesta
fundamentação teórica, serão explicitadas as principais características da tipologia do
estabelecimento turístico escolhido, parques temáticos, e sua relevância no desenvolvimento
da atividade turística.

2.1 Responsabilidade social corporativa: Evolução histórica e conceitual

O termo responsabilidade de acordo com o dicionário Michaelis (2012) refere-se à “qualidade
de responsável, [...] imposição legal ou moral de reparar ou satisfazer qualquer dano ou
perda”. Já o termo social diz respeito a algo pertencente ou relativo à sociedade
(MICHAELIS, 2012). Sendo assim, pode-se afirmar que os termos combinados significariam
a obrigação legal ou moral de reparar ou satisfazer qualquer dano ou perda pertencente ou
relativa à sociedade. Quando incorporado o termo corporativo, confere-se a conotação
proveniente de determinada organização, empresa. Para melhor compreender estes termos e
características inerentes a eles, é apresentada a seguir a evolução histórica e conceitual da
responsabilidade social corporativa tanto em âmbito nacional como no internacional.
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2.1.1

Panorama da produção acadêmica sobre RSC no exterior.

A responsabilidade social é um tema que vêm sendo discutido formalmente desde as décadas
de 30 e 40, quando os homens de negócios começaram a demonstrar certa preocupação de
como suas atividades empresariais refletiam na sociedade, surgindo então as primeiras
publicações sobre o tema, com o foco principal nas responsabilidades dos negócios para com
a sociedade, (CARROLL; SHABANA, 2010), gerando bens e serviços de qualidade, lucros e
empregos seguros (FARIA; SAUERBRONN, 2008).

Grande parte dos estudos expostos neste trabalho é de origem americana, uma vez que esta
literatura foi e ainda é intensamente desenvolvida nos Estados Unidos, embora esteja presente
em diversas partes do mundo, porém com menos representatividade. Dentre os principais
autores americanos está, Archie B. Carroll que publicou em 1999 na revista Business and
Society um artigo intitulado Corporate Social Responsibility: Evolution of a definitional
construct, traçando de maneira clara e precisa a evolução histórica e conceitual da RSC, entre
os anos 50 até os anos 90, artigo este que embasa quase que por completo este item da
pesquisa. Segundo este autor, somente com a publicação do livro de Howard R. Bowen em
1953 com o título Social Responsibilities of the Businessman, é que houve o marco inicial do
período moderno sobre as reflexões a respeito da RSC. A definição que o autor fornece para
RSC na obra, refere-se às obrigações dos homens de negócios de agirem e tomarem suas
decisões a fim de garantir o melhor, em termos de objetivos e valores, para a sociedade
(BOWEN, 1953 apud CARROL, 1999).

Na década seguinte, em razão das diversas manifestações e movimentos sociais ocorridos nos
Estados Unidos, tais como dos direitos civis, direitos das mulheres, direitos dos consumidores
e do movimento ambiental, houve um aumento considerável na literatura sobre a RSC
(CARROLL; SHABANA, 2010), bem como no esforço para melhor definir a RSC. Davis
(1960) foi um dos mais expressivos escritores da década, contribuindo significativamente para
a definição de RSC. Dentre tais contribuições, está a de que as responsabilidades sociais dos
empresários necessitavam ser comensuradas com seu poder social, e que se a responsabilidade
social fosse evitada, então seu poder social estaria fadado a uma gradual erosão.

Já na década de 70, surgem debates acerca da responsabilidade social das empresas, seus
limites de crescimento e na economia política. As empresas passaram a cumprir outras
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obrigações além da rentabilidade, constituindo-se a ética empresarial (DE GEORGE, 1987).
Nesta década, as definições proliferam, pois os empresários estariam fortemente preocupados
com filantropia corporativa e relações com a comunidade (HEALD, 1970 apud CARROLL,
1999). Em 1971, Jonhson (apud CARROLL, 1999, p. 273) acrescenta que “uma empresa
socialmente responsável é a cujo quadro gerencial equilibra os múltiplos interesses”, sendo
esta a primeira menção ao que viria a ser o termo stakeholders, porém com uma visão de
maximização dos lucros em longo prazo.

Entretanto, uma das maiores contribuições ao conceito de RSC veio neste mesmo ano, do
Comitê de Desenvolvimento Econômico (CDE) com a publicação denominada Social
Responsibilities of Business Corporations, a qual destaca que as corporações, como nunca
antes na história, estavam sendo submetidas a uma extensa gama de responsabilidades perante
a sociedade, e não somente fornecer as mercadorias e serviços necessários, mas também
contribuir com a qualidade de vida das pessoas. As empresas agora deveriam estar cientes de
que sua existência dependeria de sua resposta as necessidades da população (COMITÊ DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 1971). O comitê também desenvolveu uma
definição de RSC através de três círculos concêntricos, sendo que o círculo ao centro
representaria a execução eficiente das funções econômicas das corporações, o círculo
intermediário incluiria as responsabilidades sociais provenientes das suas atividades
econômicas, como a conservação do meio ambiente e as relações com os empregados e
clientes, e o último círculo seria composto por outras responsabilidades a fim de tornar a
empresa mais amplamente envolvida com o melhoramento do ambiente social em que estaria
inserida, como na luta contra pobreza (COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
1971).

Contudo, no ano de 1979, o próprio Archie B. Carroll (1999) propôs uma definição de RSC
através de um modelo conceitual dividido em quatro partes, econômica, legal, ética e
discricionária. Seu argumento principal era que a fim de engajarem-se na RSC, gerentes ou
empresas necessitavam primeiramente, ter uma definição básica de RSC, após isso, um
entendimento de questões pelo que a RSC existia, ou em termos atuais, os stakeholders com
quem a empresa possui vínculos de responsabilidades, relacionamentos ou dependência, e por
último, uma especificação da filosofia dessa “responsabilidade” às questões pertinentes ao
tema. Apesar de o autor definir responsabilidade social como as expectativas da sociedade
acerca das organizações, podendo estas serem de cunho econômico, legal, ético ou
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discricionário em um dado momento do tempo, ele ainda assume no referido artigo que o
principal papel das empresas era de produzir bens e serviços para a sociedade, enfatizando
assim seu papel econômico acima de tudo (CARROLL, 1979), priorizando os lucros. A
responsabilidade legal é composta pelas obrigações referentes ao cumprimento das leis e
regulamentos nos âmbitos nacional, estadual e local em todas as suas atividades. O domínio
ético compreende as responsabilidades acerca dos padrões, normas e expectativas dos
stakeholders com relação ao que consideram ser justo ou um direito moral. Já as
responsabilidades discricionárias dizem respeito ao engajamento das organizações em ações e
programas que promovam o bem-estar da sociedade.

Tal definição é uma das mais citadas nos diversos estudos do campo dos negócios e
sociedade, de acordo com Choi e Parsa (2006), Dreher et al (2008), Leandro e Rebelo (2011)
e Pozo e Tachizawa (2012), provando sua legitimidade e aplicabilidade, razão esta ter sido
escolhida para embasar o presente estudo, bem como por incorporar todos os espectros das
obrigações das organizações para com a sociedade (CARROLL, 1991). Contudo, como
demonstrará a presente evolução histórica e conceitual da RSC, seu conceito evoluiu muito
desde 1979, levando os autores e estudiosos do campo dos negócios e sociedade a repensarem
suas definições, o que deu origem a diversos modelos, alguns contemplados na seqüência.

A partir da década de 80, os autores passaram a dedicar-se mais fortemente às pesquisas
empíricas, sobretudo a respeito da RSC e o desempenho financeiro das empresas. Outras
pesquisas incluíam alguns temas alternativos diretamente ligados à RSC, como, ética nos
negócios, gerenciamento de stakeholders, políticas públicas, entre outros. No ano de 1983,
Carroll reelaborou seu conceito das quatro partes da RSC, reorientando o componente
discricionário em voluntário ou filantrópico por acreditar serem os melhores exemplos de
atividades discricionárias.

Na década seguinte observou-se a mesma ênfase aos temas alternativos já mencionados nos
anos 80 juntamente com a cidadania corporativa. Wood (1991) elaborou um modelo teórico
de RSC baseado nos estudos de Carroll (1979) e Wartick e Cohran (1985). Em 1991, Carroll
volta a discutir seu modelo de 1979, desta vez em forma de pirâmide (Figura 1), com o
componente econômico na base, seguido pelos componentes legal, ético e por último o
filantrópico, na ponta da pirâmide substituindo o discricionário. Também menciona a
importância dos stakeholders para delinear os grupos que precisam ser abrangidos nas

24

atividades de RSC. Em 1999, Carroll ainda elabora o artigo já mencionado no inicio desta
seção, que aborda a evolução histórica e conceitual da RSC.

Figura 1 - Pirâmide da RSC
Fonte: Adaptado de Carroll (1991)

Nos anos 2000, os estudos acerca da responsabilidade social corporativa continuaram a focar
as atualizações dos modelos teóricos e de desempenho social corporativo, com melhores
detalhamentos e explicações. A exemplo disso, os autores Schwartz e Carroll (2003)
aprimoraram o modelo de Carroll (1991), substituindo a pirâmide por um Diagrama de Veen,
no intuito de simplificar o entendimento das relações entre os componentes, a partir de então
denominados dimensões econômica, ética e legal da RSC, enfatizando a inter-relação
existente entre estas. Outra alteração foi o fato de reconsiderarem a responsabilidade
filantrópica, posicionando-a nas dimensões ética ou econômica, em função de suas
características muitas vezes se confundirem. Desta forma, as três dimensões – econômica,
ética e legal – podem vir a se transformar em sete categorias resultantes de suas
sobreposições, as quais apresentam-se na Figura 2. Tais sobreposições compõem as ações das
organizações que abrangem mais de uma dimensão simultaneamente. Os autores ainda
salientam que as categorias puramente legal, puramente ética e econômica/ legal dificilmente
são aplicadas, fato que limita alguns segmentos do modelo, em função da alta associação
entre as ações de ambas as naturezas econômica e legal, bem como as de caráter legal e ético.
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Figura 2 – Modelo de três dimensões da RSC
Fonte: Adaptado de Schwartz e Carroll (2003, p. 509)

No ano de 2007, os autores Schwartz e Carroll voltaram a publicar juntos, com o artigo
intitulado, “Integrating and unifying competing and complementary frameworks: the search
for a common core in the business and society field”, porém agora na tentativa de unificar os
termos acerca do paradigma da RSC. Admitiram no referido estudo, que um paradigma
dominante seria impossível de se estabelecer, visto as características complexas das relações
entre os negócios e a sociedade. Todavia, sugeriram uma estrutura integrada incluindo os
seguintes construtos: responsabilidade social corporativa (RSC), ética nos negócios (EN),
gestão dos stakeholders (GS), sustentabilidade (SUS) e cidadania corporativa (CC).

Após realizarem uma análise detalhada destes cinco construtos, Schwartz e Carroll
identificaram três elementos em comum que no seu entendimento resumiam e integravam os
principais conceitos explorados no Campo dos Negócios e Sociedade. O primeiro elemento
seria value (valor), o segundo seria balance (equilíbrio) e o último accountability
(responsabilidade), originando assim o modelo VBA, derivado dos três termos em inglês. Tal
modelo será mais bem descrito no item 2.2 desta fundamentação teórica, visto que representa
uma das principais bases teóricas da presente pesquisa.

O quadro a seguir (1) evidencia a evolução dos modelos teóricos da RSC de Carroll (1979;
1983; 1991), e Schwartz e Carroll (2003 e 2007) bem como demonstra as variáveis utilizadas
em cada modelo.
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Quadro 1 – Evolução dos modelos de RSC segundo Carroll/ Schwartz e Carroll
Autor/ Ano

Modelo

Carroll
(1979)

Categorias da
RSC

Carroll
(1983)

Quatro dimensões
da RSC

Carroll
(1991)

Pirâmide da
RSC

Schwartz e
Carroll
(2003)
Schwartz e
Carroll
(2007)
Fonte: o autor

Modelo das três
dimensões da RSC
Modelo
VBA

Variáveis do modelo

Econômica, Legal, Ética, Discricionária
Econômica, Legal, Ética, Filantrópica
(substitui o termo ‘discricionária’ por ‘filantrópica’)
Econômica, Legal, Ética, Filantrópica
Econômica, Legal, Ética (Diagrama de Veen - redirecionam a
dimensão filantrópica inserindo-a nas dimensões ética ou
econômica)
Valor: utilitarismo e cuidado, Equilíbrio: pluralismo moral, justiça,
imparcialidade, respeito, direitos morais e Responsabilidade:
transparência, confiabilidade, honestidade e integridade

Mais recentemente, Carroll e Shabana (2010) descreveram o tema business case1 da
responsabilidade social corporativa. No estudo são explicados os argumentos a favor e contra
a RSC, como os de Levitt (1958) e de Freidman (1962), que acreditavam que a única
responsabilidade das empresas era de serem lucrativas. Já os argumentos a favor da RSC
enfatizam que as empresas possuem outras responsabilidades além das econômicas para com
a sociedade, dentre os defensores estariam Davis (1973) e Carroll e Buchholtz (2009),
contudo afirmam que qualquer conceito possui dois lados de argumentos. Comentam o
significado do business case, destacando que o conceito de RSC tem evoluído desde o
princípio, e o definem como “[...] os benefícios econômicos e financeiros aos negócios
trazidos pelo engajamento as atividades e iniciativas de RSC” (CARROLL; SHABANA,
2010, p. 92). Também mencionam as razões pelas quais as empresas se engajam na RSC,
sendo elas, 1) para defender sua reputação, 2) para justificar benefícios sobre os custos (o
tradicional business case), 3) integrar-se com suas estratégias mais amplas (o business case
estratégico) e 4) aprender, inovar e gerenciar o risco (o business case da nova economia)
(ZADEK, 2000).

1

“Segundo Kurucz et al. (2008), o business case é um argumento para um projeto ou uma iniciativa em RSE
que prometa um retorno significativo e adequado aos gastos realizados. Para Crane et al. (2008), essa é uma
das áreas mais desenvolvidas em responsabilidade social, pois levanta questões a respeito da performance
financeira e social de um empresa através de ferramentas gerenciáveis e mensuráveis” (apud PANTANI,
2010, p.16).
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Citando Vogel (2005), Carroll e Shabana afirmam que as considerações econômicas no
desenvolvimento das atividades socialmente responsáveis são características no novo mundo
da RSC, e ainda, que estas não faziam parte das motivações nas décadas de 60 e 70, e sim as
considerações sociais. Segundo Kurucz et al (2008 apud CARROLL; SHABANA, 2010) os
principais benefícios que as empresas teriam com a RSC são: a redução do custo e risco, o
ganho de vantagem competitiva, o desenvolvimento da reputação e legitimidade, a busca de
resultados positivos através da criação de valor sinérgico e ações de cunho ético e
filantrópico. Carroll e Shabana pontuam que o fato dos consumidores serem desprovidos de
informações sobre as iniciativas de RSC como uma limitação para o business case da RSC, e
que as empresas deveriam seguir as que demonstram uma convergência entre os objetivos
organizacionais e os da sociedade. Somente assim haverá um mercado virtuoso e um business
case da RSC.

Algumas pesquisas empíricas envolvendo a RSC em diferentes áreas tiveram destaque nos
últimos anos, como a de Dawkins (2009) que abordou temas sobre negócios e sociedade, ética
nos negócios e relações laborais (sindicatos) a fim de formular uma conceitualização da
responsabilidade social para uniões laborais, cujas ações são orientadas a alcançar os
objetivos da equidade econômica, democracia no local de trabalho e justiça social. Indo ao
encontro destas constatações, Stiles e Michael (2011) afirmam que os investimentos de
comunicação das atividades de RSC podem melhorar as atitudes dos empregados, sendo
assim estrategicamente importante para os empregadores.

Okoye (2009) examinou o conceito de RSC através da teoria de Gallie (1956) dos Conceitos
Essencialmente Contestados (CEC), criada no intuito de resolver disputas intermináveis de
definições, provando a necessidade deste caráter contestável, ou seja, determinando que haja
certos conceitos que inevitavelmente envolvem tais disputas sobre seu uso apropriado. Os
resultados confirmaram que a RSC é um CEC garantindo que os estudos sobre o tema
permeiam o mesmo assunto, e que permitem opiniões divergentes nas questões do Campo dos
negócios e sociedade. Freeman e Hasnaoui (2011) afirmam que apesar de haver algumas
similaridades, há também diferenças substanciais nas definições de RSC dependendo do
contexto vivenciado devido a diversos fatores como culturais, demográficos, políticos,
sociais, entre outros, corroborando com Muthuri e Gilbert (2010) cujo estudo reforçou a idéia
de que a RSC é fortemente influenciada pelas condições sociais, políticas, econômicas e
culturais de um país.
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Já Fassin, Rossen e Buelens (2010) evidenciaram certa falta de conexão entre a academia e a
prática, em pesquisa realizada com gerentes de pequenas empresas, cujos conhecimentos
sobre os temas afins da RSC, como, stakeholders, sustentabilidade, governança corporativa,
filantropia, e outros, foram divergentes. Uma razão identificada foi que grande parte das
informações foram obtidas através de canais informais e experiências próprias, contudo houve
certa lógica nos resultados obtidos.

Daudigeos e Valiorgue (2011) pretendiam contribuir com a linha de pesquisa da RSC
estratégica e fornecer uma visão de quão longe se espera que uma empresa demonstre
responsabilidade social através do gerenciamento rentável das externalidades negativas que
possivelmente impactam sobre seus stakeholders e sob quais condições. Estipulam três
requisitos de mercado para o gerenciamento rentável das externalidades, dentre eles deve
haver uma demanda de credibilidade, haver custos de transações baixos o suficiente, e que a
preparação das transações deve ser socialmente aceita. Também abordando o tema da
responsabilidade social corporativa estratégica, porém com o tema do desenvolvimento
sustentável, Orlitzky, Siegel e Waldman (2011) sintetizaram múltiplas perspectivas a respeito
de duas questões relevantes para o desenvolvimento deste campo de estudo. A primeira diz
respeito à como as responsabilidades social e ambiental podem ser implementadas de maneira
mais efetiva por meio das estratégias integradas de mercado e não mercantis, e a segunda
refere-se a como as várias disciplinas de negócios contribuem para o entendimento dos
determinantes do desempenho superior financeiro, social e ambiental.

Porém, Orlitzky, Siegel e Waldman (2011) enfatizam que algumas questões chave sobre RSC
e SUS ainda não foram resolvidas em função da excessiva fragmentação das pesquisas ou por
serem focadas somente em níveis organizacionais de análise, ignorando o indivíduo ou o
grupo e afirmam que uma há uma ausência de pesquisas ligando indivíduos e a RSC ou
resultados relacionados. Em suma, um foco baseado nos valores dos stakeholders em longo
prazo e um comportamento de liderança podem beneficiar mais do que a adesão a uma
perspectiva instrumental. Também explicam que o estudo de Orlitzky et al (2003) apresentou
uma relação na maioria das vezes positiva entre DSC e DFC, porém altamente variável,
alertando para que as interpretações dos resultados sejam feitas com precaução.
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Já, Leandro e Rebelo (2011) fazem um paralelo entre a RSC e a cultura organizacional2,
focada nos stakeholders funcionários. Contextualizam a RSC citando o modelo VBA de
Schwartz e Carroll (2007) para demonstrar os últimos avanços na conceitualização do tema e
outros assuntos pertinentes ao campo dos Negócios e Sociedade, contudo admitem que o tema
esteja longe de se esgotar ou de haver um consenso universal para sua definição. Concluem
afirmando que há de fato uma sobreposição entre RS e a cultura organizacional e que este
último pode vir a auxiliar ou inibir as práticas de RSC, dependendo de sua absorção por todos
os envolvidos.

O seguinte Quadro 2 resume a evolução conceitual e histórica da responsabilidade social
corporativa em âmbito internacional das últimas seis décadas.
Quadro 2 - Evolução histórica e conceitual da RSC no exterior
DÉCADAS

AUTORES RELEVANTES

ABORDAGENS

Bowen (1953),
Levitt (1958),
Davis (1960/ 1967),
Friedman (1962),
CDE (1971),
Johnson (1971),
Carroll (1979),
entre outros.

A década de 1950 constitui o grande marco inicial dos estudos
sobre responsabilidade social, e, por conseguinte das reflexões
sobre a ética nos negócios. Apesar de ainda muito associada às
atividades filantrópicas, a RSC passou por inúmeras tentativas de
conceitualização durante estas décadas. Proliferação das definições
de RSC na década de 70, bem como de modelos teóricos e de
avaliação de desempenho social corporativo. Notável influência do
CDE, instituindo um novo pensar sobre as ações das corporações e
empresários para com a sociedade.

Carroll (1983),
Wartick e Cochran (1985),
Wood (1991),
Carroll (1991 e 1999),
entre outros.

Foco nas pesquisas empíricas sobre RSC e desempenho financeiro,
e inserção de temas alternativos como, gestão de stakeholders.
Ênfase na operacionalização e não somente na definição. O
conceito de RSC sofre uma transição para temas alternativos como,
teoria dos stakeholders, ética nos negócios, cidadania corporativa,
entre outros, porém sem colocar em desuso o termo RSC.
Aperfeiçoamento dos modelos teóricos propostos nas décadas
anteriores.

2000

Schwartz e Carroll (2003),
Schwartz e Carroll (2007),
Dawkins (2009),
Okoye (2009),
Carroll e Shabana (2010),
Freeman e Hasnaoui (2010),
Fassin, Rossen e Buelens (2010)

Caracterizada pela busca por novas formas de enxergar e praticar a
responsabilidade social corporativa e seus temas afins, por meio de
um novo paradigma das relações entre negócios e sociedade.

2010

Daudigeos e Valiorgue (2011),
Orlitzky, Siegel e Waldman (2011),
Leandro e Rebelo (2011)

Há uma continuidade dos estudos da década anterior, com a forte
presença de diferentes temas como o desenvolvimento sustentável,
a cultura organizacional, gerenciamento de externalidades, entre
outros, na tentativa de entender suas relações com a
Responsabilidade Social Corporativa.

1950 à 1970

1980 e 1990

Fonte: o autor

2

Sistemas de significados que quando partilhados por um grupo de indivíduos tomam a forma de sentidos.
(LEANDRO; REBELO, 2011, p. 32)
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2.1.2

Contexto da responsabilidade social corporativa no Brasil.

No contexto brasileiro, os estudos sobre responsabilidade social corporativa são bem mais
recentes. De acordo com Santos (2009), pode-se dizer que a RSC começou a ser discutida
através de alguns artigos publicados na Revista de Administração de Empresas (RAE),
abordando temas sociais no fim da década de 60, porém com o intuito de se obter ferramentas
que pudessem vir a facilitar o desenvolvimento econômico, porém somente a partir da década
de 70 os estudos começaram a abordar o termo responsabilidade social.

Diversos estudos já foram realizados com o intuito de mensurar a produção acadêmica sobre o
tema em nível nacional, como exemplos têm-se Santos, Souza e Falkemback (2008), Moretti
e Figueiredo (2007), Ferraz e Canopf (2007) e Freire, Santos, Souza e Rosseto (2008) que
realizaram um estudo bibliográfico sobre a produção nacional e internacional a respeito da
RSC da década de 1950 ao ano de 2007, o qual descreve a evolução histórica e conceitual do
tema. No Brasil, Freire et al (2008) concluíram que os estudos ainda não haviam atingido o
mesmo nível de quantidade e complexidade dos estudos internacionais, desta forma,
enfatizam a necessidade de pesquisas nesta área que venham a testar os modelos teóricos
existentes para averiguar a aplicabilidade e adequação ao contexto brasileiro e em diferentes
áreas do conhecimento.

A produção acadêmica somente se intensificou no Brasil a partir dos anos 2000, o que se
comprova através dos dados da Tabela 1:
Tabela 1 - Artigos sobre RSC no Brasil por década
Década/ Ano

Número de artigos

Participação do número
de artigos (em %)
0,22

1960

1

1970

6

1,36

1980

9

2,04

1990

15

3,40

2000

401

90,72

2010 e 2011

10

2,26

Total

442

Fonte: o autor

100
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Pode-se observar o início da produção acadêmica sobre a RSC no Brasil de forma muito
modesta com somente um artigo na década de 60 e seu aumento lento e gradual nas décadas
subseqüentes. Contudo, o tema ganha forte impacto na academia a partir dos anos 2000, com
o considerável número de 401 artigos publicados nesta década. Essa ascensão da RSC no
Brasil se dá a diversos fatores, dentre eles, o avanço acelerado da globalização, as empresas
que possuem cada vez mais poder político e social bem como os escândalos corporativos
provocando a intervenção de ativistas e organizações (FARIA; SAUERBRONN, 2008).

Entretanto, ao analisar esta literatura, percebe-se que a RSC é ainda muito utilizada como
forma de promover as empresas, tanto o meio acadêmico como a mídia e as próprias
organizações o fazem (ASHLEY, 2002). Em outras palavras, há muita ênfase na visão
socioeconômica, uma vez que as ações de RSC podem ser revertidas em diferenciais a fim de
melhorar a imagem da empresa e então são vistos pelos empresários como vantagem
competitiva (SERPA E FOURNEAU, 2007; SMITH, 1994). Moretti e Figueiredo (2007)
completam afirmando que no início da década de 2000 havia uma tentativa de classificar as
ações sociais empresariais em investimento social privado no intuito de camuflar os termos
tradicionais filantropia ou caridade, que remetiam ao empresariado paternalista.

Um marco para o desenvolvimento da RSC no Brasil foi a criação do Instituto Ethos de
Empresas e Responsabilidade Social em 1998, uma associação de empresas sem fins
lucrativos, que visa promover e socializar o conhecimento e as premissas da responsabilidade
social entre seus associados, exigindo destes a adoção de uma postura socialmente
responsável para com todos os envolvidos em suas atividades, sendo eles acionistas,
funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, e outros. (INSTITUTO ETHOS, 2011). O
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (2011) destaca em sua carta de
princípios os seguintes pontos: primazia da ética, responsabilidade social, confiança,
integridade, valorização da diversidade e combate a discriminação, diálogo com as partes
interessadas (stakeholders), marketing responsável, interdependência com o bem estar da
sociedade, transparência e comunidade de aprendizagem. Tais temas são abordados em
consonância com os temas centrais estipulados pela norma ABNT NBR ISO 26000 de
Responsabilidade Social.
Serpa e Fourneau (2007) ampliaram o nível de conhecimento das reações do consumidor
brasileiro à respeito da RSC. Citam pesquisas de RSC realizadas até o momento, dentre elas
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uma realizada pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social (2004) que indicou que os
brasileiros estão valorizando cada vez mais as ações de RS das empresas, contudo ainda não
haviam respostas conclusivas sobre o impacto da postura socialmente responsável na imagem
da empresa e decisão de compra, fato que serviu de suporte a pesquisa em questão. Os
resultados revelaram que a maioria demonstrou falta de familiaridade com o objeto de estudo
e de consenso do tipo de impacto que a RSC gera para a sociedade. Já a respeito do efeito da
postura socialmente responsável das empresas sobre seu comportamento de compra, a maior
parte dos entrevistados citou ações negativas empresariais que os conduzem a optar por esta
ou aquela empresa, isto é, ações não condizentes com a RSC.

As análises de Serpa e Fourneau (2007) revelaram que as quatro dimensões da RSC,
econômica, legal, ética e filantrópica propostas por Carroll (1991), estavam presentes nas
respostas dos entrevistados, no entanto, a dimensão filantrópica foi a mais citada, seguida pela
ética. Já os beneficiários das ações de RSC concentraram-se nos clientes, funcionários e
comunidade, sendo que investidores e acionistas (principais personagens da visão clássica da
RSC, uma vez que esta objetiva lucros) mal foram mencionados. Com isso, o que se
evidenciou na pesquisa foi o enfoque socioeconômico da RSC, em razão da ineficácia do
poder público perante os diversos problemas presentes em todas as áreas da sociedade
brasileira, assim as autoras concluíram que as pessoas acreditam na atuação empresarial como
forma de auxiliar nestas questões.

Bufoni, Muniz e Ferreira (2009) investigaram a eficácia do processo de certificação do
“Empresa Cidadã” realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, e
concluíram que apesar dos efeitos positivos ás imagens das organizações certificadas, os
autores não encontraram evidências de que exista de fato alguma mudança de postura
socialmente responsável por parte das empresas, nem mesmo adoção de conceitos, políticas
ou processos de responsabilidade social em função da certificação.

Scherer, Gomes, Madruga e Crespam (2009) uniram os temas da responsabilidade social e
ambiental juntamente com a estratégia no intuito de identificar e analisar as relações
existentes entre os temas abordados. Na análise da gestão socioambiental, citam Carroll
(1979, 1999, 2007) quando se referem à responsabilidade social e detalham o modelo VBA de
Schwartz e Carroll (2007). No entanto, as variáveis que compõe os investimentos sociais são
direcionadas, na sua maioria, aos stakeholders internos e/ou organizacionais (gestores,
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colaboradores, acionistas, etc.) que por sua vez representam somente uma parte dos
stakeholders das organizações em questão. Os resultados demonstraram que há uma maior
predominância de investimentos ambientais, explicado pelos autores, provavelmente, em
função da maior competitividade que tais ações lhes conferem.

Em se tratando de vantagem competitiva, alguns autores têm aliado este tema à RSC, como no
estudo de Ferreira, Ávila e Faria (2010), sobre os preços praticados por empresas que atuam
com RSC. Os resultados revelaram que os consumidores de fato percebem um benefício
adicional na compra do produto socialmente responsável e estariam dispostos a pagar até 10%
a mais por ele. Desta forma, pode-se concluir que a RSC tem um papel determinante neste
resultado, e que uma empresa que atua com RSC poderia praticar um preço mais alto do que o
da concorrência, todavia, é de extrema importância que a empresa informe seus consumidores
sobre suas ações de RSC, para que esta possa beneficiar-se desta vantagem competitiva. Por
outro lado, esta empresa sociamente responsável também teria um importante papel regulador
no comportamento empresarial, capaz de reverter benefícios futuros à sociedade.

Ainda sobre vantagem competitiva, Neves, Lima e Pessoa (2011) mostraram em seu estudo
que 57% dos consumidores consideram as ações de RSC somente às vezes, já a respeito do
aumento de competitividade das empresas que atuam com responsabilidade social, 31%
acreditam nesta influência positiva. Tal constatação vêm de encontro com as idéias de Barney
(2002), que acredita na vantagem competitiva através da implementação de estratégias que
agreguem valor e gerem benefícios a uma empresa, sem que outra concorrente também a faça.
Dentre as práticas de RSC que as empresas realizam, os entrevistados mostraram ter maior
importância a postura ética (82%), seguido pelo cumprimento das obrigações legais,
preocupações com a qualidade de vida dos funcionários e familiares, ações socioambientais e
com a comunidade onde está inserida. E nas práticas que as empresas poderiam adotar para
tornarem-se mais competitivas, apontaram para a preocupação com os empregados como
sendo a mais relevante.

Freire (2009, p.157) também explora o tema da vantagem competitiva, por meio de uma
articulação teórica com a RSC, e afirma que “[...] ao se considerar as dimensões da RSC na
busca da vantagem competitiva pode-se maximizar o desempenho da empresa, respeitando-se
os interesses da sociedade”.
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No Quadro 3 estão discriminadas as pesquisas acerca da RSC e temas diversos da área da
administração anteriormente mencionados, suas variáveis de pesquisa e bases teóricas
utilizadas para embasar suas análises.
Quadro 3 - Bases teóricas utilizadas nas pesquisas nacionais sobre RSC
Autores
Serpa e Fourneau
(2007)

Scherer, Gomes,
Madruga e Crespam
(2009)

Freire
(2009)

Ferreira, Ávila e
Faria
(2010)

Neves, Lima e
Pessoa
(2011)

Variáveis
RSC (econômica, legal, ética e filantrópica)
Imagem da empresa
Decisão de compra dos consumidores
Responsabilidade social e ambiental (alimentação,
previdência, educação, saúde, cultura, capacitação,
assistência familiar, participação nos lucros, auditoria
ambiental, campanhas ecológicas, educação ambiental
para funcionários, entre outras)
- Estratégia
-

- RSC
(econômica,
legal,
discricionária)
- Vantagem competitiva

ética,

filantrópica,

- Benefícios percebidos pela RSC (preocupação com o
meio-ambiente, envolvimento com a comunidade,
investimentos em causas que merecem atenção)
- Política de preços
- Decisão de compra.
- RSC (postura ética, cumprimento das obrigações
legais, preocupação com a qualidade de vida dos
empregados e da comunidade, vagas para minorias,
realizar ações socioambientais, voluntarismo, entre
outros)
- Vantagem competitiva

Bases teóricas
Carroll (1991)

IBASE (2007),
Miles e Snow (1978)

Carroll (1979, 1991),
Wartick e Cochran (1985),
Wood (1991),
Schwartz e Carroll (2003)
Zeithaml (1988),
Monroe (2003),
Brown e Dacin (1997)

Ashley (2002),
Barney (2002)

Fonte: o autor

2.2 O modelo VBA e sua relação com os cinco principais construtos do campo dos
Negócios e Sociedade

O modelo VBA de Schwartz e Carroll (2007) é uma tentativa de unificar os principais
conteúdos complementares acerca do campo dos Negócios e Sociedade, que ao ver dos
autores consistem nos construtos: responsabilidade social corporativa (RSC), ética nos
negócios (EN), teoria dos stakeholders (TS), sustentabilidade (SUS) e cidadania corporativa
(CC). Schwartz e Carroll enfatizam as confusões e utilizações errôneas dos termos em
questão, tanto por parte de autores da área como pelas corporações. Desta forma, Schwartz e
Carroll realizam o detalhamento dos cinco construtos em análises comparativas, incluindo
origens, definições, dimensões normativas, principais contribuintes, pontos fortes e
deficiências potenciais, conforme é demonstrado resumidamente no Quadro 4:
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Quadro 4 – Principais construtos do Campo dos negócios e sociedade e suas características
Construtos

Características principais
Termo usado há mais tempo na busca pelo entendimento da relação dos negócios e da
sociedade. Representa as responsabilidades oriundas de todas as ações empresarias, que
afetam os diferentes públicos com os quais as empresas se relacionam. Existência de
duas escolas de pensamento, de um lado estão aqueles que acreditam que os negócios
RSC
têm como única obrigação serem lucrativos de forma legal e ética (FRIEDMAN, 1970;
LEVITT, 1958), e do outro lado os que acreditam haver uma gama maior de obrigações
dos negócios perante a sociedade (ANDREWS, 1973; CARROLL, 1981; DAVIS;
BLOMSTROM, 1975)
De George (1987) foi considerado o primeiro a distinguir o tema como um campo de
estudo separado, segundo ele, EN seria a interação da ética com os negócios (DE
GEORGE, 1987). No centro deste construto está a filosofia moral e seus padrões
Ética nos negócios morais, ou seja, valores, princípios e teorias a fim de engajar-se e direcionar-se ás
atividades empresariais éticas. Tais padrões morais aplicados ao campo da ética nos
negócios são o utilitarismo, a deontologia, os direitos morais, a justiça e a virtude moral.
Evidencia a responsabilidade ética acima das demais (legal, econômica e filantrópica).
Nos negócios, o primeiro conceito veio da Comissão Mundial do Desenvolvimento e
Meio-ambiente (WCED) em 1987, amplamente utilizado que afirma ser o
desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as das
gerações futuras. Outro fato importante foi a apresentação do conceito do tripé da
Sustentabilidade
sustentabilidade ou triple bottom line criado por Elkington (1999), que consiste em
atingir a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e a equidade social para ser
possível a obtenção da sustentabilidade empresarial. De acordo com o autor, a
sustentabilidade é o paradigma emergente dos negócios no século 21.
Embora existam evidências em décadas anteriores, somente em 1984, R. E. Freeman
viria a integrar seu conceito a um construto de gerenciamento estratégico. Há duas
versões distintas da TS, a primeira seria uma versão ampla que inclui todos os grupos
que podem afetar ou que são afetados pelas decisões e ações da empresa, e o segundo
Teoria dos
diz respeito a uma versão estreita que se baseia em grupos que colocam algo em risco
na relação com a empresa e os que são necessários para sua sobrevivência. Nesta
stakeholders
versão, grupos ativistas e o meio-ambiente não são considerados stakeholders legítimos.
O foco deste construto estaria no gerenciamento da tomada de decisão direcionada aos
interesses dos diferentes stakeholders. Em virtude da importância da Teoria dos
stakeholders nas pesquisas sobre RSC, esse tema será objeto de análise no item 2.3
Cidadania
O mais recente dos construtos em análise, com início dos debates no final da década de
corporativa
90, e é centrado na filantropia corporativa e no envolvimento comunitário.
Fonte: Adaptado de Schwartz e Carroll (2007).

Em razão das similaridades encontradas em todos os construtos analisados bem como da
confusão em suas utilizações, Schwartz e Carroll desagregaram os termos para a identificação
dos conceitos ou elementos centrais que os unem entre si, e finalmente com estas informações
os autores propuseram o modelo VBA (Value, Balance e Accountability, conforme Anexo A),
que significa em português valor, equilíbrio e responsabilidade com transparência, cujos
elementos estão presentes em todos os cinco construtos inicialmente analisados, pois
representam suas características fundamentais na relação dos negócios e a sociedade. O
modelo VBA está devidamente detalhado a seguir:

Valor (value): A geração de valor é u um elemento fundamental no campo dos negócios e
sociedade, que é concretizado quando as necessidades da empresa encontram com as
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necessidades da sociedade em longo prazo produzindo mercadorias e serviços eficientemente
e evitando externalidades negativas, sendo assim, é uma obrigação da empresa gerar valor
societal líquido. No modelo VBA o “valor de longo prazo” para ambos a empresa e a
sociedade é o componente responsável pelos resultados. O valor baseia-se em conceitos
normativos como o utilitarismo que avalia as atividades dos negócios como éticas somente
quando estas geram o maior valor societal líquido (BRADY 1985, KLEIN 1985, LEWIS &
SPECK 1990 apud SCHWART; CARROLL, 2007, p.21-21), e também na preocupação e
cuidado, em outras palavras, na precaução contra danos desnecessários. Também está ligado
ao conceito de desempenho social corporativo, pois ambos focalizam os resultados
corporativos (SCHWARTZ; CARROLL, 2007), ao mesmo tempo em que “[...] ajuda o
mundo a se tornar um lugar melhor” (BAKAN, 2004). Desta forma o valor pode ser percebido
através da satisfação das necessidades dos stakeholders de acordo com suas relações com a
organização (utilitarismo) e evitando danos (preocupação/ cuidado). Como exemplo são os
serviços oferecidos pelos parques de diversão (lazer e entretenimento) satisfazendo estas
necessidades de seus visitantes, realizados de maneira sadia e segura, respeitando todas as
práticas de conduta ética e legal.

Equilíbrio (balance): Discutido desde a década de 20 na literatura dos negócios e sociedade,
compreende o equilíbrio em direcionar e atender aos interesses conflitantes dos stakeholders
(incluindo nonstakeholders como o meio-ambiente) e /ou padrões morais, assim sendo, o
equilíbrio é o componente que representa o processo do modelo VBA no qual todos dentro da
empresa devem colaborar ativamente para sua obtenção. Os conceitos normativos que
embasam o elemento equilíbrio seriam: justiça, justiça distributiva, equidade, respeito ao
outro (ou Kantianismo), pluralismo moral e direitos morais. Tal princípio pode ser observado
no equilíbrio de benefícios entre os stakeholders (equidade/ justiça distributiva), políticas de
contratação justas e sem qualquer discriminação (justiça, pluralismo moral, respeito, direitos
morais) ou políticas de inclusão social (todos os princípios). Um exemplo seria a empresa não
dar prioridade somente aos benefícios de seus diretores e manter uma política de participação
nos lucros para os funcionários.

Responsabilidade (accountability): Os negócios devem engajar-se em um processo de
abertura suficiente, correto, propício e verificável das atividades que podem afetar outros. O
termo “accountability” é definido pela norma da ISO 26000 (2010) como a “[...] condição de
responsabilizar-se por decisões e atividades e prestar contas destas decisões e atividades aos
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órgãos de governança de uma organização, a autoridades legais e, de modo mais amplo, às
partes interessadas da organização”. Ou seja, consiste em uma responsabilidade mais
aprofundada que de acordo com Waddock (2002, p. 219) significa que a empresa deve
responsabilizar-se pelos impactos de suas ações, processos e políticas, inclusive das decisões
que estão por traz destas práticas. É o componente que representa os princípios do modelo. Os
conceitos normativos da Responsabilidade são: transparência, confiabilidade, honestidade, e
integridade. Alguns autores (PRUZAN, 1998; ZADEK, 2001 apud SCHWARTZ;
CARROLL, 2007, p. 24) mencionam que a responsabilidade está ligada a divulgação das
informações de todas as atividades que podem afetar outros indivíduos, como através de
relatórios de auditoria e de desempenho social. O fato de a empresa investir na preservação do
meio ambiente em que está inserida e prestar contas destes investimentos perante a sociedade
indo além das obrigações legais caracterizaria este elemento do modelo VBA.

No Quadro 5, apresentam-se as justificações teóricas e variáveis utilizadas em diferentes
estudos de cada um dos cinco construtos analisados por Schwartz e Carroll (2007) e suas
variáveis do modelo VBA, embora os autores afirmem que todos os construtos abrangem de
certa forma os três elementos do referido modelo.
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Quadro 5 - Análise comparativa dos principais construtos do campo dos Negócios e Sociedade e o Modelo VBA
Critério/ conceito

RSC

Ética nos negócios

Teoria dos Stakeholders

Sustentabilidade

Cidadania corporativa

Modelo VBA
2007/ Problemas de
utilização e definição dos
principais construtos do
CNS
Três conceitos centrais:
valor, equilíbrio e
responsabilidade
Organização e seus
stakeholders

Historia/ Origens

- Anterior à década de 1960
- Impacto social

1970/ Moralidade

1980/ Não-acionistas

1990/ Meio-ambiente

2000/ Comunidade/
Filantropia

Definição central

- Fazer o bem

Evitar danos

Equilibrar interesses

Garantir o futuro

Contribuição social

Entidades
direcionadas

- Organização

Gerentes e organização

Organização

Organização

Estreita/Stakeholders
primários VS. Ampla/
Stakeholders secundários

Homocêntrica VS.
Ecocêntrica

Filantropia/ relações
comunitárias VS. Social/
global

-

- Gerenciamento
baseado na ética e nos
valores
- Governança
corporativa e ética
- Liderança moral e
ética

- Relações com
stakeholders
- Engajamento com
stakeholders
- Corporação de
stakeholders
- Capitalismo de
stakeholders

- Ambientalismo
corporativo
- Negócios e o meioambiente
- Capitalismo sustentável

Cidadania empresarial
Cidadania de negócios
globais

- RSC
- Ética nos negócios
- Teoria dos stakeholders
- Sustentabilidade
- Cidadania corporativa

- Utilitarismo
- Deontologia
- Direitos morais
- Justiça
- Virtude moral

- Agência
- Justiça
- Contrato social
- Direitos morais
- Kantianismo
- Utilitarismo
- Libertarianismo
- Confiança
- Ética feminista

Utilitarismo
Direitos morais
Contrato social

- Preocupação/ cuidado
- Utilitarismo
- Pluralismo moral
- Justiça
- Imparcialidade
-Direitos morais
- Respeito
- Transparência
-Confiabilidade
- Honestidade
- Integridade.

Versões estreitas
e amplas

- Econômica/ Legal VS. Ética/
- Discricionária

Ramificações
teóricas

- Modelo de acionista
- Responsabilidade
corporativa
- Questões sociais no
gerenciamento
- Responsabilidade
corporativa com
transparência na sociedade
- Capacidade de resposta
social corporativa
- Desempenho social
corporativa

Justificações
teóricas

-

Contrato social
Agencia moral
Poder social
Interpenetração
Stakeholder
Utilitarismo
Baseado na propriedade
Religioso

Fonte: Adaptado de Schwartz e Carroll (2007)

Gerentes, Empregados,
e organização
Lei/ observância VS.
Ética/ integridade/
valores

- Utilitarismo
- Direitos morais

39

Estes três conceitos centrais, valor, equilíbrio e responsabilidade, formam uma proposição
normativa, que combinados resultam no papel apropriado dos negócios na sociedade. O
modelo VBA observa os critérios mínimos para ser teoricamente legitimado na prática, pois
considera os stakeholders bem como o nonstakeholders (como o meio-ambiente), integra as
considerações éticas nas ações e tomadas de decisões administrativas, mantém a relevância
para os gerentes e garante uma perspectiva global em longo prazo. Schwartz e Carroll (2007)
afirmam que o fato do modelo compor um diagrama de Venn (Figura 3) enfatiza sua
característica de interdependência entre os três conceitos, e a observância de somente um dos
três não é suficiente podendo levar a empresa à falência ou acarretar sérios danos à sociedade.
Em contrapartida, as empresas que observarem os três conceitos estarão trabalhando os cinco
construtos e se posicionarão no centro do diagrama, que é o estado ideal para qualquer
organização.

Nota: VBA = valor, equilíbrio, responsabilidade [value, balance, accountability]; CSR = responsabilidade social corporativa;
BE = ética dos negócios; SM = gestão dos stakeholders; SUS = sustentabilidade; CC = cidadania corporativa.

Figura 3- O Modelo VBA e seus três conceitos principais
Fonte: Adaptado de Schwartz & Carroll (2007, p.175)

Como sugestão de pesquisas futuras, Schwartz e Carroll (2007) indicaram que seria possível
unir outras áreas da administração como a governança corporativa e fazer uma análise
empírica entre a relação dos elementos do modelo VBA e o desempenho financeiro, por
exemplo. Ou no sentido de responder a questionamentos como: Até que ponto as estratégias
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de uma empresa são direcionadas a criar valor societal sustentável, balancear
apropriadamente os interesses dos stakeholders e a demonstrar responsabilidade
suficiente em suas ações? Tal questionamento vai ao encontro dos objetivos propostos na
presente pesquisa. E como limitações os autores destacaram algumas questões como: os cinco
construtos são de fato conceitos teóricos ou meras nomenclaturas? Outros elementos centrais
poderiam basear a unificação dos cinco construtos? Como medir apropriadamente cada
elemento do VBA? Estas perguntas explicitam o potencial a ser explorado do tema no Campo
dos negócios e sociedade.

Quadro 6 – Relação entre as dimensões da RSC e os princípios do Modelo VBA
Schwartz e Carroll (2003)

Ser Lucrativo;
Maximizar receita;
Minimizar custos;
Tomar decisões
estratégicas sábias e
Estar atento com a
política de dividendo

Maximizar lucros; Ser
lucrativo; Manter posição
competitiva forte; Ter
eficiência operacional e Buscar
lucros constantes

Lucros constantes; Situação
financeira satisfatória; Ter
eficiência operacional; Ser
competitivo; Ganho para todos
os envolvidos; Desempenho
econômico-financeiro
corporativo e Investimento em
educação

Obedecer a leis
ambientais, de proteção
aos consumidores,
trabalhistas; Aderir a
regulamentos e
Respeitar todas as
expectativas contratuais

Atuação consistente com as
expectativas do governo e das
leis; Obedecer leis locais,
estudais e federais; Fornecer
produtos e serviços que
atendam pelo menos as
exigências mínimas na lei

Cumprimento das leis locais,
estaduais e federais e
Cumprimento das leis para
fabricação de produtos, da
sociedade, ambientais e
governamentais

Ser ético; Evitar
práticas questionáveis;
Operar acima do
mínimo exigido por lei
e Assumir uma
liderança ética

Atuação consistente com as
expectativas sociais e normas
éticas; Reconhecer novas
normas éticas e morais da
sociedade; Não comprometer
as normas éticas a fim de
atender objetivos corporativos
e Garantir a integridade
corporativa indo além do
cumprimento das leis

Respeito às normas morais e
éticas da sociedade, dos
funcionários e dos fornecedores
na delimitação das metas
corporativas; Garantir a
integridade corporativa indo
além do cumprimento das leis;
Apoiar projetos que promovam a
qualidade de vida da
comunidade e Dar assistência
voluntária às instituições e
comunidade beneficentes

Contribuições
corporativas,
Programas de apoio à
comunidade, Educação,
Envolvimento,
melhoramento e
voluntarismo com a
comunidade

Atuação consistente com as
expectativas filantrópicas e de
caridade da sociedade, Auxiliar
as artes, Participação dos
funcionários e gestores em
ações voluntárias na
comunidade; Contribuir com
educação publica e privada e
Apoio a projetos de melhorias
à qualidade de vida da
comunidade

Filantrópica

Discricionária/

Ética

Carroll (1991)

Econômica

Carroll (1979)

Legal

Dimensões da
RSC

Fonte: o autor

(está inserida nas dimensões
econômica e ética)

Schwartz e Carroll
(2007)
Modelo VBA

1) Utilitarismo (valor)
2) Justiça distributiva
(equilíbrio)

1) Justiça (equilíbrio)
2) Transparência e
Honestidade
(responsabilidade)
3) Cuidado e
preocupação (valor)
1) Cuidado/
preocupação (valor)
2) Equidade, Justiça,
Respeito ao próximo,
Direitos morais e
Pluralismo moral
(equilíbrio)
3) Confiabilidade,
Honestidade e
Integridade
(responsabilidade)

1) Cuidado/
preocupação (valor)
2) Justiça distributiva,
Equidade e Respeito ao
próximo (equilíbrio)
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Vale ressaltar que as dimensões da RSC de Carroll (1979 e 1991) - econômica, legal, ética e
filantrópica e de Schwartz e Carroll (2003) - econômica, legal e ética convergem com os
elementos do modelo VBA, pois este resulta de uma tentativa de unificar os principais
construtos existentes no campo dos negócios e sociedade, dentre eles a RSC, para facilitar a
discussão e a real compreensão do paradigma que permeia estas relações. Assim sendo, foi
desenvolvido o Quadro 6 com o intuito de melhor demonstrar a relação entre as dimensões da
RSC com os elementos do modelo VBA comprovando sua completa abrangência das questões
pertinentes ao tema investigado neste estudo.

2.3 Responsabilidade social corporativa e a atividade turística

A responsabilidade social corporativa relacionada ao setor turístico tem se tornado cada vez
mais uma forte ferramenta para a realização de um turismo sustentável (HOLCOMB,
UPCHURCH; OKUMUS, 2007), pois através de ações socialmente responsáveis as empresas
turísticas podem minimizar seus impactos no meio-ambiente e sociedade, distribuir benefícios
de maneira justa e garantir os recursos para as próximas gerações.

Tendo isso em vista, as organizações possuem um papel imprescindível nesse processo, e para
isso têm buscado novas formas de operacionalizar suas atividades pensando se maneira
sustentável e socialmente responsável. Entretanto, Dreher et al (2008) salienta que a RSC
sozinha não é capaz de atender a todas as demandas sociais existentes através da mudança que
provoca nas práticas organizacionais, porém pode contribuir com a reflexão ética nos
negócios e assim vir a auxiliar na redução dos problemas sociais resultantes da atividade
turística.

Com essa linha de pensamento, Kasim (2006) busca demonstrar a relevância das ações de
responsabilidade social e ambiental corporativa no turismo, com foco em hotéis. O autor
apresenta uma lista de impactos negativos do turismo conforme o Quadro 7:
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Quadro 7- Impactos negativos do turismo
AMBIENTAIS
1. Perda de habitats para o desenvolvimento
relacionado ao turismo particularmente para resorts em
áreas primitivas

SOCIAIS
1. Transição dos estilos de vida tradicionais para o
modernismo

2. Erosão da terra e falta de água durante a construção

2. Conflito de valor ou deterioração da identidade
local e sistema de valor do encontro de diferentes
culturas

3. Aumento de demanda do suprimento de água

3. Perda de economias tradicionais em favor da
economia do turismo

4. Aumento de demanda no suprimento de energia

4. Deslocamento potencial de autóctones a favor do
desenvolvimento do turismo

5. Aumento de carga no gerenciamento de resíduos
sólidos

5. Perda da autenticidade das artes locais para as
atividades mercantis

6. Poluição dos afluentes

6. Padronização das instalações turísticas

7. Poluição do ar devido aos transportes

7. Aumento da criminalidade

8. Alteração do ambiente natural do fundo dos oceanos,
áreas de mangues e praias

8. Empregos com baixos salários

Fonte: Adaptado de Wahab e Pigram (1997); Hong (1985); Mowforth e Munt (1998) (apud KASIM, 2006, p. 4).

Kasim (2006) não referencia a literatura de RSC, mas as de sustentabilidade e de turismo
sustentável para embasar suas análises durante o estudo bibliográfico. Afirma que para lidar
com o turismo sustentável talvez seja necessário ter uma nova linha de pensamento, com
todos os stakeholders do setor turístico engajados atuando de maneira mais ativa para com as
questões de RSC (KASIM, 2006). O autor ainda enfatiza a urgência em iniciar os esforços do
setor turístico no sentido de assumir um comportamento responsável e sadio perante a
sociedade e acrescenta a necessidade de discussões mais aprofundadas sobre o tema.

Bohdanowicz e Zientara (2008) investigaram o melhoramento da qualidade de vida das
comunidades locais e o bem-estar dos empregados de hotéis, que de acordo com os autores, já
praticam ações socialmente responsáveis a algum tempo, na sua maioria grandes redes
hoteleiras,

como

por

exemplo

Marriot International,

Accor

International,

Club

Méditerranean, Hilton Hotels Corporation, entre outras, e já publicam em web sites e
relatórios anuais suas ações de RSC. Os autores pretendiam discutir como os hotéis
contribuem para as questões de RSC destinadas aos stakeholders, comunidade e empregados,
e mostraram que a maioria dos hotéis começou suas ações de RSC após o ano 2000, que
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desenvolveram seus próprios códigos de ética e que possuem iniciativas destinadas a pessoas
com necessidades especiais, tanto na comunidade quanto em seus quadros de funcionários
(empregando cerca de 9000 no total entre as redes). Os demais resultados (Quadro 8)
demonstram que os hotéis têm realizado significantes contribuições com as práticas de RSC
perante seus empregados e comunidades locais, principalmente de cunho ético e filantrópico.
Quadro 8 - Iniciativas de RSC praticadas pelos hotéis pesquisados
Iniciativas de RSC
Possuem departamento para ações de RSC

Quantidade de
hotéis
5

Possuem políticas de RSC

9

Realizam doações à caridade

9

Realizam trabalhos com as comunidades locais

7

Realizam compras no ‘mercado honesto’

6

Publicam informações de RSC e ambiental

9

Possuem sistema de comunicação para desempenho ambiental

9

Realizaram esforços para obter alguma certificação ecológica

3

Promovem educação ambiental e de sustentabilidade aos funcionários

10

Informam regularmente os funcionários s/ iniciativas ambientais e de RSC
Fonte: Adaptado de Bohdanowicz e Zientara (2008)

10

Bohdanowicz e Zientara (2008) também analisaram em um estudo de caso, uma das maiores
e mais bem sucedidas operadora de hotéis Escandinava, “Scandic”, que é referência na
aplicação de ações socialmente responsáveis. A operadora possui um modelo de negócios que
demonstra os aspectos de sustentabilidade praticados por ela, o Compass (bússola, em InglêsFigura 4) cujo centro possui o termo Omtanke que significa “cuidado com nossos hóspedes e
conosco, enquanto cuidamos no nosso meio-ambiente e de nossa sociedade”. Os outros
termos que compõe o modelo são eficiência, sociedade, segurança e proteção, saúde, meioambiente e arte de vender (sentido horário) juntamente com três mais abrangentes,
econômico, ético e ecológico em um ciclo contínuo.

44

Figura 4 - Bússola de valores centrais dos negócios da Scandic
Fonte: Scandic, (2007) apud Bohdanowicz e Zientara, (2008, p. 153).

Este programa de RSC aplicado pela Scandic foi introduzido no início dos anos 90 e se tornou
parte central da filosofia da empresa. Várias iniciativas foram desenvolvidas de acordo com o
Omtanke, como o manual de segurança e proteção, o programa de bem-estar das
comunidades, estabeleceu padrões de acessibilidade, é o principal patrocinador da campanha
de câncer de mama (Pink Ribbon), implantou uma declaração para fornecedores atuarem de
maneira sustentável, possui o rótulo KRAV em alguns de seus alimentos e muitos destes são
orgânicos como o café. Os autores concluem afirmando que é quase impossível para as
grandes empresas atualmente existirem sem a RSC, inclusive a indústria do turismo e
hospitalidade. Os resultados encontrados mostraram que em algumas grandes companhias
hoteleiras o tema está realmente sendo colocado em prática e que a chave para seu sucesso é o
envolvimento dos funcionários, que pode trazer benefícios para todas as partes envolvidas.

Uma pesquisa investigando o contexto dos cassinos e operadoras de jogos foi aplicada por
Vong (2010) com a comunidade de Macao, China, representada pelos professores e alunos do
ensino médio que são indagados a respeito das práticas de RSC de seis empreendimentos. O
Quadro 9 demonstra as principais questões investigadas.
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Quadro 9 – Principais ações da RSC investigadas
Área

Social

Fatores
Negócios e
emprego
(social)
Desenvolvimento da
comunidade
(social)

- Dar bolsas de estudos a moradores locais
- Desenvolver talentos locais
- Melhorar a imagem de Macao
- Contribuir com a caridade
- Introduzir novas tecnologias

Praticas de
gestão (social)

- Promover os jogos responsáveis
- Conduzir pesquisas sobre os problemas causados pelos jogos
- Financiar organizações e atividades que tratem dos problemas causados pelos jogos
- Tratar os funcionários locais de maneira justa
- Criar um ambiente de trabalho harmonioso
- Introduzir melhores práticas de gestão

Proteção do
meio-ambiente

- Proteger o meio-ambiente
- Participar do melhoramento e estética da cidade

Jogos
responsáveis
(social)

Ambiental

Ações de RSC
- Criar oportunidades de negócios para empresas locais
- Oferecer boa remuneração aos moradores locais
- Oferecer bom desenvolvimento de carreira para moradores locais
- Oferecer oportunidades de treinamento para moradores locais

Fonte: Adaptado de Vong (2010)

Os resultados do estudo de Vong (2010) revelaram haver uma grande quantidade de
respondentes que não estavam cientes das ações de RSC aplicadas pelas operadoras de jogos,
dentre os que percebiam, creditavam apenas uma empresa as atividades socialmente
responsáveis, sendo que nenhum acreditava que as empresas participavam da proteção do
meio-ambiente, no cuidado com a cidade, criavam um ambiente harmonioso, tratavam os
funcionários locais de forma justa ou promoviam os jogos responsáveis. A maioria concordou
que os empreendimentos trouxeram melhorias, porém, não apoiavam nenhuma operadora em
especial, nem novos investimentos. Vong ainda indica algumas ações para haver uma
auditoria social no local: identificar stakeholders e realizar diálogos com estes, desenvolver
indicadores de desempenho de RSC e produzir relatórios devidamente legitimados.

Levy e Park (2011) também investigaram as ações de RSC em hotéis selecionando as dez
maiores redes para fazer primeiramente um levantamento dos critérios de RSC aplicados nos
hotéis através de relatórios e web sites juntamente com uma revisão da literatura para
completar a lista de ações de RSC a ser inserida em seu instrumento de pesquisa. As variáveis
da RSC inclusas no instrumento de pesquisa (Quadro 10) estavam de acordo com as cinco
dimensões classificadas pela base de informações KLD3 segundo Inoue e Lee (2011 apud
LEVY; PARK, 2011, p.150).
3

KLD significa Kinder, Lydenberg and Domini & Co., uma firma de consultoria em opções de investimentos
sociais, que disponibiliza para consulta sua base de informações em desempenho social (SHARFMAN,
1996).
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Quadro 10 – Variáveis de responsabilidade social corporativa
Dimensões
(KLD)

Relações
comunitárias

Diversidade
Relações com
funcionários

Questões
ambientais

Variáveis
Avaliação dos impactos sociais na comunidade antes da construção e encontrar maneiras
de gerenciá-las.
Tornar-se membro de Organização Internacional de responsabilidade nos negócios
Implementar códigos de conduto de fornecedores e instruções para padrões dos direitos
humanos e éticos
Fazer doações a comunidade local (dinheiro e produtos)
Minimizar a utilização dos recursos da comunidade local
Organizar ou patrocinar eventos para arrecadação de fundos/ caridade
Dar oportunidade aos empregados a fazer serviços voluntários a comunidade e desenvolver
parcerias com organizações locais
Dar oportunidade aos clientes de doar ou voluntariar-se na comunidade local
Conduzir programas de diversidade aos fornecedores, executivos de altos cargos,
funcionários, clientes, entre outros.
Implementar programas para receber clientes e funcionários deficientes.
Conduzir programas de desenvolvimento do ambiente de trabalho para melhorar o bemestar e crescimento
Implementar políticas de segurança, saúde e condições dignas de trabalho
Colaborar em atividades para melhoramento do meio-ambiente na comunidade local
Programas de tratamento ou reutilização da água
Promover educação ambiental aos funcionários e clientes
Ter um sistema de controle corporativo formal para medir, monitorar e relatar praticas
sustentáveis
Implementar um programa de redução de viagens para funcionários para diminuir as
viagens de automóvel com somente um passageiro
Implementar programas de reutilização de roupas de cama e toalhas
Implementar critérios nos processos de compras que visem reduzir impactos ambientais
Implementar programas de gerenciamento de resíduos para materiais recicláveis, reduzir
desperdício e utilizar materiais recicláveis
Obter certificação ambiental
Firmar parcerias com especialistas locais para fornecer indicações de como preservar a
biodiversidade local
Reduzir desperdícios com construções e reformas
Reduzir gastos com energia
Reduzir utilização de papel
Reduzir consumo de água
Treinar funcionários para reduzir consumo de recursos
Utilizar fontes de energia alternativas
Utilizar produtos locais (alimentícios)

Qualidade dos
Fornecer aos clientes opções de alimentação saudável
produtos
Fonte: Adaptado de Levy e Park (2011)

O estudo de Levy e Park (2011) revelou que os gerentes dos hotéis entrevistados reconhecem
as vantagens em estar engajados nas práticas de RSC, sendo que as principais respostas
foram, a economia nos custos, a reputação e imagem do hotel perante seus hóspedes, a
competitividade do hotel no mercado e a lealdade dos hóspedes. Já referente às variáveis das
ações de RSC praticadas pelos hotéis, as relacionadas ao meio-ambiente são ainda as mais
comuns, no entanto, as práticas mais inovadoras como a utilização de fontes de energias
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alternativas foram vistas como de baixa prioridade, demonstrando uma postura arcaica e
acomodada nos gerentes, que parecem ter resistência a mudanças além do tradicional. Como
sugestões de pesquisas futuras mencionam a realização de pesquisas qualitativas mais
aprofundadas sobre atividades de RSC com alta importância e baixo desempenho, e ainda
indicam a necessidade de mensurar a percepção dos stakeholders no alinhamento às práticas
de RSC.

Molina (2011) também estudou a RSC na gestão hoteleira com a hipótese de que as empresas
que assumem uma postura socialmente responsável de forma estratégica, praticam uma gestão
mais sustentável e rentável convertendo tais ações em diferenciais a fim de melhorar sua
imagem perante o mercado. Para isso analisou três grandes redes de hotéis e utilizou um
quadro de Navarro (2008, p. 196-197 apud MOLINA, 2011, p. 172) contendo os benefícios
da RSC para as empresas (Quadro 11). Molina conclui que as práticas de RSC com relação
aos grupos de interesse “clientes” e “empregados”, prioritários pelas empresas investigadas,
são de fato rentáveis, e por isso os gerentes buscam inserir tais práticas em sua gestão,
utilizando-as como ferramentas estratégicas com o intuito de melhorar a imagem das
organizações perante o público.
Quadro 11 - Benefícios da RSC para as empresas
Aspectos gerais

Benefícios
- Antecipar-se às exigências sociais, principalmente para com os stakeholders, sendo
Aspectos sociais
capaz de prever suas necessidades
e sócio-laborais - Reduz o risco de litígios, demandas e sansões
- Facilita o desenvolvimento de soluções economicamente eficientes
- Fortalece a lealdade e fidelização de clientes
- Reduz o risco de publicidade negativa, boicotes e deterioração da imagem pública
Aspectos de
- Melhora a reputação e imagem da marca da empresa
relacionamentos
- Facilita o diálogo com os clientes e melhora sua adaptação aos produtos e serviços
- Melhora as relações com os stakeholders
- Incrementa a moral, transparência, confiança e coesão da força de trabalho
- Reforça a filosofia da empresa
Aspectos
- Ajuda a difundir novas tecnologias e melhores práticas de gestão
organizacionais - Induz a uma melhor supervisão da cadeia de fornecedores
- O diálogo e estabelecimento de bons canais de comunicação, facilitam a luta contra a
corrupção nas transações econômicas de comerciais
- Reduz os custos operacionais através de uma gestão sistemática de recursos
- Reduz os custos das negociações, por meio de rigorosas políticas de ética empresarial
Aspectos
- Incrementa a produtividade através de uma força de trabalho motivada
econômicos e
- Atrai uma ‘nova espécie’ de investidores
financeiros
- Permite a inclusão de certas medidas nos índices de investimentos socialmente
responsáveis
Fonte: Adaptado de Navarro (2008, p. 196-197 apud MOLINA, 2011, p. 172)
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Cowper-Smith e Grosbois (2011) investigaram as ações de RSC realizadas por quatorze
companhias provenientes das três maiores alianças aéreas existentes, através de uma análise
qualitativa de conteúdo dos relatórios anuais de desempenho socialmente e ambientalmente
responsável. Propõem o desenvolvimento de um quadro universal para avaliar e comparar a
atuação das empresas aéreas com RSC. As três categorias do desenvolvimento sustentável
(DS) estipuladas pelo Conselho mundial de negócios (WBCSD) – meio-ambiente, economia e
sociedade, em 1999 foram também transmitidas à RSC por considerarem ser uma parte
integral do DS. Cada divisão das variáveis sofreu novas subdivisões conforme os
Quadros 12 e 13:

Quadro 12 - Iniciativas ambientais das empresas aéreas
DIVISÃO
Emissões
Resíduos
Energia
Água
Biodiversidade
Poluição sonora

SUBDIVISÃO
Redução de emissões de CO² e Redução de poluição do ar
Reduzir resíduos
Reduzir consumo de energia
Reduzir o uso da água e Reduzir a poluição da água
Assegurar a integridade ecológica e Envolvimento em projetos de conservação ambiental
Reduzir a poluição sonora

Fonte: Adaptado de Cowper-Smith e Grosbois (2011)

Quadro 13 - Iniciativas socioeconômicas das empresas aéreas
Divisão
Engajamento e bem-estar
dos funcionários
Equidade social e
diversidade
Bem-estar da comunidade
Prosperidade econômica

Subdivisão
1. Melhorar a o bem-estar, saúde e segurança dos funcionários
2. Aumentar o envolvimento e capacitação dos funcionários
3. Aumentar o envolvimento dos funcionários em questões ambientais e de RSC.
4. Possibilitar oportunidades para educação e progresso dos funcionários
1. Aumentar a diversidade no quadro de funcionários
2. Acessibilidade universal para funcionários e clientes
1. Envolvimento em projetos comunitários
2. Propiciar a conscientização dos clientes para as questões de DS
1. Práticas sustentáveis de compras
2. Criação de empregos
3. Contribuir para o desenvolvimento econômico local

Fonte: Adaptado de Cowper-Smith e Grosbois (2011).

Os resultados encontrados por Cowper-Smith e Grosbois (2011) mostraram que a maioria dos
relatórios analisados tem como foco a dimensão ambiental da RSC e menos detalhes a
respeito das dimensões social e econômica, mesmo havendo uma quantidade expressiva de
iniciativas, poucas são realmente praticadas. As empresas pesquisadas representam somente
34% da população formada pelas três alianças, porém tais empresas se vangloriam por suas
lideranças de mercado e por seus compromissos com a sustentabilidade, mas, em
contrapartida revelaram um baixo nível de iniciativas de RSC aplicadas e reportadas em seus
relatórios.
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No Brasil, o número de pesquisas envolvendo a responsabilidade social com o fenômeno
turístico ainda é escasso. Alguns estudos são focados em temas com apelos éticos, como o
turismo e os portadores de deficiência física presente nos estudos de Almeida (2006) e Saeta e
Teixeira (2008), sobre a pobreza e a criminalidade como no artigo de Silva (2004) ou ainda
discutindo o turismo sexual, abordado por Zoauin e Oliveira (2008).

Carvalho e Alberton (2008) descrevem as práticas de responsabilidade social e ambiental em
meios de hospedagens situados na Estrada Real – MG. No que tange a responsabilidade
social, as autoras destacaram as ações destinadas aos funcionários como as mais relevantes e
comuns na prática, como afirmam Pava e Krausz (1997), Srour (2000), Melnyk et al. (2001),
Ruf et al. (2001), Melo Neto e Froes (2001), Moore (2001), Ashley (2003), Pinto (2004),
(apud CARVALHO; ALBERTON, 2008, p.37). Tal ênfase também foi dada por
Bohdanowicz e Zientara (2008). Pautadas nas divergências dos autores quanto à efetiva
prática da RS nas empresas, Carvalho e Alberton (2008) objetivaram identificar os
indicadores relevantes para cada aspecto da RSC, bem como averiguar a real atuação das
organizações citadas, para isso reuniram as variáveis que estão dispostas no Quadro 14:
Quadro 14 - Aspectos sociais e ambientais da responsabilidade social
Aspectos

Sociais

Ambientais

Questões do questionário
Apoiamos funcionários que adquirem qualificação profissional
Possuímos alguma atividade de lazer para os funcionários
Possuímos a cultura de treinamento para os funcionários
Há programas de bolsa-escola para filhos de funcionários
Possuímos programa de cargos e salários
Possuímos programas de premiação para produtividade de funcionários
Há participação dos funcionários nos lucros do estabelecimento
Há procedimento confidencial para que o funcionário registre alguma insatisfação em relação ao
estabelecimento
Há participação dos funcionários nos processos de decisão empresarial
O estabelecimento permite à comunidade visitações e utilização de suas instalações
Apoiamos atividades desportivas e culturais locais
Apoiamos projetos comunitários
Doamos à comunidade algum material que não é mais utilizado em nosso estabelecimento
Optamos por fornecedores que atuam de forma ética e responsável em relação a prazos e ao ambiente
Existe um programa para reduzir o desperdício de energia e materiais em nosso estabelecimento
Possuímos coleta seletiva de lixo
O ganho com a coleta seletiva de lixo é revertido para os funcionários
Fazemos uso de produtos reciclados
Fazemos uso racional da água
Possuímos algum projeto de reutilização de água
Realizamos programas de educação ambiental com nossos funcionários e/ou comunidade

Fonte: Carvalho e Alberton (2008, p. 42)
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Por meio destas variáveis, foram aplicados os questionários aos proprietários/ gerentes dos
estabelecimentos selecionados e constataram que a maioria destes (57%) não pratica
efetivamente a RSC, corroborando com os autores pesquisados. Outra constatação importante
foi a de que as empresas pesquisadas praticam mais as ações sociais em detrimento das
ambientais. Carvalho e Alberton (2008) concluem afirmando que o engajamento na RSC deve
se dar ao passo que as organizações sentirem-se dispostas para isto, demonstrando a vocação
de seus integrantes, e não em respeito à uma obrigação ética estabelecida no contrato social.

Corroborando com Carvalho e Alberton (2008), Dreher, Ullrich e Vieira (2008) revelaram
que há um baixo número de empresas que realmente estão engajadas com as práticas de RSC,
embora concordem com a importância destas, sendo assim, os autores apontaram para a
necessidade de uma mudança organizacional em todas as suas atitudes visando à
sustentabilidade do setor turístico por completo. Outro agravante foi o fato do
desconhecimento da profundidade e amplitude característicos do termo “responsabilidade
social” por parte dos dirigentes das organizações pesquisadas, o que sugere a urgência em
disseminar seu conceito e processos pertinentes para que estas possam se adaptar a esta nova
realidade. No entanto, tal engajamento das organizações não acontece totalmente voluntário,
mas decorrente da maior conscientização do consumidor sobre o papel social das empresas e
do conseqüente aumento de demanda por tais práticas (ASHLEY, 2002).

Todavia, esta conscientização parece caminhar lentamente no turismo, pois Silva e Marques
Jr. (2008) constataram que há desinteresse por parte dos turistas em conhecer as práticas de
RSC, dos quais somente 10,4% mostraram muito interesse. Em contrapartida, concluíram que
quanto mais informado o turista estiver sobre as práticas de RS no turismo, mais propenso ele
estará de valorizar a organização que as pratica, podendo possibilitar o aumento de
competitividade desta.

Também discutindo através de uma perspectiva gerencial, Pozo e Tachizawa (2012) uniram
os temas da responsabilidade social corporativa e o marketing social (MS) a fim de propor um
modelo de gestão para organizações empresariais pautadas nestas premissas. Pontuam
importantes diferenças entre responsabilidade social (RS) e MS, sendo que em suma este
último se refere à utilização de ferramentas mercadológicas e técnicas de marketing para
provocar mudança de comportamento da sociedade para com o bem-estar social (POZO;
TACHIZAWA, 2012). Outro ponto considerado foi a necessidade de mudança
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comportamental interna nas organizações inserindo princípios éticos e a RSC em todo o
processo, para assim possibilitar a implantação do MS que consequentemente refletirá na
imagem da marca da empresa (KOTLER, 2007 apud POZO; TACHIZAWA, 2012).

Os resultados forneceram evidências de que os temas pesquisados por Pozo e Tachizawa estão
cada vez mais presentes como fator estratégico nas organizações, e que tanto colaboradores
quanto gestores os consideram uma importante ferramenta para o desenvolvimento
econômico e do capital social da empresa, pois 66% dos entrevistados concordam que o
marketing e a responsabilidade social são diferenciais estratégicos que propiciam maior
competitividade empresarial. Contudo, Pozo e Tachizawa salientam que o MS e a RS não se
resumem a ferramentas estratégicas, pois o comportamento ético em todas as ações
organizacionais também colabora com o fortalecimento de qualquer atividade empresarial,
inclusive a turística. O fortalecimento turístico por meio das ações de RS e MS obteve um
resultado positivo, com 87% dos respondentes concordando com a relação destes.

Observando por outro lado, Avila, Cruz e González (2009) fazem uma análise para descobrir
como as ações de RSC do Programa Berimbau, desenvolvido pelo Resort Costa do Sauípe são
destinadas a auxiliar no desenvolvimento das oito comunidades no seu entorno. Este estudo
de caso revelou que foi importante para os moradores locais terem participado do processo de
planejamento e implantação do Programa, já sobre os impactos ambientais as respostas foram
de desconhecimento ou desinteresse. Dentre os principais benefícios estão: geração de
emprego e renda, fortalecimento das associações e criação de infra-estrutura. Sobre as ações
do Programa, os entrevistados citaram as voltadas para a educação e geração de emprego e
renda. Um ponto negativo constatado foi a ausência do poder público na atuação do Programa
para acompanhar seu andamento, o que revelou aos pesquisadores certa fragilidade na
perpetuação do Programa em longo prazo, juntamente com a pouca capacitação técnica e
profissional das lideranças locais para monitorar os projetos em execução.

Indo ao encontro das constatações de Avila et al (2009), anteriormente, Souza e Sampaio
(2006) já haviam revelado que grande parte dos projetos de RSE (vistos como processos de
tomada de decisão) por eles investigados, beneficiou as populações carentes através da
inclusão social e processos participativos. Também pontuaram que há uma preocupação
significativa por parte das empresas de incluir tais projetos no balanço social do Instituto
Ethos, que se caracteriza uma estratégia de marketing social.
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Outro enfoque aos atores envolvidos em projetos socialmente responsáveis foi dado por
Dreher e Rueckert (2010) que descrevem de forma crítica o processo de cooperação
intersetorial entre a Universidade Regional de Blumenau (FURB), a Fundação Fritz Muller e
o Sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares de Blumenau e região (SIHORBS) em
projetos de responsabilidade social principalmente no tocante a inserção de jovens no
mercado de trabalho turístico. Os resultados mostraram que a RS de fato promove a discussão
da demanda social dos jovens nas empresas envolvidas o que motiva as estratégias de
cooperação intersetorial que por sua vez, contribuem com a inserção social no turismo.

Foi feito um levantamento de dissertações a respeito da RSC no setor turístico e envolvendo o
contexto hoteleiro tiveram destaque Moratelli (2005), Carvalho (2006) e Graciano (2008). No
transporte aéreo de passageiros, Borin (2008). Outra fonte de pesquisa investigada abordando
o tema da responsabilidade social com foco em práticas de organizações turísticas foi
desenvolvida por Souza e Ferreira (2010) com ênfases na reputação corporativa, marketing e
teoria dos stakeholders. No entanto, como se pode perceber, vários tipos de empreendimentos
turísticos já foram estudados com relação às práticas de RSC, porém, não foram encontradas
pesquisas internacionais ou nacionais sobre tais práticas em parques temáticos, fato que
demonstra uma lacuna empírica a ser pesquisada, para que seja possível enquadrar os modelos
teóricos da RSC conforme as características deste importante setor inserido na atividade
turística.

2.4 A perspectiva dos stakeholders e a responsabilidade social corporativa

A teoria dos stakeholders (TS) tornou-se amplamente difundida na academia quando R.
Edward Freeman no ano de 1984 inseriu seu conceito integrado em um construto de
gerenciamento estratégico coerente, de acordo com Rowley (1997, p.888), tal obra foi
intitulada “Strategic Management: a Stakeholder Approach”. Schwartz e Carroll (2007)
evidenciam o fato dos debates sobre TS atualmente estarem mais voltados para seu conceito e
prioridades, os quais são divididos em visão ampla e visão estreita.

Exemplificando a visão ampla, o conceito de Freeman (1984, p.46) indica que stakeholder
pode ser definido como “[...] qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado
durante a obtenção dos objetivos organizacionais.” Este foi o conceito escolhido para
fundamentar esta pesquisa, em razão de ser um dos mais citados mundialmente e também por
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considerar alguns grupos sociais muito importantes como a mídia, a concorrência e grupos
ativistas4 como stakeholders constituintes. Os stakeholders foram divididos por Stoner e
Freeman (1985) em internos, constituído por funcionários, acionistas, investidores e
proprietários, e os externos que são representados por clientes, governo, fornecedores,
concorrentes e sindicatos. Outros autores também classificaram os grupos de stakeholders,
contudo utilizando outros termos, como Wood (1991) e Clarkson (1995) que os separaram em
primários (que exercem impacto direto à empresa) e secundários (que não estão diretamente
ligados à empresa, mas podem influenciá-la de alguma forma). Já Frooman (1999) e Costa et
al (2011) explicam que a análise dos stakeholders deve responder a três questões: quem são
eles, o que eles querem e como eles vão tentar conseguir o que querem, ou seja,
respectivamente referem-se aos atributos, finalidades e métodos relacionados aos
stakeholders.

Independente dos termos e classificações que os stakeholders possam assumir em
determinada empresa, o mais importante é reconhecer que, segundo Carroll (2007), a TS
constitui uma forte ferramenta organizacional para os gerentes no estabelecimento de
estratégias corporativas e consiste em uma das principais funções do gerenciamento, através
do direcionamento da atenção na tomada de decisão com relação à identificação e foco nos
interesses dos stakeholders. Moysés Filho (2009) completa afirmando que as ações de RSC
estão diretamente conectadas as interações e à comunicação entre a organização e seus
stakeholders, o que resulta no desempenho da reputação corporativa.

Leandro e Rebelo (2011, p.18-19) afirmam que “a responsabilidade social, a existir, é
assumida por e para os stakeholders”, e completam a idéia referenciando Cortina (2005, apud
LEANDRO; REBELO, 2011, p.19) que acredita ser o grande benefício das empresas
socialmente responsáveis o fato de descentralizarem a atenção exclusiva normalmente
direcionada aos shareholders (acionistas e investidores) e passarem a valorizar da mesma
forma e intensidade os demais stakeholders, proporcionando bem-estar aos colaboradores,
mantendo boa relação com fornecedores, obtendo a confiança e satisfação dos clientes, sendo
assim, consequentemente estarão cumprindo com as responsabilidades perante seus acionistas
e investidores, sobrevivendo no mercado, gerando lucros e mantendo a imagem positiva junto
a todos os grupos de interesse.
4

Normalmente considerados nonstakeholders, ou seja, não pertencentes aos stakeholders, na visão estreita.
(DONALDSON; PRESTON, 1995; PHILIPS, 2003 apud SCHWARTZ; CARROLL, 2007, p.14).
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Em suma, retomando a afirmação de que a RSC abrange todas as obrigações das organizações
perante a sociedade (CARROLL, 1991), que por sua vez é composta por diversos grupos de
interesse ou stakeholders (LYRA et al, 2011) pode-se dizer que a legitimidade dos
stakeholders nesta relação constitui uma base para o entendimento da RSC, conforme
afirmam Mostardeiro e Ferreira (2005, apud LYRA et al, 2011). Entretanto, cabe aos gerentes
decidirem quais stakeholders serão considerados no momento da tomada de decisão, e Carroll
(1991) leva em consideração dois critérios: sua legitimidade e seu poder. A legitimidade
refere-se ao grau de justificativa que os grupos possuem de reivindicar seus direitos e o poder
seria a força destas pretensões.

Carroll considera a TS um processo em que os gerentes harmonizam os objetivos
organizacionais com as expectativas dos stakeholders, os primários deveriam ser priorizados,
mas que os demais também possam ser satisfeitos. Então, no sentido de auxiliar esse processo
de gerenciamento e tomada de decisão, o autor elaborou alguns questionamentos, como a
definição de quem são os stakeholders da organização, quais seus anseios, oportunidades e
ameaças que eles podem gerar, quais as responsabilidades sociais (econômica, legal, ética e
discricionária) que a empresa tem com cada um deles, e por fim quais estratégias, ações e
decisões ela usará para alcançá-los.

Schwartz e Carroll (2007) demonstram a relevância dos stakeholders para os construtos do
campo dos Negócios e Sociedade, quando designam um dos três elementos de seu modelo ao
propósito principal desta referida teoria, que assinala o equilíbrio entre os interesses e padrões
morais dos envolvidos com as organizações. Tal elemento é apoiado pelos princípios da
justiça, justiça distributiva, equidade, respeito aos outros e direitos morais.

Tamanha a relevância do tema inspirou Parmar, Freeman, Harrison, Wicks, Purnell e De
Colle (2010), que uniram-se para realizar um estudo sobre o estado da arte da teoria dos
stakeholders. Neste estudo os autores pretendiam responder aos seguintes questionamentos: a)
no contexto globalizado atual, como acontece a criação e comercialização de valor?, b) qual a
ligação entre capitalismo e ética? e, c) como os gerentes deveriam pensar a respeito do
gerenciamento destas duas questões? Afirmam que através de uma análise central no
relacionamento dos negócios com os indivíduos que afetam e são afetados por ela, então
haverá chance maior de gerenciar estes três problemas. Os autores concordam que apesar de
haver atualmente muita discussão sobre a definição da teoria dos stakeholders, eles a vêem
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como um quadro de idéias da qual muitas podem ser criadas. Também acrescentam que por
meio da interação entre os grupos de stakeholders de forma unida é capaz de criar e
comercializar ‘valor’, e que é obrigação do executivo gerenciar e moldar estes
relacionamentos para possibilitar o máximo de valor possível para os envolvidos, bem como
distribuí-lo de forma equitativa.

2.5 A perspectiva dos stakeholders no turismo

Tendo em vista estas considerações a respeito da teoria dos stakeholders, devido sua
popularidade e aceitação na academia, é natural que inúmeras pesquisas nas mais diversas
áreas queiram verificar sua aplicabilidade ou desenvolver instrumentos que possibilitem
analisar e mensurar sua relação com determinados stakeholders (COSTA et al, 2011).

Os estudos envolvendo os stakeholders no turismo ainda são escassos, tanto internacionais
quanto nacionais como constatam Araújo (2008) e Costa et al (2011). No entanto o interesse
pelo assunto tem aumentado no que diz respeito ao planejamento e gestão do turismo em
vários destinos turísticos no mundo (ARAÚJO, 2006), com isso, o envolvimento dos
stakeholders neste processo pode facilitar a observação de muitas questões sociais,
econômicas, políticas, culturais e ambientais importantes para o desenvolvimento sustentável
segundo Bramwell e Lane (1993). Inseridos neste contexto, existem quatro grandes
perspectivas de stakeholders no turismo, segundo Goeldner e Ritchie (2002), os turistas, os
residentes, os empresários do turismo e os funcionários de órgãos governamentais, e
completam afirmando que muitos dos estudos sobre as complexas relações dos stakeholders
no turismo são direcionados às percepções ou atitudes de somente um destes grupos de
stakeholders, sendo assim, enfatizam a importância de investigações submetidas a múltiplos
grupos de stakeholders, vindo de encontro com os propósitos da pesquisa em questão.

Neste sentido, Virginio e Fernandes (2011, p.226) afirmam que em razão da atividade
turística ter um caráter social muito intenso, visto que implica em relações entre diversos
atores sociais, serve como uma mediadora entre as partes a fim de incentivar estas interações
dos stakeholders de forma ética e responsável. Getz e Andersson (2011) exploraram o tema da
gestão dos stakeholders em festivais de quatro países, utilizando uma comparação de
relacionamentos e dependência entre os grupos de stakeholders. Os resultados apontaram para
a pouca dependência entre os stakeholders na sua maioria, no entanto, revelou a existência de
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padrões gerais de relações entre os stakeholders, como o da dependência de visitantes
pagantes que evita a dependência do governo para com os custos, contudo, impõe sérios
riscos financeiros aos festivais. Já Byrd e Gustke (2007) focaram sua pesquisa na
identificação dos stakeholders do turismo com o uso de decision trees (árvores de decisão) em
dois condados da Carolina do Norte – EUA. Os autores descobriram quatro grupos de
stakeholders com relação ao apoio destes para o desenvolvimento do turismo sustentável nas
comunidades pesquisadas, o grupo que possui uma visão negativa do turismo, os praticantes
de atividades recreativas e grandes apoiadores do turismo, os que apóiam menos o turismo
pois são preocupados com seu impacto na comunidade e os altamente apoiadores da atividade
turística. O estudo de Vellecco e Mancino (2010) aborda o turismo sustentável na visão dos
stakeholders da atividade turística de três diferentes destinos na Itália, e tem como foco
demonstrar seu apoio e compromisso para com as iniciativas sustentáveis das localidades. Os
mesmos assuntos são contemplados no estudo de Dodds (2010) que questiona a existência do
turismo sustentável na prática dos stakeholders e de que maneira estes influenciam neste
processo.

Há estudos nacionais abordando o tema gestão dos stakeholders no turismo, como o de
Araújo (2008) que discute a teoria dos stakeholders com o desenvolvimento do turismo
sustentável para análise de gestão de destinos turísticos. Costa Vieira, Boaventura, Coradini e
Anez (2009) estudaram a influência dos stakeholders na estratégia de órgãos públicos,
aplicado na diretoria de turismo de Guarulhos – SP. Concluíram que houve uma compreensão
da atuação dos stakeholders locais e regionais, como integrá-los e principalmente como
articulá-los na administração pública do turismo. Paiva e Manfredini (2010) discutiram o
domínio do Estado em relação ao turismo e propuseram um modelo de desenvolvimento
contínuo de competências, bem como a democratização das relações dos stakeholders na
administração pública do turismo. Ao fim, afirmam que o governo detém um papel importante
no processo turístico, mas que não deve ser visto como protagonista e sim como coordenador
entre os stakeholders.

Vieira, Costa e Cintra (2011), através de uma pesquisa bibliométrica com o termo
stakeholders analysis (análise dos stakeholders) buscaram identificar os estudos envolvendo o
turismo, com base em um índice de citações na web, ISI - Web of Science. Utilizando o termo
stakeholders foram encontrados 4.533 artigos e com o termo stakeholders analysis 1.296.
Deste total foram selecionados 51 que realmente tinham o termo como foco central. Dentre os
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temas encontrados estavam mais presentes o meio- ambiente (13), a tomada de decisão (9), as
redes de relacionamento (8), entre outros. O turismo, no entanto, foi abordado em apenas
cinco publicações, o que evidenciou a necessidade de evolução da teoria dos stakeholders
com a aplicação em pesquisas empíricas na área.

Costa, Vieira e Carmona (2011) trataram da produção cientifica mundial sobre a gestão dos
stakeholders no turismo. Os resultados demonstraram, corroborando com o artigo
anteriormente citado, que ainda há uma escassez de trabalhos que contemplam o termo
stakeholders tourism, com relativamente pouco embasamento teórico nos autores que são
referência na teoria do stakeholders, e muitos em estudiosos do turismo. Já com relação aos
termos lazer, hospitalidade e mega-eventos a incidência de estudos é nula quando os autores
buscam por qualquer um que envolva a teoria dos stakeholders e praticamente inexistente
quando contemplam o termo sem a referida base teórica, fato que evidencia uma lacuna
existente na produção acadêmica acerca da atividade turística sob a ótica da teoria dos
stakeholders.

2.6 Características do setor de serviços e experiências de consumo

Tendo em vista que o setor turístico é analisado com base na teoria de serviços em geral, será
feita uma breve abordagem introdutória sobre este assunto. De acordo com Koetz, Santos e
Kopschina (2009, p.84) a literatura de serviços teve início a partir da década de 1970 a fim de
acompanhar as mudanças econômicas que ocorriam em diversos países e atender as
necessidades gerenciais inerentes a ela. No decorrer das décadas seguintes foi exclusivamente
motivada pela questão da distinção de suas características com relação as dos produtos.

Swartz e Iacobucci (2000 apud KOETZ et al 2009, p.83) afirmam que o setor de serviços
representa mais da metade do produto interno bruto de países desenvolvidos como Alemanha,
Japão e EUA, já no Brasil os serviços totalizaram 65,3% do Produto Interno Bruto – PIB de
2008 (INTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2009). Tais fatos
motivaram autores como Vargo e Lusch (2004) à indicar uma nova lógica dominante nos
negócios, na qual os produtos seriam substituídos pelos serviços como segmento mais
importante na economia, o que certamente conduziria a uma reorientação do pensamento de
marketing pois este sempre enfatizou as características dos produtos em suas proposições, a
transferência física do bem.
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Tendo em vista estas considerações sobre os serviços, outra temática que vem sendo
fortemente discutida na academia são as experiências de consumo. Segundo Lusch, Vergo e
O’Brien (2007) a experiência caracteriza-se uma condição fundamental para a criação de
valor, sendo que este não existe enquanto não houver o real consumo dos produtos ou
serviços. A experiência transformou-se em um elemento-chave nesta nova reorientação do
marketing e na compreensão do comportamento do consumidor, de acordo com Barbosa,
Souza, Kovacs e Melo (2011). As experiências de consumo surgiram no marketing nos
estudos de Holbrook e Hirschman em 1982 nos quais destacaram a visão hedonista do
consumo (BARBOSA et al, 2011; BRASIL, 2007) que envolvia um fluxo de fantasias,
sentimentos e diversão associados a este processo, comenta Brasil (2007, p.1). Este autor
ainda expõe que tais considerações deram início ao marketing experiencial que vem sendo
amplamente discutido no meio e nos mais variados contextos, dentre eles no turismo como
nas ofertas turísticas (MITCHELL; ORWIG, 2002) e na hotelaria (DUBÉ; LE BEL; SEARS,
2003; PULLMAN ;GROSS, 2003).

O fato de o turismo comercializar serviços, ou melhor, experiências que diferentemente dos
produtos não podem ser substituídos ou consertados em casos de defeitos ou falhas, implica
em somente dois resultados, uma experiência prazerosa ou desastrosa, se este não atender as
expectativas dos clientes.

Assim, diversos estudos vêm sendo realizados a fim de melhor entender o processo de
satisfação dos clientes de serviços turísticos como os de Barbosa et al (2011), Campos (2008),
Guerreiro, Mendes, Valle e Silva (2008), Lima Filho, Marchiotti e Quevedo-Silva (2012),
Mesquita e Rocha (2009) e Salazar, Farias e Lucian (2008) tendo em vista as características
do setor. Estes autores concordam que a satisfação de um cliente (turista) é influenciada por
diversos fatores como o imaginário, emoções, experiências vivenciadas, ou ainda, como
explica Urry (1996) as experiências turísticas são marcadas pelas comparações com as do
cotidiano, devendo sempre serem distintas do ordinário para o extraordinário, desta forma a
satisfação com serviços geralmente acontece quando as experiências envolvem prazeres
diferentes que venham a aguçar todos os sentidos.

Para melhor entender os significados e expectativas das experiências dos consumidores e se
elas possuem valor ou não, é necessário compreender como estes são divididos, e de acordo
com Hanefors e Mossberg (2003) este processo se dá em três etapas: a) experiência pré-
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consumo (motivação e expectativa), b) experiência da compra e seus elementos essenciais
(interação, envolvimento, satisfação) e c) lembranças da experiência (possível encantamento,
resultado). Obtendo tais informações é possível planejar e orientar todo o processo do serviço
turístico para que este atenda a todas as expectativas e desejos dos clientes (turista),
proporcionando-lhes experiências de valor, engajando-se assim em uma das premissas do
modelo VBA de Schwartz e Carroll (2007), modelo este que embasa a presente pesquisa. Vale
ressaltar que o elemento valor neste modelo visa a utilidade e a preocupação com a
sociedade, deste modo não se restringe a possibilitar o valor somente aos clientes, mas as
empresas também devem considerá-lo em todas as ações com os demais stakeholders, como
fornecer um ambiente de trabalho digno e adequado aos funcionários e gestores ou direcionar
ações com a comunidade dentro de suas reais e mais urgentes necessidades, enfim, o valor
deve estar presente em toda e qualquer atividade da organização.

2.6.1

Características do Setor Turístico

O turismo pertence à área das Ciências Sociais Aplicadas, porém não se restringe somente a
este domínio. Seus estudos e pesquisas possuem caráter multi, inter e transdisciplinar, desta
forma estão presentes em pesquisas de diversos campos como na Administração,
Antropologia, Ciências Políticas, Comunicação, Ecologia, Economia, Direito, Sociologia,
Arquitetura, entre outros (REJOWSKI, 2010).

De acordo com Panosso Netto, Tomillo Noguero e Jäger (2011), na tentativa de compreensão
do complexo fenômeno turístico, muitos autores têm construído análises positivistas,
sistêmicas, fenomenológicas, marxistas, hermenêuticas, anarquistas, entre outras. Contudo a
análise positivista é a mais tradicional, e foca os impactos da atividade turística, nas relações
entre os autóctones com os turistas, no funcionamento do sistema turístico e nas
conseqüências como fenômeno. O turismo é uma atividade resultante de um fenômeno social
da
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moderna,

motivado
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pelas

questões

de

trabalho,

e

conseqüentemente do tempo livre que possibilita o lazer e viagens, juntamente com o
desenvolvimento dos sistemas de transportes. Com uma sociedade industrial, que enaltece o
consumo e o materialismo possibilitados pela rotina estafante de trabalho, o turismo surge
como uma forma de fuga deste cotidiano e também como um renovador de energias para a
continuidade desse processo. (KRIPPENDORF, 1984; BOULLON, 2002). A Organização
Mundial do Turismo apud Middleton (1994, p.8), define: “Tourism comprises the activities of
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persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than
one consecutive year for leisure, business and other purposes” 5.

O turismo no século XX foi marcado pela massificação da atividade, uma vez que a
prosperidade econômica nos países desenvolvidos e a oferta de pacotes turísticos alavancaram
o mercado das viagens em todo o planeta, gerando divisas, empregos e desenvolvimento para
as comunidades receptoras. Ao mesmo tempo, começou a notar-se a destruição dos recursos
naturais e históricos somados a perda da cultura local em alguns casos, em geral como frutos
de atividades mal planejadas ou até da inexistência de processo de planejamento (SOUZA;
GALVÃO, SILVA; SILVA, 2010). Florit e Dreher (2010) lembram que as tendências
econômicas, tecnológicas e do turismo continuarão no futuro e que estas não irão auxiliar na
preservação das paisagens, levando a crer que é preciso haver uma mudança de
comportamento e de percepção das viagens no sentido de cooperar coma criação do senso de
humanidade e equidade. Os autores complementam afirmando que em muitos locais turísticos
é possível notar os efeitos negativos das atividades humanas, especialmente na vida de não
humanos.

Tal realidade tem motivando a busca por ações que possibilitem a maximização dos
benefícios concomitantemente com a minimização dos problemas provocados pelo fenômeno
turístico, dando origem ao conceito de turismo sustentável (TurS), de acordo com as
contribuições de Gunn (1994), Ioannides (1995), Robson e Robson (1996), Hardy e Beeton
(2001) e WTO (2004) (apud BYRD, CARDENAS; GREENWOOD, 2008, p.192), pautados
nas premissas do relatório de Brundtland da Comissão Mundial de Meio Ambiente e
Desenvolvimento (WCDE, 1987, p.49) considerado o principal evento que definiu o
desenvolvimento sustentável, este como sendo “aquele que atende as necessidades do
presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras atenderem as próprias
necessidades”. A OMT (2012) define o turismo sustentável como “[...] aquele que leva em
conta todos os seus impactos econômicos, sociais e ambientais atuais e futuros, atendendo as
necessidades dos visitantes, da indústria, do meio-ambiente e das comunidades receptoras”.
Também afirma que o TurS deve garantir a preservação da herança cultural das localidades
receptoras, ter participação plena dos stakeholders da atividade e que haja liderança política
engajada para garantir a participação de todos nos processos de planejamento, implantação e
5

Turismo compreende as atividades das pessoas viajando e ficando em lugares fora de seu meio comum por
não mais que um ano consecutivo a lazer, negócios ou outros propósitos. (tradução própria)
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posterior avaliação dos resultados do turismo no local, sendo assim o TurS enfatiza os
princípios ambiental, sócio-cultural e econômico da atividade turística para com todos os
envolvidos (OMT, 2012).

De acordo com Bramwell e Lane (1993) o turismo sustentável consiste em uma abordagem
positiva que visa diminuir os impactos resultantes das interações entre as empresas turísticas,
os visitantes, o meio-ambiente e as comunidades receptoras. Tal abordagem envolveria
viabilidade e qualidade em longo prazo para todos os envolvidos, incluindo, a sociedade e os
recursos naturais. Ainda evidenciam que não seria um processo de não-crescimento e sim de
se impor alguns limites ao crescimento. Lane (2001) completa afirmando que o principal seria
planejar um turismo integrado a um desenvolvimento econômico mais abrangente com
objetivos de conservação em longo prazo e incluindo as pessoas no processo de decisão. Para
os autores Farrel (1999, apud BERKE, 2002), McIntyre (1993), Getz (1987) e Hall (2004), o
desenvolvimento do turismo sustentável implica em observar as três grandes áreas
provenientes do próprio conceito de sustentabilidade, o qual significa dar atenção em igual
proporção às áreas econômica, ecológica e sócio-cultural, descritas como exigência ética para
com a responsabilidade social das presentes e das futuras gerações. Hall (2004) afirma que,
em virtude disso, uma abordagem mais ampla ao desenvolvimento do turismo sustentável se
faz necessária, visto que uma estritamente econômica não permeia as demais, e da mesma
forma não serve para medir a qualidade de vida.

Observando tais constatações sobre as premissas para realização do turismo de forma
sustentável, pode-se notar sua ligação direta com o tema da responsabilidade social
corporativa e os demais construtos do Campo dos negócios e sociedade proposto por
Schwartz e Carroll (2007), quando afirmam ser imprescindível para qualquer atividade
econômica a interação entre os três elementos do modelo VBA, destacando a geração de valor
na prestação dos serviços devidamente planejados, o equilíbrio entre os interesses e direitos
morais na participação dos envolvidos (stakeholders) de forma responsável e que possibilite
a perpetuação da atividade sem comprometer seus atrativos e recursos.

2.6.2

Contextualização do setor turístico no Brasil e em Santa Catarina

A atividade turística vem ao longo dos anos ganhando espaço de destaque no cenário
econômico mundial segundo Kasim (2006), Souza et al (2010) e Virgínio e Fernandes (2011).
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No Brasil, segundo o Ministério do Turismo (MTur) a entrada de turistas estrangeiros está
atualmente no mesmo patamar das estatísticas do início dos anos 2000 com 5,4 milhões
registrados em 2011, visto que neste período a atividade passou por algumas oscilações
bruscas. Em 2000 foram registrados 5,3 milhões e em 2002 caiu para 3,7 milhões, nos anos
seguintes houveram períodos de estagnação, com algumas oscilações negativas e positivas.
Em 2009 os números voltaram a cair seguidos de pequenas melhoras nos últimos anos. Em
contrapartida, o turismo interno ainda é o carro-chefe do turismo brasileiro, pois em 2011
foram realizados cerca de 79 milhões de desembarques em aeroportos nacionais, 15.8% a
mais que no ano de 2010. O Ministério do Turismo (2012) ressalta que tal dado resulta,
principalmente, “do aumento da renda do brasileiro, do interesse em colocar o turismo entre
as prioridades de consumo e das facilidades de acesso ao crédito no País.” (MINISTÉRIO DO
TURISMO, 2012).

Por ser um dos países em vias de desenvolvimento, o Brasil tem demonstrado cada vez mais
preocupação com o planejamento da atividade turística para que esta se desenvolva de
maneira adequada e resulte em todos os benefícios inerentes ao turismo sustentável,
beneficiando as áreas socioambiental, econômica, política e cultural do país. Os dados da
OMT, de junho de 2011, confirmam o Brasil como um dos principais destinos turísticos das
Américas, sendo o 4º com maior receita (US$ 5.919 milhões em 2010), perdendo somente
para os três países da América do Norte. A OMT também destaca que o Brasil é um dos
mercados com mais rápido crescimento e que é o terceiro maior mercado emissor nas
Américas, em consumo.

Uma das ferramentas que o Ministério do Turismo utiliza para alavancar o planejamento e o
desenvolvimento da atividade turística no Brasil é o PRODETUR Nacional – Programas
Regionais de Desenvolvimento do Turismo que já distribuiu US$ 870 milhões em propostas
aprovadas e possui US$ 781 milhões aguardando aprovação. Dentre as propostas já aprovadas
pelo PRODETUR Nacional está a do Estado de Santa Catarina, com o litoral como área
turística prioritária. De acordo com o Ministério do turismo (2011), este programa tem como
objetivo
[...] fortalecer a Política Nacional de Turismo e consolidar a gestão turística de modo
democrático e sustentável, alinhando os investimentos regionais, estaduais e
municipais a um modelo de desenvolvimento turístico nacional, buscando, com isso,
a geração de emprego e renda, em especial para a população local.
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O MTur também desenvolve o Plano Nacional do Turismo (PNT), no intuito de realizar
orientações estratégicas para o desenvolvimento da atividade, propondo diretrizes que visam
promover a inclusão social através da execução de projetos voltados para a geração de
negócios com o turismo, gerando emprego e renda para a população. O plano estipula os
objetivos a serem alcançados sempre no período de quatro anos, atualmente na versão de 2011
a 2014 (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2012).

O Estado de Santa Catarina está localizado na região sul do Brasil e possui uma população de
6.248.436 habitantes em uma área de 95.703,478 km² distribuídos em 293 municípios (IBGE,
2011). Tais municípios estão divididos em oito regiões: região do Litoral Centro, região do
Litoral Norte, região do Vale do Itajaí, região Norte, região Sul, região Serrana, região do
Vale do Rio do Peixe e região Oeste, cujas paisagens e aspectos histórico-culturais diferem
entre si, resultando em um dos estados de maior riqueza e diversidade cultural do Brasil. Em
conseqüência disso, há grande variedade na oferta de produtos e segmentos turísticos que
estão em operação em qualquer época do ano, como: turismo rural, turismo de saúde
(estâncias termo minerais), ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural, turismo
religioso, turismo de terceira idade, turismo de lazer (por exemplo, nos parques Beto Carrero
World em Penha, objeto de estudo desta pesquisa, e Parque Unipraias, em Balneário
Camboriú).

O estado possui alguns produtos turísticos diferenciados a nível nacional, como a ocorrência
de neve na serra catarinense principalmente no mês de julho, as festas de outubro realizadas
em várias cidades no estado, com destaque para a Oktoberfest em Blumenau considerada a
segunda maior festa do chope do mundo, perdendo somente para a festa homônima realizada
em Munique na Alemanha, o turismo rural e o crescimento pela procura do turismo de
observação de baleias, que ocorre entre junho e novembro, entre outros. Em Santa Catarina,
3% do orçamento estadual são destinados ao Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao
Turismo e ao Esporte (Seitec) – cerca de R$ 300 milhões, que são repassados aos municípios,
entidades públicas e projetos.

Estes são alguns dados do turismo em Santa Catarina, de acordo com a SANTUR (2012):
Durante os meses de março, abril e maio, Balneário Camboriú recebe 100 mil turistas da
terceira idade, que é uma atividade em expansão no estado; O Santuário de Santa Paulina, em
Nova Trento, segundo destino de peregrinação religiosa no Brasil, é visitado por 40 mil
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pessoas todos os meses – 480 mil/ano; A hotelaria catarinense registra atualmente mais de 2,5
mil empreendimentos, que oferecem em torno de 275 mil leitos, segundo levantamento da
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), o setor gera 220 mil empregos diretos e
indiretos; No mês de outubro, 12 festas típicas atraem mais de um milhão de turistas, a maior
delas, a Oktoberfest de Blumenau, atraiu 731.934 mil visitantes em 2009.

Festas típicas, artesanato, grupos folclóricos e gastronomia expressam a vitalidade da cultura
popular, com diversas variações regionais e espelham a diversidade de correntes migratórias e
das etnias presentes no estado, recebendo turistas à procura do lazer e do conhecimento. O
patrimônio histórico também reflete as particularidades de cada região, como o casario
colonial português no litoral e a arquitetura enxaimel alemã no Vale do Itajaí. Em Joinville
encontra-se a Escola do Teatro Bolshoi (origem russa) no Brasil, fazendo do estado uma
referência internacional em dança. Santa Catarina possui 22 conjuntos históricos tombados
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, além de diversos bens
tombados pelo Estado e pelos municípios. Os de maior destaque são o Centro Histórico de
Laguna e o Centro Histórico e Paisagístico de São Francisco do Sul (século XVIII), o
conjunto de fortalezas erguidas pelos portugueses no século XVIII para defender a Ilha de
Santa Catarina e o Palácio dos Príncipes de Joinville (século XIX).

Sintonizado com os princípios do desenvolvimento sustentável e do respeito às distintas
vocações regionais, o Governo de Santa Catarina, em conjunto com a sociedade, traçou o
plano

de

desenvolvimento

econômico

em

quatro

conceitos:

descentralização,

municipalização, prioridade e modernização tecnológica. O turismo em Santa Catarina é uma
atividade presente em praticamente todas as regiões. A diversidade de etnias e belezas
naturais e o clima bem definido em todas as estações são alguns dos fatores que motivam a
captação de turistas o ano todo para o estado. De acordo com os novos indicadores da
evolução da atividade turística dos 65 Destinos Indutores de Desenvolvimento Regional do
Turismo, Santa Catarina está entre os líderes de competitividade do setor no Brasil.
(MINISTERIO DO TURISMO, 2011).

2.6.3

Parques temáticos: características gerais

Os parques temáticos são empresas que oferecem brinquedos ao ar livre (radicais como
montanhas-russas ou infantis como carrosséis), atrações, shows, serviços de alimentação e
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outras formas de entretenimento em ambientes temáticos conforme afirmam Camp (1997) e
Milman (2009). Já Cook, Yale e Marqua (1999 apud HEUNG; TSANG; CHENG, 2009)
consideram os parques temáticos como destinações com serviços de entretenimento,
alimentação e bebidas em um ambiente totalmente diferente do exterior a ele, o que permite
aos visitantes uma fuga da realidade em que vivem. Segundo Secall (2001) os parques
temáticos possuem as seguintes características: 1) São atrativos para todas as faixas-etárias, 2)
possuem uma ou mais temáticas, 3) ambientes de entretenimento diversificados, 4) grande
volume de investimentos e 5) política de preço único para usufruir de todas as atrações. De
acordo com Clavé (1999), os parques temáticos materializam sonhos, o imaginário das
pessoas, devido a isto devem ser concebidos de forma que garantam a qualidade da
experiência que pretendem oferecer, bem como possuir total controle dos elementos que
interferem tanto na produção quanto no consumo desta experiência, o que denota um
gerenciamento altamente custoso e centralizado em múltiplos fatores.

Os parques temáticos constituem uns dos maiores componentes da indústria do turismo,
constata Liu (2008), que nos últimos trinta anos tem crescido muito aumentando sua
concorrência vertiginosamente (WAGENHEIN; ANDERSON, 2008). O principal mercado de
parques temáticos no mundo é os Estados Unidos, com mais de quatrocentos parques segundo
a IAAPA – International Association of Amusement Parks and Attractions (2012), com grande
concentração no estado da Flórida no sul do país. O primeiro parque temático nos EUA foi
criado por Walt Disney, no ano de 1955 na Califórnia, chamado Disneyland. Nos anos
seguintes outras companhias foram se estabelecendo no país e no exterior, e em 1971, Disney
inaugurou o segundo parque, em Orlando, na Flórida, motivado principalmente pelo clima
favorável ao turismo no ano inteiro (MILMAN, 2009). Com isso outros foram se instalando
na região, conhecida mundialmente como o maior complexo de parques com diferentes temas,
dentre eles: animais, aquáticos, radicais, temas e personagens de filmes e animações, e outros.
Ashton (1999) acrescenta que a década 1990 foi marcada pela grande influência do avanço da
tecnologia nos parques em todo mundo e pela popularização do transporte aéreo, mudando
drasticamente a cultura do divertimento e do turismo no mundo.

No Brasil, a ADIBRA – Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil foi
formada no ano de 1989 com o objetivo de representar o segmento, promovendo capacitação,
treinamento e eventos ligados a este. A ADIBRA possui atualmente 72 empresas filiadas
compostas por parques de diversão, parques temáticos e parques aquáticos, fornecedores de
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produtos e serviços afins, entre outros. Os parques aquáticos são a maioria no Brasil,
provavelmente em função do clima tropical que possibilita seu funcionamento durante o ano
todo na maior parte do país ou até pelo investimento necessário para sua implantação,
relativamente inferior as demais tipologias.

No ano de 2011, a ADIBRA uniu-se à ABNT para formular as Normas Brasileiras para
Parques de Diversões, que regulamenta as atividades dos parques através das seguintes
normas: ABNT NBR 15926-1: Terminologia; ABNT NBR 15926-2: Requisitos de segurança
do projeto e de instalação; ABNT NBR 15926-3: Inspeção e manutenção; ABNT NBR
15926-4: Operação e ABNT NBR 15926: Parques aquáticos. Este regulamento é uma
tentativa de minimizar possíveis problemas técnicos ou falhas por parte dos funcionários, que
podem vir a causar acidentes nos brinquedos ou atrações dos parques, uma vez que estão em
funcionamento constante em um dia normal implicando, por exemplo, no desgaste das peças
dos equipamentos. Tal situação é agravada pela ausência de fiscalização do cumprimento
destas normas, algo muito sério e que preocupa tanto os órgãos públicos quanto os
administradores dos empreendimentos, pois os acidentes em parques podem causar a morte
muito facilmente devido a alta velocidade, altura, ou impacto envolvidos na maioria dos
brinquedos, radicais ou não. Tal fato evidencia o elemento ‘responsabilização’ do modelo
VBA de RSC de Schwartz e Carroll (2007), pois seus princípios normativos visam à
transparência, confiabilidade, honestidade e integridade, que se reflete claramente nestas
normas criadas para garantir a segurança e bem-estar dos visitantes, e por conseqüência
mantêm as empresas em atividade de forma adequada e próspera.

Dentre os parques temáticos existentes e em funcionamento no Brasil destacam-se: Hopi Hari
– Vinhedo/ SP, Playcenter 6 – São Paulo/ SP, Mundo da Xuxa - São Paulo/ SP, Parque da
Mônica - São Paulo/ SP, Mirabilândia Olinda/ PE, Alpen Park - Canela /RS e o Beto Carrero
World – Penha/ SC (ADIBRA, 2012). Porém, há poucas informações sobre a atual situação
dos parques temáticos no Brasil, com a presença quase nula de pesquisas e levantamentos
mais aprofundados sobre sua situação no mercado, perfis dos visitantes, e todas as demais
informações relevantes sobre este setor do turismo. Outro agravante, apesar da relevância
desta área para a atividade turística, ainda há também uma escassez na produção acadêmica a
respeito de parques temáticos, tanto nacional (ASHTON, 1999; SUPINO, 2004) quanto

6

Fechado para reformas com previsão de reabertura para Julho de 2013 (SANIELE, 2012).
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internacional (LUI, 2008; MILMAN, 2009). Contudo, foram encontradas algumas pesquisas
sobre o tema realizadas na ultima década, mais comuns no exterior, com questionamentos
diversificados e resultados reveladores, como no estudo de Milman (2009) que compilou
atributos chave para a avaliação da experiência dos visitantes de parques temáticos, e que por
sua vez também servem para avaliação da qualidade dos parques em si, conforme o
Quadro 15:

Quadro 15 - Atributos chave para a avaliação da experiência dos visitantes de parques
temáticos
Fatores
1) Variedade de entretenimento e
qualidade

2) Cortesia, limpeza e segurança

3) Variedade de alimentos e preços
compatíveis

4) Qualidade do tema e design
5) Disponibilidade e variedade de
atividades voltadas as famílias
6) Qualidade e variedade dos brinquedos
e atrações
7) Preços e valor do serviço adequados

Atributos
Número de opções de entretenimento oferecidos
Variedade de opções de entretenimento (shows, brinquedos, etc.)
Qualidade de entretenimento e shows
Localizações e horários devidamente explicitados
Funcionários amigáveis e educados
Segurança nos brinquedos
Conhecimento dos funcionários sobre o parque
Limpeza do parque ou atração
Segurança
Variedade de preços de alimentos
Valores compatíveis com os alimentos
Qualidade do alimento
Disponibilidade de espaços para espetáculos
Layout do parque
Criatividade nas atrações
Nível temático das atrações e brinquedos
Qualidade da paisagem
Brinquedos e atividades destinados as famílias
Brinquedos e atividades destinados a todas as faixas-etárias
Quantidade de brinquedos radicais
Quantidade geral de atrações do parque
Qualidade de brinquedos e atrações
Preço do ingresso
Valor percebido compatível com o valor investido

Fonte: Adaptado de Milman (2009).

Wagenheim e Anderson (2008) estudaram a relação entre a satisfação dos funcionários com a
orientação aos clientes em parques temáticos e verificaram que há relação entre os temas,
quando há satisfação por parte dos funcionários com aos demais colegas de trabalho, porém
ao tratar da satisfação dos funcionários com o emprego no geral ou com os seus supervisores,
não foi detectada nenhuma relação destes com a orientação ao cliente.

Já a medição da lucratividade em operadoras de parques temáticos no Reino Unido foi tema
da pesquisa de Liu (2008) que constatou que há uma diferença significativa na lucratividade
entre as operadoras que focam seus esforços em somente um parque, para as que possuem
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parques em diferentes localidades, enfatiza ainda que estas pequenas operadoras estão
enfrentando uma concorrência cada vez mais acirrada com a entrada de operadoras
estrangeiras no mercado Inglês, e com a baixa lucratividade não poderão acompanhá-las
investindo em novas atrações e brinquedos o que poderia ser uma alternativa para esta
preocupante situação.

Há estudos que evidenciam diferentes problemáticas envolvidas nas atividades dos parques
temáticos, como o comportamento dos visitantes chineses comparados aos ocidentais nas filas
que se formam para utilização de determinados brinquedos, estudado por Heung, Tsang e
Cheng (2009). Outra pesquisa focou os efeitos do crescimento econômico ou de tempos de
recessão nos EUA nos visitantes dos parques temáticos da Flórida, realizado por Bonn, Furr e
Dai (2005). Um estudo de maior complexidade foi desenvolvido por Kao, Huang e Wu (2008)
que abordaram os efeitos dos elementos teatrais na qualidade experiencial e intenções de
lealdade à parques temáticos, os resultados demonstraram que tais elementos são relacionados
positivamente. Pikkemaat e Schuckert (2007) realizaram um estudo exploratório sobre os
fatores de sucesso dos parques temáticos. Por meio de revisão de literatura, os autores
identificaram 15 fatores decisivos para o sucesso dos parques (Quadro 16), e dentre os mais
importantes para os visitantes estavam a quantidade de opções de atrações, segurança e
proteção e as emoções.

Quadro 16 – Fatores decisivos para sucesso de parques temáticos de acordo com a literatura
Fatores
1) Quantidade de opções de atrações
2) Singularidade
3) Inovação
4) Temática
5) Integração ambiental
6) Qualidade
7) Gerenciamento de filas e capacidade
8) Funcionalidade e infra-estrutura
9) Independência do clima
10) Fuga/ imaginação
11) Emoções
12) Interatividade/ envolvimento
13) Marca
14) Segurança e proteção
15) Design
Fonte: Adaptado de Pikkemaat e Schuckert (2007).
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No Brasil, os estudos sobre parques temáticos ainda apresentam-se em forma embrionária,
contemplando algumas reflexões teóricas com estudos de caso (ASHTON, 1999) e poucas
pesquisas empíricas. Somente um artigo científico foi encontrado abordando a RSC em
parques temáticos, escrito por Supino (2004). Nele, a autora discute informações provenientes
de uma pesquisa com parques temáticos em São Paulo, no entanto, não demonstra de que
maneira foi feita a pesquisa, mencionado somente os resultados de forma breve e direta.
Indica que os parques analisados não possuem uma postura socialmente responsável, não
atuando de forma a beneficiar os stakeholders e que os gestores parecem não interessar-se
pelo marketing social. Conclui mencionando que as ações praticadas pelos parques temáticos
estudados são meras estratégias mercantis. A autora, ao fim, comenta algumas atividades que
poderiam estar sendo praticadas pelos parques, com propostas de lazer-educação com os
grupos sociais envolvidos.

O Quadro 17 resume os artigos descritos neste item a respeito de parques temáticos, em nível
nacional e internacional.

Quadro 17 - Artigos com principal foco em Parques Temáticos
Exterior
Autores/ Ano

Objetivo de estudo

Pikkemaat e Schuckert
(2007)

Identificar os fatores de sucesso dos
parques temáticos

Wagenheim e
Anderson (2008)

Estudar a relação entre a satisfação
dos funcionários com a orientação
aos clientes em parques temáticos.

Liu (2008)

Verificar a lucratividade em
parques temáticos no Reino Unido.

Milman (2009)

Identificar atributos chave para a
avaliação da experiência dos
visitantes de parques temáticos.

Autores/ Ano
Supino (2004)

Resultados do estudo
Quadro composto por 15 fatores (Quadro 25), dentre os
principais estão: a quantidade de opções de atrações,
segurança e proteção e as emoções.
Há relação entre
circunstâncias.

os

temas,

em

determinadas

Há diferença de lucratividade entre as empresas, a qual é
menor para as operadoras de um só parque comparada as
que possuem mais que um.
Compilaram com um quadro composto por sete atributos
que são essenciais na satisfação dos visitantes, bem como
servem para avaliação da qualidade dos parques em si
(Quadro 24).

Brasil
Objetivo de estudo
Resultados do estudo
Análise sobre a responsabilidade Parques não possuem postura socialmente responsável
social dos parques temáticos
com ações de RSC meramente mercantis.

Fonte: o autor

É possível perceber que os estudos existentes na atualidade sobre parques temáticos ainda são
muito escassos e em se tratando de abordagens ao tema da responsabilidade social corporativa
neste contexto, relativamente inexistente, deixando assim uma lacuna teórica a ser preenchida
que vem ao encontro dos propósitos da pesquisa em questão.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA

A presente pesquisa baseou-se nas dimensões da RSC (econômica, legal, ética e filantrópica)
de Carroll (1991) e nos três elementos do modelo VBA (valor, equilíbrio e responsabilidade)
de Schwartz e Carroll (2007), sobre a RSC aplicada no Parque Beto Carrero World situado no
município de Penha – SC e teve como público alvo os principais stakeholders do referido
parque, que compreendem: gestores, funcionários, visitantes, comunidade e governo. A
metodologia para levantamento e análise dos dados será apresentada a seguir.

3.1 Design da pesquisa

Este estudo caracterizou-se por uma pesquisa do tipo descritiva de abordagem quantitativa e
qualitativa e utilizou como estratégia o estudo de caso descritivo, que de acordo com Yin
(2005) refere-se a uma investigação de um fenômeno contemporâneo em seu contexto
especialmente quando não há uma verdadeira noção dos limites definidos entre o fenômeno e
o contexto, utilizando um conjunto de procedimentos pré-especificados.
De acordo com o objetivo definido que compreendeu analisar as percepções dos stakeholders
sobre as práticas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) do Parque Beto Carrero
World à luz dos modelos teóricos de Carroll (1991) e de Schwartz e Carroll (2007), esta
pesquisa foi classificada como descritiva, pois pretendeu analisar as características de
determinada população ou fenômeno, além de observar, registrar, analisar e correlacionar
fatos ou fenômenos sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN, 1996; CHURCHILL, 1987). A
pesquisa do tipo descritiva “expõe características de determinadas populações ou de
determinados fenômenos. Pode também estabelecer correlação entre variáveis e definir sua
natureza.” (VERGARA, 2000, p. 47). Uma vez que o presente estudo almejou descrever as
percepções dos stakeholders do parque BCW selecionados, bem como analisá-las de acordo
com os modelos teóricos mencionados, a classificação descritiva foi a mais adequada para
alcançar estes objetivos.

Tendo em vista que este estudo pretendeu coletar dados quantitativos por meio de
questionário e tratá-los com o uso das técnicas estatística descritiva e inferencial, foi
caracterizada, portanto, pela abordagem quantitativa, que conforme Richardson (1999)
resume-se pela quantificação tanto na coleta de informações quanto no tratamento destas
através de técnicas estatísticas desde as mais simples até as mais complexas. Em
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contrapartida, para que fosse possível a obtenção mais fiel possível da realidade pesquisada,
se fez necessária a utilização de técnicas de coleta de dados qualitativos por meio de
entrevistas semi-estruturadas e observações in loco do pesquisador, sendo assim a abordagem
qualitativa, que ainda segundo Richardson (1999), prioriza a compreensão pormenorizada dos
significados e características das situações apresentadas pelos entrevistados. Nesta abordagem
o pesquisador tem um foco mais amplo na tentativa de entender os fenômenos sob a
perspectiva dos atores pesquisados (GIL, 2002).

3.2 Técnicas de coleta de dados

A respeito da coleta de dados em estudos de caso, Yin (2002, p. 107) afirma que “[...] as
várias fontes são altamente complementares, e um bom estudo de caso utilizará o maior
número possível de fontes”. Desta forma, esta etapa da pesquisa foi composta por diferentes
métodos de coleta dos dados necessários para responder o questionamento proposto
inicialmente. Para orientação e organização do processo de coleta dos dados foi utilizado um
protocolo de estudo de caso (APÊNDICE A), pois este aumenta a confiabilidade da pesquisa
ao nortear o pesquisador durante a coleta dos dados (YIN, 2005). Em um primeiro momento,
a fim de caracterizar o objeto de estudo – o Parque Beto Carrero World, foram realizadas
pesquisas em fontes secundárias, com análise documental de materiais e outros documentos
fornecidos pelo parque, análise de informações através de seu website, bem como análise
bibliográfica em periódicos, dos quais foram retiradas as informações gerais a respeito do
parque, como histórico, localização, estrutura física e pessoal, entre outros.

Na etapa seguinte, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas contendo perguntas que
permeavam as dimensões da RSC (CARROLL, 1991) e por conseqüência os três elementos
do modelo VBA de Schwartz e Carroll (2007), conforme demonstrada a relação entre estas
variáveis no Quadro 6 na fundamentação teórica, bem como algumas perguntas específicas
sobre o modelo VBA, e as pesquisas sobre RSC no turismo, processo devidamente explanado
no item 3.2.1. As entrevistas foram aplicadas aos representantes do governo e da comunidade,
no sentido de obter informações mais detalhadas sobre as ações de RSC que atualmente são
praticadas pelo parque, de acordo com o roteiro de questões qualitativas apresentadas nos
Apêndices B e C. Segundo Aaker, Kumar e Day (2001) a entrevista é muito conveniente com
executivos ocupados e eventualmente oportunizam a exploração de fatos e atitudes
facilmente. Para finalizar esta etapa da pesquisa também foi realizada pela pesquisadora, uma
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observação in loco para verificar a estrutura e instalações do parque, a fim de averiguar sua
real situação nos aspectos relevantes identificados em pesquisas já realizadas com parques
temáticos, seguindo o roteiro de observação disposto no Apêndice D.

Em um terceiro momento, foi aplicada uma pesquisa tipo Survey (levantamento) que de
acordo com Malhotra (2001) é um dos métodos de pesquisa mais conhecidos e aplicados na
área das ciências sociais. Este método caracteriza-se pelo interesse em fornecer descrições
quantitativas através de um instrumento predefinido, e é apropriado quando: 1) procuram-se
respostas à questões do tipo “o quê?”, “por que?”, “ como?”, e “quanto?”, focando o que está
acontecendo ou como e porque está acontecendo, 2) não for possível controlar variáveis
(dependentes ou independentes) ou não se tem este interesse, 3) estudar o fenômeno em seu
ambiente natural é a situação mais indicada e 4) o objeto de interesse acontece no presente ou
passado recente (FREITAS; OLIVEIRA; SACCOL; MOSCAROLA, 2000). Tal etapa foi
realizada através da aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas, também
elaborados com base nas dimensões da RSC, econômica, legal, ética e filantrópica
(CARROLL, 1991) e, nos elementos centrais que compõe o modelo VBA de Schwartz e
Carroll (2007) – valor, equilíbrio e responsabilidade e seus princípios normativos,
constituindo as principais variáveis desta pesquisa, juntamente com o embasamento em
pesquisas envolvendo o tema da RSC no turismo, como descrito no item 3.2.1.

Para que fosse possível a obtenção de informações que representassem a realidade de cada
grupo de stakeholders com relação ao tema estudado, foi formulado um questionário para
cada grupo, compostos pelos funcionários, visitantes e gestores (APÊNDICES E, F e G
respectivamente). Primeiramente, foi realizado um pré-teste dos questionários com dois
representantes de cada público investigado. Neste pré-teste, os questionários foram aprovados,
sem necessidade de nenhuma adaptação. Já na coleta dos dados, os questionários foram
aplicados pessoalmente pela pesquisadora aos visitantes, porém, os funcionários e gestores
foram totalmente indicados pela empresa, que coletou todos os questionários de seus
representantes do público interno.

Nos questionários foram utilizadas escalas de seis pontos, em que os números de 1 e 2
significam mínima concordância, 3 e 4 média e 5 e 6 máxima concordância como pode ser
observado na Figura 5. Enfatiza-se que tais escalas caracterizam-se como uma classificação
forçada no sentido de obrigar a manifestação das opiniões dos respondentes, e pelo diferencial
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semântico, pois os pontos nas extremidades apresentam adjetivos opostos (MALHOTRA et
al, 2005) e a escolha de conter seis pontos para evitar respostas no ponto central.

Mínima concordância
1

Máxima concordância
2

3

4

5

6

Figura 5 - Escala utilizada para avaliação das afirmativas
Fonte: o autor

3.2.1

Construtos e variáveis de análise

A presente pesquisa tem como base principal de análise os modelos da RSC de Carroll (1991)
e o VBA de Schwartz e Carroll (2007). Este último se refere à unificação dos construtos
centrais do Campo dos negócios e sociedade (RSC, teoria dos stakeholders, ética nos
negócios, sustentabilidade e cidadania corporativa) gerando os três termos em comum que
formam o modelo VBA – Valor cujos princípios normativos são o utilitarismo e preocupação/
cuidado. Representa a produção de bens e serviços que geram valor para a sociedade,
beneficiando-a e satisfazendo suas necessidades e expectativas. O equilíbrio tem como
princípios normativos o pluralismo moral, a equidade, a justiça/ imparcialidade, justiça
distributiva, o kantianismo/ respeito e os direitos morais. Representa a harmonia dos
interesses e dos possíveis conflitos dos stakeholders. E a Responsabilidade com os princípios
normativos transparência, confiabilidade, honestidade e integridade que compreende a
responsabilidade em um grau maior, obrigando a empresa a responsabilizar-se por todos seus
impactos à sociedade. Tais elementos foram analisados observando os seguintes pontos:



Investigação do ‘valor’ oferecido pela empresa (satisfação dos stakeholders com as
atividades da empresa, estrutura e serviços do parque (qualidade e saudáveis), existência
de estruturas adaptadas a deficientes físicos e de apoio, divulgação de informações sobre
os equipamentos e atrações e em diferentes línguas, segurança proporcionada aos
stakeholders, entre outros.)



Investigação do ‘equilíbrio’ nas relações da empresa (relacionamento do parque com os
grupos de stakeholders investigados, apoio a parcerias entre estes, equidade, pluralidade,
entre outros)
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Investigação da ‘responsabilidade e transparência’ nas atividades da empresa (ações de
RSC destinadas aos stakeholders, objetivos que o parque deseja alcançar com estas ações,
avaliação destas pelos stakeholders, divulgação das informações sobre as ações de RSC,
entre outras.)

Tendo isso em vista, houve o contato da pesquisadora com os autores do modelo VBA,
Schwartz e Carroll, com o intuito de obter informações sobre algum instrumento de pesquisa
já realizado com o modelo VBA, no entanto os autores mencionaram que não haviam sido
informados sobre a utilização do referido modelo em pesquisas anteriores. Desta forma,
achou-se por bem abordar diretamente os elementos do modelo VBA em somente algumas
questões dos questionários, e conforme a relação existente entre as dimensões da RSC e os
elementos do modelo VBA (Quadro 6), categorizar o restante das perguntas de acordo com as
dimensões da RSC de Carroll (1991), que compreendem as responsabilidades econômica,
legal, ética e filantrópica, uma vez que estas já foram utilizadas em diversos estudos
garantindo sua aplicabilidade e legitimidade no campo acadêmico. As características das
dimensões da RSC estão dispostas no Quadro 18:

Quadro 18 – Dimensões da RSC e variáveis
Dimensões
da RSC
Econômico

Legal

Ético

Filantrópico

Afirmações que caracterizam as dimensões da RSC
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Maximizar os ganhos de todos os envolvidos.
Ser tão lucrativa quanto possível.
Manter uma boa posição competitiva.
Manter um alto nível de eficiência operacional.
Ser constantemente lucrativa.
Desempenhar suas atividades de forma alinhada às expectativas do governo e das leis.
Atuar em concordância com os vários regulamentos federais, estaduais e locais.
Ser uma cidadã corporativa obediente às leis.
Ser definida como bem sucedida porque cumpre com as suas obrigações legais.
Fornecer bens e serviços que obedeçam aos requisitos legais mínimos
Apresentar respostas às expectativas da sociedade no que se refere às normas morais e éticas.
Reconhecer e respeitar as novas normas morais e éticas adotadas pela sociedade.
Considerar as normas éticas da sociedade quando delimitar suas metas corporativas.
Promover ações calcadas naquilo que é moralmente ou eticamente esperado.
Garantir a integridade corporativa a partir da aceitação das normas éticas, sendo essa uma atitude que
deve ir além do cumprimento das leis e dos regulamentos.
Apresentar respostas consistentes em relação às expectativas filantrópicas da sociedade.
Colaborar com o desenvolvimento das artes.
Participação de gerentes e empregados em atividades voluntárias dentro de suas comunidades locais.
Ajudar instituições educacionais privadas ou públicas.
Ajudar voluntariamente aqueles projetos que contribuem para a qualidade de vida da comunidade.

Fonte: Adaptado de Carroll (1991).

No sentido de adaptar tais variáveis às características do turismo, foram consideradas algumas
das principais áreas para o desenvolvimento do turismo sustentável que compreendem os
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aspectos sócio-culturais e ambientais, pois estes são os mais abordados nas pesquisas sobre
posturas socialmente responsáveis por parte das empresas turísticas, o que comprova sua
relevância, e aspectos econômico-políticos quando pertinentes a cada stakeholder
entrevistado. Tais aspectos serviram como base aos questionamentos sobre RSC no turismo
que foram investigados. Outra fonte de informação para melhor adequar tais variáveis a
realidade do setor turístico foram as pesquisas descritas na fundamentação teórica deste
trabalho envolvendo a RSC no turismo, e estudos sobre parques temáticos.

O Quadro 19 representa a distribuição das questões de pesquisa dos questionários (gestores,
visitantes e funcionários) de acordo com as dimensões da RSC. Vale ressaltar que devido à
característica de interseção existente entre as dimensões da RSC defendidas por Schwartz e
Carroll (2003), muitas das questões desenvolvidas nos instrumentos de pesquisas aqui
utilizados abrangem mais de uma dimensão da RSC, podendo caracterizar-se em econômicaética, econômica-legal, ética-legal, e econômica-legal-ética.

Quadro 19 – Distribuição das dimensões da RSC em públicos investigados e blocos nos
questionários

Dimensão
filantrópi
ca

Dimensão ética

Dimensão legal

Dimensão
econômica

Públicos

Bloco A

Bloco B

Gestores

A1, A2.1

B1.1, B1.2, B1.3, B2.1,
B2.5, B4.3, B4.4, B4.5

Funcionários

A1, A2.1
A1.1, A1.2, A1.3, A1.6,
A2.2, A2.3, A2.10, A2.11,
A2.14, A2.16

Visitantes

B1.9, B1.12, B1.13

Bloco C
C1.1, C2.3, C3.4,
C4.2, C5.1, C6.4,
C7.3, C8.1
-

-

-

Gestores

A1, A2.1

B1.6, B3.3, B3.4, B3.5,
B4.3, B5.1, B5.2

C1.2, C2.2, C3.1,
C4.3, C5.3, C6.2,
C7.1, C7.2, C8.3

Funcionários

A1, A2.1

B1.2, B1.3, B1.4, B1.5,
B1.10, B1.11

-

Visitantes

A1.5, A1.6, A2.1, A2.2,
A2.4, A2.5, A2.7, A2.9,
A2.10, A2.11, A2.14,
A2.16

-

-

Gestores

A1, A2.1

Funcionários

A1, A2.1

Visitantes

A1.1, A2.1, A2.2, A1.5,
A2.4, A2.5, A2.6, A2.7,
A2.8, A2.10, A2.11, A2.12,
A2.14, A2.15, A2.16

-

Gestores

A1, A2.1

B1.4, B2.6

Funcionários
Visitantes

A1, A2.1
A1.4, A2.13

B1.6, B1.7, B1.8
-

Fonte: a autora

B1.1, B1.5, B2.2, B2.3,
B2.4, B3.1, B3.2, B3.3,
B3.4, B4.1, B4.2, B4.3,
B4.4, B4.5, B5.3
B1.1, B1.2, B1.3, B1.4,
B1.10, B1.11, B1.12,
B1.13

C1.4, C2.1, C3.3,
C4.4, C5.4, C6.3,
C7.1, C8.4
-

C1.3, C2.4, C3.2,
C4.1, C5.2, C6.1,
C7.4, C8.2
-

Base teórica
Vong (2010); Levy e
Park (2011); Navarro
(2008); CowperSmith e Grosbois
(2011); Carvalho e
Alberton (2008);
Santos (2009)

Vong (2010); Levy e
Park (2011); Navarro
(2008); Santos (2009)

Bohdanowics e
Zientara (2008);
Vong (2010); Levy e
Park (2011); Navarro
(2008); CowperSmith e Grosbois
(2011); Carvalho e
Alberton (2008);
Santos (2009)
Vong (2010); Levy e
Park (2011); Carvalho
e Alberton (2008);
Santos (2009)
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O Quadro 20, a seguir, representa a distribuição das questões de pesquisa dos questionários
(gestores, visitantes e funcionários) de acordo com as questões que abordam diretamente os
elementos do modelo VBA.
Quadro 20- Questões referentes aos elementos do modelo VBA
Elementos do
VBA
Valor

Gestores

Funcionários

Visitantes

A2.4, C9.1

A2.4, B2.1

A3.1

Equilíbrio
Responsabilidade

A2.2, C9.2
A2.3, C9.3

A2.2, B2.2
A2.3, B2.3

A3.2
A3.3

Base teórica
Schwartz e Carroll
(2007)

Fonte: a autora

3.3 Universo e amostra

A população da pesquisa em questão foi composta pelos cinco stakeholders que possuem
relações diretas e de maior relevância com o objeto de estudo, o Parque Beto Carrero World
localizado em Penha - SC, no tocante as ações de RSC praticadas por este. Tais grupos de
stakeholders compreendem as seguintes populações: 1) 835 funcionários, 2) 30 gestores, 3)
105 beneficiários diários fixos das ações do Instituto BCW, considerados comunidade7, 4) 4
representantes do governo local (Secretaria Municipal de Turismo, FATMA – Fundação do
Meio Ambiente, IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, e Vigilância Sanitária, de agora em diante denominados governo), e 5) cerca de
100.000 visitantes mensais.

O tipo de amostragem utilizado na etapa quantitativa da pesquisa com os visitantes foi o
probabilístico, pois de acordo com Aaker et al (2001, p. 385) neste tipo de amostragem “[...]
todos os membros da população tem uma chance conhecida de ser selecionados para a
amostra.” Dentre as vantagens de se optar por esta tipologia de amostragem estão a
possibilidade do pesquisador demonstrar a representatividade da amostra, permite explicitar o
quanto de variância será introduzido por utilizar uma amostra e não a população por
completo, e por último porque permite a identificação de possíveis tendências (AAKER et al,
2001). Já com o público interno do parque, gestores e funcionários, foi utilizada a não7

Além dos usuários fixos, que possuem vagas nas atividades do Instituto, ainda existem os usuários do
ambulatório, porém, durante a realização das entrevistas, a dentista que atende regularmente estava de férias e
o atendimento ginecológico não estava sendo feito, devido ao desligamento do médico das atividades do
Instituto, que por sua vez, estava a procura de outro para substituí-lo. Desta forma somente os beneficiários
fixos foram considerados para compor a amostra.
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probabilística, pois a administração optou por aplicar os questionários.
Tendo em vista tais considerações, a amostra final para aplicação dos questionários foi
calculada com um erro amostral de 7%. As amostras de funcionários e visitantes são
provenientes das suas referidas populações que passaram por cálculo de amostragem
individualmente resultando em 164 funcionários e 203 visitantes. Foram enviados 170
questionários para serem respondidos pelos funcionários, no entanto somente 132 foram
respondidos, dos quais somente 100 puderam ser considerados válidos. Já com os visitantes,
foram aplicados 220 questionários, dos quais 200 foram validados. Dos 30 gestores existentes,
22 responderam aos questionários, porém apenas 15 foram válidos (Quadro 21).

Contudo, na etapa qualitativa, a realização das entrevistas semi-estruturadas foi aplicada aos
grupos de stakeholders: governo, que foram selecionados devido ao seu envolvimento com o
parque e à suas atividades, compostos pela Secretaria Municipal de Turismo, o FATMA, o
IBAMA e a Vigilância Sanitária, totalizando 4 representantes. Contudo, com os órgãos
ambientais não foi possível a realização das entrevistas, sendo que o IBAMA enviou uma nota
esclarecendo o motivo da recusa, justificando que embora havia fornecido a autorização para
o funcionamento do zoológico no parque, não possuíam qualquer outro envolvimento com as
ações de RSC do parque. Já do FATMA não se obteve qualquer resposta à solicitação. Na
comunidade foram entrevistados 30 moradores beneficiados pelas ações de RSC do parque,
entretanto, somente 19 puderam ser consideradas válidas para os fins desta pesquisa (Quadro
21).

Quadro 21 – Populações de stakeholders respondentes e amostras
Etapa da pesquisa
Levantamento
(Survey)

Entrevistas semiestruturadas
Total

Fonte: o autor

Stakeholders
respondentes
Gestores
Funcionários
Visitantes
Representantes da
comunidade
Representantes do
governo
5 públicos

População
30
835
100.000
(mensais)

Amostra
planejada
30
164

Amostra final
15
100

203

200

105

30

19

4

4

2

100.974

431

336
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3.4 Análise dos dados coletados

Ao fim do trabalho de campo, os dados provenientes das questões abertas da pesquisa
qualitativa foram transcritos de arquivos de áudio para o software Microsoft Word; para
compreensão dos dados obtidos nas entrevistas e materiais coletados foram realizadas análises
de conteúdo que “[...] é uma técnica de observação usada para analisar unidades de material
escrito por meio de regras cuidadosamente aplicadas.” (AAKER et al, 2001). Os dados das
questões fechadas da pesquisa quantitativa foram tabulados no software Microsoft Excel e
analisados com o software Statistica.

Com relação aos dados quantitativos, as variáveis demográficas foram descritas pelo grupo de
entrevistados em cada categoria e pelo percentual. As notas por questões no instrumento de
pesquisa questionário foram descritas de acordo com a média e o desvio padrão, e o
percentual segundo a importância da questão, onde notas 1 e 2 são consideradas como tendo
pouca importância, notas 3 e 4 como sendo medianamente importante e notas 5 e 6 notas
muito importante na visão dos funcionários, gestores e visitantes.

Para comparar a percepção dos três públicos em relação às dimensões da RSC de Carroll
(1991) (econômica, legal, ética e filantrópica) aplicaram-se os testes não-paramétricos de
Kruskal-Wallis e Dunn, dada a não normalidade das variáveis comprovada pelo teste de
Kolmogorov-Smirnov (ZAR, 1996). O Teste de Kruskal-Wallis se caracteriza em um teste de
análise da variância de um critério que emprega postos em lugar de mensuração
(STEVENSON, 1981; ZAR, 1996), também realizado nos estudos de Santos (2009) e Ribeiro
(2010).

O teste de Kruskal-Wallis foi empregado com o intuito de identificar diferenças nas
percepções dos stakeholders funcionários, visitantes e gestores, sobre as dimensões da RSC e
os elementos do modelo VBA presentes nas ações socialmente responsáveis do parque BCW.

Todavia, o teste de Kruskal-Wallis não indica em quais grupos estão presentes as diferenças
significativas, desta forma foi necessário empregar o Teste Dunn, que consiste em
comparações pareadas de variáveis previamente estipuladas (CALLEGARI-JACQUES, 2003;
ZAR, 1996). Em todas as análises adotou-se um nível de significância de 5%.
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Finalmente, a relação entre as dimensões da RSC e os elementos do modelo VBA foi avaliada
pela Correlação não-paramétrica de Spearman, dada a não normalidade das variáveis. Este
procedimento estatístico é definido como “[...] uma medida de força da relação entre duas
variáveis. [...] é calculado usando os postos de entradas de amostras de dados emparelhados”
(LARSON; FARBER, 2010, p.507-508). De acordo com Stevenson (1981), é comum em
estudos de atitudes, tem o objetivo de determinar até que ponto dois conjuntos de postos
concordam ou discordam.

3.5 Protocolo de pesquisa
De acordo com os objetivos propostos, foram identificadas as variáveis pertinentes a cada
etapa da pesquisa, bem como foi traçada a metodologia utilizada para obter as informações
desejadas, de que forma tais dados foram tratados e os autores que já aplicaram tais técnicas
de tratamento dos dados. Assim, para simplificar o entendimento do processo de construção
dos instrumentos de coleta de dados (entrevistas e questionários), as questões foram
classificadas conforme as variáveis escolhidas para nortear esta etapa da pesquisa, compostas
pelas dimensões da RSC (econômica, legal, ética e filantrópica) e os elementos do modelo
VBA, como pode ser percebido no Quadro 22:
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Quadro 22 - Resumo do processo de pesquisa
Questão de pesquisa: Como os Stakeholders percebem as práticas de Responsabilidade Social Corporativa realizadas pelo Parque BCW à luz dos modelos teóricos de Carroll (1991) e de Schwartz e
Carroll (2007)?
Objetivo geral: Analisar as percepções dos stakeholders sobre as práticas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) do Parque Beto Carrero World à luz dos modelos teóricos de Caroll (1991) e
de Schwartz e Carroll (2007).
Objetivos
Tratamento
Variáveis de análise
Metodologia
Questões de pesquisa
Autores
específicos
dos dados
Dados gerais, histórico de sua fundação e Enfoque
descritivo
de (Roteiro de Observação in loco - Apêndice G))
Bohdanowicz; Zientara (2008);
evolução, fluxo de visitantes anuais, abordagem
qualitativa. 1)Acessibilidade
Kasim (2006); Dreher; Ullrich;
A) Caracterizar mensais, etc., número de empregados, Análise documental, bem 2) Informações e serviços educativos
Vieira (2008); Virginio;
Análise de
o Parque Beto
programas, políticas e projetos de RS com como pesquisas no website 3) Serviços de empréstimos (cadeiras-de-roda)
Fernandes (2011); Cowper-Smith;
conteúdo.
Carrero World. stakeholders, Código de ética e sua do parque, notícias em 4) Ações de proteção do meio-ambiente
Grosbois (2011); Dreher;
aplicação, relação com governo local, jornais e revistas e a 5) Transporte interno suficiente
Rueckert (2010); Ávila, Cruz,
sindicatos e comunidade, etc.
observação do pesquisador.
Entre outros
Gonzalez (2009); Supino (2004)
Variáveis econômicas como: faturar mais
Econômicas: (visit) A1.1, A1.2, A1.3, A1.6,
e aumentar os lucros, boa condição
A2.2, A2.3, A2.10, A2.11, A2.14, A2.16. (func.)
financeira e manter altos níveis de
B1.9, B1.12, B1.13. (gest.) A1, A2.1, B1.1, B1.2,
eficiência operacional. Variáveis legais:
B1.3, C1.1, C2.3, C3.4 (...) Legais: (visit.) A1.5,
se resguardar de complicações legais e
A1.6, A2.1, A2.2, A2.4, A2.5, A2.7, A2.9,
Enfoque
descritivo
de
deduzir impostos, comprometimento com
A2.10, A2.11, A2.14, A2.16. (func.) B1.2, B1.3,
abordagem qualitativa e
a) Bohdanowicz; Zientara (2008);
normas ambientais e leis existentes no
B1.4, B1.5, B1.10, B1.11. (gest.). B1.6, B3.3,
quantitativa.
Entrevistas
Kasim (2006); Dreher; Ullrich;
local em que opera, fazer o que é previsto
B3.4, C1.2, C2.2, C3.1 (...) Éticas: (visit.) A1.1, a) Análise de
B) Investigar
semi-estruturadas
com
Vieira (2008); Virgínio;
em lei, entre outras. Variáveis éticas: ser
A2.1, A2.2, A1.5, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7, A2.8,
conteúdo.
as ações de
representantes
da
Fernandes (2011); Cowper-Smith;
reconhecida
como
uma
empresa
A2.10, A2.11 (func.) B1.1, B1.2, B1.3, B1.4,
RSC
comunidade e do governo.
Grosbois (2011)
confiável, envolver todos os públicos com
B1.10, B1.11, B1.12, B1.13 (gest.) B1.1, B1.5, b) Estatística
percebidas
Pesquisa
tipo
Survey
os quais se relaciona, agir com ética,
B2.2, B2.3, B2.4, B3.1, B3.2, B3.3, B3.4 (…)
descritiva
pelos
(levantamento)
realizada
b) Carvalho; Alberton (2008)
conhecer e respeitar as normas éticas da
Filantrópicas: (visit.) A1.4, A2.13 (func.) B1.6,
stakeholders
com
a
aplicação
de
Levy; Park (2011)
sociedade, entre outras. Variáveis
B1.7, B1.8 (gest.) B1.4, B2.6, C1.3, C2.4, C3.2,
-Média
do Parque
questionários com perguntas
Pozo; Tachizawa (2012)
filantrópicas: dar assistência voluntária
C4.1 (…)
-Desvio
BCW.
abertas e fechadas, com os
Silva; Marques (2008); Milman
para
instituições
e
comunidades
Valor: (visit.) A3.1. (func.) A2.4, B2.1. (gest.)
padrão
stakeholders
visitantes,
(2009)
beneficentes, capacidade para ajudar a
A2.4, C9.1
funcionários e gestores.
resolver problemas sociais, realizar
Equilíbrio: (visit.) A3.2 (func.) A2.2, B2.2
atividades voluntárias e filantrópicas,
(gest.) A2.2, C9.2
entre outras.
Responsabilidade com transparência: (visit.)
A3.3
(func ) A2.3, B2.3 (gest.) A2.3, C9.3
Elementos do modelo VBA (valor,
equilíbrio e responsabilidade),
Questões das entrevistas semi-estruturadas
(continua)
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(continuação)

Objetivos específicos

C) Comparar as ações de
RSC do Parque BCW
percebidas pelos
stakeholders com as
variáveis do modelo

D) Identificar, a partir
dos resultados, a
existência de relação
entre os modelos
teóricos de Carroll
(1991) e Schwartz e
Carroll (2007).

Fonte: o autor

Variáveis de análise

- Dimensões da RSC (econômica, legal, ética
e filantrópica)
- Ações de RSC afetivamente aplicadas pelo
parque.

Metodologia

Enfoque descritivo de abordagem
quantitativa, com o uso de técnicas
estatísticas de análise dos dados da
pesquisa Survey, para comparar os
resultados com a teoria.

Questões de pesquisa

Tratamento dos dados

Estatística inferencial
- Testes não-paramétricos
de Kruskal-Wallis e Dunn

- Dimensões da RSC (econômica, legal, ética
e filantrópica)
- Elementos do modelo VBA (valor,
equilíbrio e responsabilidade)

Enfoque descritivo de abordagem
quantitativa.

Autores

Teste não-paramétrico de
Spearman

Santos (2009);
Ribeiro (2010)

Fischmann; Barbero,
(2003); Colauto et al
(2009); Fernandes et
al (2012)
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 Caracterização do Parque Beto Carrero World

O objeto de estudo da presente pesquisa é o Parque Beto Carrero World que será devidamente
caracterizado nos itens que se seguem.

4.1.1

Localização

O parque BCW está localizado na cidade de Penha no litoral norte do estado de Santa
Catarina mais precisamente no bairro de Armação (Figura 6), em uma área de 14.000 mt²
(PMP, 2012). Penha é um dos municípios integrantes da Microrregião da Associação dos
Municípios da Foz do Rio Itajaí - AMFRI. A cidade possui 25.141 habitantes e uma área
equivalente a 61.966 km² conforme dados do último censo realizado em 2010 (IBGE, 2012).
Segundo o web site da Prefeitura municipal de Penha - PMP (2012), o município tem dois
acessos principais pela BR 101, sendo que um deles possibilita acesso direto ao parque (SC
414 II), e o outro conduz ao centro de Penha (SC 414 I). O acesso aéreo mais próximo ao
parque é o Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes. O Parque BCW
foi estabelecido em uma posição estratégica, próximo a destinos turísticos consolidados no
estado, como Itajaí (18 km), Balneário Camboriú (35 km), Blumenau (65 km), Joinville (70
km) e Florianópolis (100 km).
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Figura 6 – Mapa do município de Penha
Fonte: Google (2012)

Penha faz parte da região turística Costa Verde & Mar composta ainda pelos municípios de
Itajaí, Camboriú, Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Navegantes, Bombinhas, Porto
belo, Ilhota, Itapema e Luiz Alves, que compartilham a mesma tipologia turística, o de
natureza, sol e mar. O município tem potencial para prática de ecoturismo, pois possui muitos
atrativos turísticos naturais além das 19 praias, como: cachoeiras, algumas áreas propícias à
prática de mergulho e de surf, picos para vôo de parapente, trilhas, pescaria, entre outros.
Realiza anualmente eventos turísticos e religiosos que movimentam o turismo local, sendo a
Festa do Marisco o principal que acontece sempre no mês de fevereiro e conseguiu atrair mais
de 50 mil pessoas na edição de 2012 durante os sete dias de festa (PMP, 2012).

Contudo, grande parte dos esforços para o incremento do turismo local gira em torno da maior
atração turística da cidade, o Parque Beto Carrero World, que após sua inauguração, no ano de
1991, vem contribuindo para o desenvolvimento da localidade através do forte impulso que
provoca no turismo (PMP, 2012). A atividade turística é considerada atualmente a principal
fonte econômica de Penha, segundo sua Secretaria Municipal de Turismo – SMTP (2012),
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pois o parque consiste em “[...] um dos mais importantes destinos turísticos de Santa
Catarina” (SILVEIRA, 2011), fato que possibilita a prática do turismo na localidade. Sendo
assim, pode-se dizer que com a implantação do parque houve um grande estimulo ao
crescimento da infra-estrutura turística do município, que conta com 46 empreendimentos
hoteleiros totalizando 2.200 leitos, e cerca de trinta restaurantes e similares, principalmente
especializados em frutos do mar (SMTP, 2012)
4.1.2

Histórico do Parque Beto Carrero World

O parque Beto Carrero World foi idealizado por João Batista Sergio Murad, mais conhecido
como Beto Carrero. Menino pobre, do interior de São Paulo, ele sempre sonhou ser o zorro
brasileiro e trabalhar e um parque de diversões. O personagem Beto Carrero surgiu em uma
homenagem ao seu pai Alexandre Carrero (dono de um carro de boi na sua cidade natal). Beto
Carrero foi sertanejo, apresentador em shows de rádio, vendedor de anúncios e sua primeira
empresa foi uma agência de propaganda que chegou a ser uma das 20 maiores do Brasil. Após
uma viagem à Disney, ele decidiu criar o seu parque de diversões, vendeu tudo que tinha em
São Paulo e comprou um terreno em Penha, Santa Catarina e algum tempo depois, em 28 de
dezembro de 1991 o parque Beto Carrero World foi inaugurado, com poucos brinquedos e
algumas apresentações culturais (BETO CARRERO WORLD, 2012a)

Com o passar dos anos a empresa foi crescendo e sendo modernizada, com a compra de novos
brinquedos, criação de shows, ampliação do zoológico, e o parque Beto Carrero World
tornou-se conhecido nacional e internacionalmente atraindo turistas de todas as partes. Como
já mencionado, o parque é responsável por vários benefícios, não só para cidade de Penha,
mas também a toda região através do turismo e seu efeito multiplicador, proporcionando
diversos empregos diretos e indiretos, gerando divisas e melhorando a qualidade de vida da
comunidade (BETO CARRERO WORLD, 2012a).

O empresário Beto Carrero, faleceu aos 70 anos, no dia 1º de fevereiro de 2008, deixando a
seu filho mais velho, Alexandre Von Janke Murad, o cargo de presidente do parque. Desde
então, Alexandre tem feito várias transformações no parque, ampliando e investindo em
novos brinquedos, shows e atrações, como: a montanha-russa Firewhip (chicote de fogo)
inaugurada em dezembro de 2008 que custou cerca de 15 milhões de reais, a primeira e única
montanha-russa invertida do Brasil com 05 loopings e parafusos e quase 1km de extensão, o
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Extreme Show, demonstração de carros e motos em diversas acrobacias com um investimento
de R$ 10 milhões em 2009, o musical “O Sonho do Cowboy” que homenageia Beto Carrero
com inicio em dezembro de 2010, e um custo de R$ 5 milhões (BETO CARRERO WORLD,
2012a).

Atualmente, anexo ao empreendimento foram construídas uma pista de kart e uma arena de
Motocross, utilizadas em eventos nacionais e internacionais, como o “Mundial de Motocross”
e as “500 Milhas de Kart”. Todos estes investimentos e incrementos realizados no parque
influenciaram muito o crescimento do público visitante que, não por acaso, no ano de 2010
ultrapassou 1.200.000 visitantes, fato muito comemorado pela administração e colaboradores.
A evolução do parque pode ser observada nos dados, em 2007 foram cerca de 690 mil
visitantes e no período de quatro anos (2007 - 2010) o público cresceu 74% (BETO
CARRERO WORLD, 2011f). O parque recebeu recentemente o Prêmio de Melhor Parque
Temático do Brasil - 2011/2012, da revista Viagem e Turismo (Editora Abril) juntamente com
o IBOPE e o Prêmio Mérito Lojista – Destaque Inovação, entregue em Brasília no ano de
2012 (BETO CARRERO WORLD, 2011c).

Outro acontecimento importante para sua trajetória foi a aliança formada em 2012 com os
estúdios cinematográficos americanos a Dreamworks Animation e Universal Studios, que
disponibilizarão alguns de seus personagens (bonecos de: Shrek, Gato de Botas, animais do
Madagascar e Kung Fu Panda) de animações mundialmente conhecidos para serem vistos no
parque, bem como o desenvolvimento de uma nova atração baseada na famosa série de filmes
Velozes e Furiosos (BETO CARRERO WORLD, 2012b).

4.1.3

Estrutura e serviços oferecidos do Parque Beto Carrero World

O parque Beto Carrero World é considerado o maior parque multi-temático da América Latina
atraindo visitantes do Brasil e do exterior, principalmente dos países do MERCOSUL. O
visitante pode adquirir o passaporte (ingresso de um dia) online através da loja virtual em seu
website, facilitando e modernizando a venda para clientes e colaboradores do parque. O
passaporte possibilita a utilização de vários serviços e estruturas inclusos, como praticamente
todos os brinquedos, 04 shows e acesso ao zoológico. O valor do passaporte para crianças de
4 à 9 anos, para um dia é R$ 70,00, o adulto (10-59 anos) é R$ 88,00 e R$ 44,00 – a partir de
60 anos. Estudantes e portadores de deficiência, e crianças até 03 anos têm entrada gratuita. É
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possível comprar os passaportes antecipadamente, utilizando cartão de crédito, pelo web site
do parque, nas agências de viagens parceiras ou em uma das 11.000 lotéricas do país (em
dinheiro); também é possível adquirir passaportes pela Central de Relacionamento ao Cliente
(CRC), cujo atendimento é feito via telefone e o cliente pode retirar seu passaporte
diretamente no parque, tais opções de compra do passaporte são cômodas para os visitantes e
evitam filas nas bilheterias, que ficam no Castelo Medieval que é a entrada do parque e seu
principal cartão postal (Figura 7) (BETO CARRERO WORLD, 2012d).

Figura 7 - Castelo das Nações – entrada do parque
Fonte: Parque Beto Carrero (2012)

O quadro de funcionários do parque é extenso, com 835 colaboradores diretos e 446
terceirizados (lojistas), totalizando 1281 empregos gerados, dentre eles funcionários
administrativos, artistas, operadores de brinquedos, seguranças, entre outros. Tal quadro está
distribuído pelos seguintes departamentos: Comercial, Central de Relacionamento com o
Cliente, Relações Públicas, Bilheteria, Operação de Brinquedos, Gestão de Qualidade, Gestão
de Pessoas, Contabilidade, Financeiro, Tecnologia da Informação, Cenografia, Almoxarifado,
Zeladoria e Zoológico. O parque ainda possui uma estrutura para os funcionários com
refeitório e estacionamento exclusivo (BETO CARRERO WORLD, 2012d).

O parque BCW possui uma estrutura completa baseada nos moldes dos parques temáticos
americanos e um número de atrações considerável, dentre elas 22 brinquedos, 06 shows ao
vivo, zoológico com cerca de 2000 animais, estacionamento para ônibus, carros e motos,
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praça de alimentação com capacidade para 3.000 pessoas, restaurantes e lanchonetes, 25
banheiros (masculino e feminino) todos com cabines adaptadas para deficientes locomotivos,
fraldário e berçário, um kartódromo e uma arena de MotoCross, pista de boliche, heliporto,
ambulatório e duas ambulâncias, lojas de souveniers, 02 unidades habitacionais de luxo para
acomodar cliente Vips, trenzinho para transporte dos visitantes dentro do parque, achados e
perdidos, guarda-volumes, central de informações, empréstimo de cadeiras de rodas e mais de
cem pontos de comércio dentre eles, farmácia, correio, lojas e agencia bancária. O parque
ainda possui seis espaços para realização de eventos diversos como reuniões corporativas,
festas e outros, com diferentes capacidades, acomodando de 40 a 3000 participantes (BETO
CARRERO WORLD, 2012d).

De acordo com as atrações oferecidas aos visitantes, o parque subdivide-se em sete áreas
temáticas conforme demonstra o Quadro 23:
Quadro 23 – Áreas temáticas do Parque Beto Carrero World
Áreas temáticas
Avenida das Nações
Vila Germânica
Velho Oeste
Ilha dos Piratas:
Mundo Animal
Aventura Radical
Terra da Fantasia

Descrição
Área de entrada do parque, direcionada ao público infantil e famílias, com
brinquedos e atrações como roda-gigante, carrossel, pedalinho e o Acqua
Show
Área com arquitetura alemã destinada ao publico infantil e famílias. Dentre
as atrações estão a montanha-russa Tigor e o show medieval Excalibur.
Área com temática do Velho Oeste americano destinada a todas as idades.
Dentre as principais atrações estão: o West Selvagem Show e Restaurante e
O Sonho do Cowboy (show de homenagem a Beto Carrero).
Temática de Piratas com atrações para todas as idades. Com destaque para
a Caverna pirata e o Galeão pirata.
Temática de animais direcionada a todas as idades. Área onde se localiza o
zoológico do parque.
Temática de civilizações perdidas, destinada a jovens e adultos. Área dos
brinquedos radicais com duas montanhas-russas, duas torres em queda livre
e o Extreme show (apresentação com carros)
Temática de Fantasia destinada a todas as idades, cuja atração principal é o
passeio de locomotiva.

Fonte: o autor

Foi realizada uma observação in loco no parque BCW em um dia de funcionamento para
verificar como funciona a estrutura e serviços oferecidos. A observação foi realizada em um
domingo de sol, pois se tinha a intenção de observar o parque com um número grande de
visitantes, possibilitando assim constatar se o parque é preparado para comportar a todos, de
maneira segura e cumprindo com suas obrigações como fornecedor de lazer e entretenimento.
Tendo em vista tais considerações, foi desenvolvido um roteiro de observações (APÊNDICE
D), baseado em pesquisas sobre parques temáticos, e considerando questões de
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responsabilidade. As observações realizadas estão descritas na sequência, as quais foram
agrupadas devido à relação entre os aspectos averiguados.

A entrada do parque, que é feita através do castelo nas nações (Figura 7) possui dez guichês
de compra de passaportes, e dez catracas que dão acesso ao parque, em ambos foram
observadas longas filas do período das nove às dez da manhã, porém, a entrada é feita com
organização e segurança. Logo na entrada, percebe-se que o parque foi construído mantendo
boa parte da vegetação do local, desta forma é arborizado e possui muitos canteiros com
flores, plantas típicas e lagos. As ruas internas do parque são na sua maioria asfaltadas,
facilitando o deslocamento e acesso de cadeirantes e carrinhos de bebê. Foi observado que em
uma de suas áreas temáticas, a Ilha dos Piratas, não possui vias adequadas para serem
acessíveis a todos, contendo pedras e outros tipos de calçamento que dificultam a locomoção
de cadeirantes e carrinhos. Bem como, o acesso a alguns shows e atrações também são
dificultados devido à existência de degraus e escadas.

O parque fornece mapas gratuitos aos visitantes contendo todas as áreas do parque, atrações e
horários de shows. Outro ponto importante são as sinalizações que o parque disponibiliza,
com placas informativas das atrações e suas restrições, informações gerais sobre a fauna e
flora, placas de localização e direção das atrações ou infra-estrutura, entre outras. Os
sanitários são amplos e higiênicos, também contam com funcionários de limpeza constantes,
lavatórios para crianças e trocadores.

Quanto às características físicas dos ambientes e atrações, no geral estão em boas condições
de conservação, com pintura, piso e coberturas dos locais bem cuidados e limpos. Foi
observada a existência de extintores de incêndio em todos os pontos visitados do parque,
placas indicativas de saídas de emergência, iluminação suficiente e decorações que respeitam
as características as áreas temáticas existentes.

A praça de alimentação é coberta e oferece diversos tipos de restaurantes e lanchonetes, com
uma área extensa de mesas e cadeiras para acomodação dos visitantes, porém, notou-se que a
cadeiras são fixas às mesas, o que pode vir a dificultar ou até mesmo impedir a utilização
destas por pessoas com necessidade de maior espaço para sentar. O ambiente é amplo, bem
iluminado e ventilado. Existem funcionários do parque responsáveis pela limpeza e
organização da praça, assim foi possível avistar diversas mesas limpas e disponíveis aos
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visitantes. No geral, não haviam grandes filas nos restaurantes, levando cerca de cinco
minutos para solicitar uma refeição. Pode-se perceber a limpeza e higiene nos ambientes de
restauração, com funcionários de uniformes, luvas e toucas, mesas de buffet para pratos frios
e quentes, também limpos e alimentos identificados.

No tocante ao bem estar dos visitantes, foi observado que nos brinquedos radicais, incluindo
as duas montanhas- russas e as duas torres, haviam grandes filas e não haviam locais cobertos
para os visitantes aguardarem (com exceção da Star mountain) fato que pode ocasionar malestar e problemas de saúde aos visitantes. Outros brinquedos também possuem locais cobertos
para proteger os visitantes do sol e da chuva, mas não todos. Também não foi visto nenhum
tipo de animação de filas ou esguichos de água para umidificar o ambiente das filas em dias
quentes, tais recursos são bem comuns em parques, utilizados para deixar a espera pelas
atrações mais agradável.

Para conferir o funcionamento e a experiência em um dos brinquedos do parque, a
pesquisadora escolheu a atração recentemente remodelada Betinho Carrero 4D, antigo
MadeMotion, cinema com cadeiras simuladoras de movimentos. A fila para esta atração
estava relativamente pequena, com quinze minutos de espera. A atração é dividida em três
etapas, nas duas primeiras os visitantes assistem a dois vídeos que introduzem a história,
sendo que na primeira sala, relativamente pequena para os cerca de 40 visitantes que ali
estavam, não havia qualquer ventilação ou ar-condicionado, motivo de reclamação dos
presentes que obrigou a funcionária a deixar as portas de entrada e saída abertas. Outro ponto
observado, foi em relação à forma de comunicação das funcionárias com o público, não havia
qualquer equipamento para auxiliá-las com isso, então elas literalmente gritavam para que as
pessoas as dessem atenção. A segunda sala já possuía ventiladores, e após esta seguimos para
a atração, onde uma das funcionárias passou as instruções de segurança. Ao fim os visitantes
saíram muito animados e satisfeitos com a diversão. Na saída os óculos usados para assistir o
filme 4D foram devolvidos a uma funcionária que usava luvas e que os posicionava em um
equipamento para higienização destes, antes do próximo grupo usá-los novamente.

A respeito dos aspectos ambientais, a coleta seletiva dos resíduos dos visitantes não é
realizada, havendo somente lixeiras alaranjadas com o sinal de lixo sobre elas. E em certo
momento, foi avistado um carrinho transportando muito sacos pretos de lixo transitando em
uma das ruas do parque. Não foram identificadas placas de ‘não jogue lixo” nos jardins e

90

áreas de transito dos visitantes, recurso que de certa forma inibe a ação, sendo assim, podem
ser vistos alguns pontos com lixo no chão, meio-fio e nos jardins. Outras ação ambiental são
as placas de conscientização sobre o meio-ambiente, que também não foram avistadas naquele
dia. No que concerne o tratamento com os animais do zoológico, todos estavam em locais
amplos que lembravam seus habitat naturais, pareciam estar tranqüilos e bem cuidados. Não
foram observadas nenhuma ação de maltrato ou que de alguma forma prejudicasse o bemestar dos animais, conforme atentam para este tema Florit e Dreher (2009).

Com relação aos funcionários, estes são prestativos e educados, demonstram ter domínio dos
equipamentos e percebe-se a padronização das etapas do serviço, agindo sempre da mesma
forma durante a utilização das atrações pelos visitantes. Usam uniformes e identificação, e em
alguns casos equipamentos de proteção, como luvas e botas. Somente dois seguranças foram
vistos nas dependências do parque, e mais alguns na entrada devidamente identificados e
uniformizados. No decorrer do dia de visitação foi avistado também apenas um funcionários
de limpeza das áreas abertas do parque, o que possivelmente agrava a situação da limpeza
deste.

Para transporte dentro do parque, existe um trenzinho que pára em pontos previamente
definidos e sinalizados, porém, no dia da visita de observação, este não foi avistado, levando a
crer que este estaria em manutenção ou que havia sido desativado. Não havia informações
sobre isso nos pontos de embarque e desembarque. Outra maneira de locomoção, são as
scooters elétricas disponíveis para os visitantes, porém é cobrado um valor de aluguel para
sua utilização, no entanto, puderam ser vistas muitas circulando pelo parque, principalmente
por pais com crianças de colo.

A observação mostrou que o funcionamento do parque acontece de maneira adequada em
termos de quantidade e diversidade de atrações para diferentes faixas-etárias, local para
alimentação seguro e organizado, sanitários limpos e em grande quantidade e espaços físicos
de qualidade. Contudo, também puderam ser vistos alguns problemas vivenciados por grandes
parques, como a formação de longas filas para certas atrações, alguns pontos sem
acessibilidade, transporte escasso/ inexistente e locais com lixo. Assim, pode-se perceber que
o parque atende alguns aspectos dos elementos do modelo VBA, como a criação de valor
oferecendo serviços saudáveis e de qualidade, no entanto, os elementos equilíbrio e
responsabilidade não são totalmente observados, devido aos problemas identificados.
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4.2 Ações de RSC realizadas pelo Parque BCW

As principais ações de responsabilidade social que o parque BCW desenvolve focam
principalmente a comunidade em seu entorno, com algumas ações também direcionadas aos
funcionários e visitantes. Dentre as ações, está o Instituto Beto Carrero (IBC) que mantém
projetos apoiados no tripé educação - saúde - meio ambiente, constituído legalmente com a
Certificação de qualificação de OSCIP através do Ministério da Justiça (23/04/2004), possui
CNPJ diferenciado da empresa Beto Carrero World. A OSCIP, criada em 2003, tem como
missão promover a responsabilidade social através de programas e projetos de inclusão social
no intuito de contribuir para formação de cidadãos que venham a auxiliar na construção de
uma sociedade humanizada, de acordo com os avanços da ciência, desenvolvimento
sustentável, geração de trabalho e renda e por conseqüência na melhoria da qualidade de vida
da localidade (INSTITUTO BETO CARRERO, s/d, p.04 apud ORTIZ, 2012).

De acordo com uma visita no local e entrevista informal com a coordenadora do Instituto BC
forma obtidas as seguintes informações:

O instituto está localizado próximo ao parque em uma comunidade pobre com baixo grau de
instrução e renda. Sua estrutura conta com uma equipe de 23 profissionais dentre eles
professores, médicos, dentistas, cozinheiros, auxiliares administrativos, e outros, sendo que
um auxiliar de professor do circo escola e dois seguranças são contratados pelo parque Beto
Carrero, porém exercem suas atividades no Instituto. Além disso, o médico ginecologista é
contrato de forma terceirizada. A estrutura física do Instituto passou recentemente por
reformas para melhoria e ampliação e oferece gratuitamente à comunidade os serviços de
creche, consultório médico e odontológico e o projeto circo-escola, brevemente descritos no
Quadro 24:
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Quadro 24 – Descrição das ações do Instituto Beto Carrero
Ações do
Instituto

Objetivo e atuação

Oferecer aos pais a possibilidade
de trabalhar formalmente e
assegurar a educação e cuidado
de seus filhos. As crianças são
divididas em três turmas:
Creche
Berçário 1 – de 0 a 1 ano de
idade (14 bebês); Berçário 2 – de
1 a 2 anos de idade (19 bebês);
Maternal – 2 a 3 anos de idade
(22 crianças). Total de 55
crianças.
Prestar serviços informativos,
preventivos e de natureza
curativa à comunidade de Penha.
Pode-se perceber a grande
Consultório
atuação do consultório através
médico e
dos relatórios de 2011 que
odontológico
totalizaram cerca de 600
atendimentos ambulatoriais, 400
ginecológicos e 1600
odontológicos.
Disseminar a cultura circense e
prática de esportes oferecendo
aulas para jovens de 07 a 18 anos
de idade. - O projeto é
reconhecido pelo MEC como
Circo-escola
Escola de Educação
Complementar e as atividades
são fundamentadas nos
princípios metodológicos da
Arte-Educação, focando a
relação teoria e prática.
Fonte: Adaptado de Beto Carrero World (2012e).

Requisitos

Informações adicionais

Baixo salário
familiar, inclusive
aos funcionários
do parque.

- Inaugurada em 2004
- Funciona regularmente de
Segunda-feira a Sexta-feira, das
8h às 17h45 e oferece
alimentação com
acompanhamento de
nutricionista.
- 20% das vagas são para filhos
dos funcionários do Parque.

Preenchimento de
formulário de
cadastro para que
seja avaliada a
renda familiar

- Constituído 2005
- O consultório odontológico
funciona de Segunda-feira a
Sexta-feira das 8h às 12h, e o
atendimento médico é feito nas
Sextas-feiras das 13h às 17h.
- Atualmente, o atendimento
pediatra não está sendo realizado.

Exame médico, e
não impõe
critérios quanto ao
rendimento
familiar

- Atende cerca de 50 crianças, a
maioria de 07 a 09 anos
- As aulas acontecem de
Segunda-feira a Sexta-feira, das
09h as 11h30 e das 15h as 18h30
e oferece uma oportunidade de
trabalho para crianças e
adolescentes no seu contra-turno
escolar.

Ainda de acordo com a coordenadora, o Instituto também possui mais alguns projetos em
desenvolvimento, como o Centro de Excelência de Ginástica Artística (parceria com Governo
do Estado de Santa Catarina- Fundo de Desenvolvimento para o Esporte) será um espaço
voltado para o esporte, saúde, lazer e educação e o Centro Cultural Beto Carrero (parceria
com Ministério da Cultura), oferecerá oficinas gratuitas de música, artesanato, capoeira e
circo, e contará ainda com biblioteca, museu e rádio comunitária.

Outra ação em fase de planejamento é o Programa Menor Aprendiz, que possibilitará a 35
jovens carentes da localidade fazer um curso profissionalizante de Turismo e Hospitalidade
com estágio remunerado no parque. A coordenadora afirma que tal ação foi desenvolvida
devido a carência de profissionais do turismo qualificados e a ausência de cursos no
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município, demonstrando a preocupação do Instituto em suprir as reais necessidades da
comunidade local.

Com relação à questão financeira, o Instituto recebe doações na sua maioria do parque e de
sócios, funcionários e terceiros. Em 2011 houve um saldo positivo de R$ 71.299,00 para o
Instituto que ainda desenvolve algumas ações para arrecadar fundos e participa de projetos de
responsabilidade social desenvolvidas pelo Parque Beto Carrero World em parceria com
diversas empresas, geralmente nos eventos de porte nacional e internacional.

O parque Beto Carrero World (2012) possui outras ações de RSC praticadas anualmente
também direcionadas à comunidade. Duas delas são em parceria com a ADIBRA –
Associação das Empresas de Parques de Diversões do Brasil e o SINDEPAT – Sistema
Integrado de Parques e Atrações Turísticas (entidade que dá suporte institucional e político as
empresas filiadas), que estão descritas a seguir:

Dia Feliz: direcionado a crianças de 0 a 18 anos de idade com entrada gratuita ao parque
durante este dia, na edição de 2012, mais de 8000 crianças participaram do evento;

Dia para pessoas com deficiência: proporciona entrada gratuita e almoço aos portadores de
deficiência, provenientes de diversas entidades.

Outra ação similar acontece no mês de outubro em comemoração ao dia das crianças, estas
(até 12 anos) também não pagam o passaporte desde que estejam acompanhadas de um adulto
pagante. Os aniversariantes também não pagam mediante o mesmo requisito, podendo
usufruir deste privilégio nos dias anterior ou posterior ao aniversário se o parque estiver
fechado no dia deste, porém é obrigatória a apresentação de identificação com foto. Outras
promoções que agregam valor são, por exemplo, a realizada no mês de Maio de 2012,
intitulada “Maio Muito Louco”, a qual garantia o mês inteiro de entrada livre no parque, para
os que comprassem um passaporte durante o referido mês, tal ação além do fator financeiro
para os visitantes, ainda beneficiava em casos de visitas em dias de chuvas que impossibilitam
a utilização de grande parte das atrações, sendo assim, se ocorrido o visitante poderia voltar
para aproveitar o dia perdido (BETO CARRERO WORLD, 2012d).

O Projeto Natureza: É uma ação de responsabilidade social do parque BCW em parceria com
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a empresa Caminhos e Paisagens, direcionada a estudantes do ensino fundamental até
universitários com o objetivo de proporcionar educação ambiental na prática. Acompanhados
de monitores os estudantes passam o dia no parque recebendo aulas, observando diferentes
espécies de animais, e aprendendo sobre o meio-ambiente. Os temas são escolhidos de acordo
com a faixa-etária dos alunos. O projeto consiste em cinco etapas: sala de educação
ambiental, comparando animais, serpentário, quiosque manejo dos animais e visita
monitorada ao zoológico (BETO CARRERO WORLD, 2012d).

As ações de cunho filantrópico no geral são bastante praticadas pelo parque, como se pode
perceber na descrição das ações do Instituto Beto Carrero. Outro exemplo disso, foi a doação
de um automóvel novo ao Batalhão da Policia Militar de Penha feita pelo parque este ano
(BETO CARRERO WORLD, 2012e).

Com relação aos funcionários, o parque lhes proporciona os seguintes benefícios: assistência
médica, programa de segurança e saúde no trabalho (CIPA), programa de alimentação do
trabalhador, vale transporte e auxilio à educação para os que estão a pelo menos um ano na
empresa, o qual é oferecido 50% do valor da mensalidade de graduação e/ ou pós-graduação.
O parque realiza também anualmente a Festa do dia do Trabalhador, com sorteio de brindes e
diversão para seus colaboradores. Há também promoções e premiações para a equipe de
vendas do parque, conforme suas metas os colaboradores recebem prêmios que servem de
motivação e agradecimento pela dedicação. Como já mencionado, algumas vagas na creche
do IBC são destinados aos filhos de colaboradores (BETO CARRERO WORLD, 2012d).

O parque possui muitas parcerias com agências de viagens em todo território brasileiro e no
exterior que auxiliam na promoção e venda do parque. Uma prática socialmente responsável
que o parque realiza anualmente direcionada a estes parceiros é o Prêmio Campeão de
Vendas, que acontece sempre nos dias em que o parque sedia a BNT – Bolsa de Negócio
Turísticos do MERCOSUL, evento que movimenta o trade turístico regional, nacional e
internacional, premiando os representantes de cada região do país com mais vendas em
primeiro, segundo e terceiro lugar, bem como dos países do MERCOSUL (BETO CARRERO
WORLD, 2012d).

No que tange ao planejamento e desenvolvimento de ações voltadas aos visitantes do parque,
estas ainda não são praticadas de maneira abrangente, fato que demonstra certa deficiência
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nos programas de RSC da empresa em questão, com ressalva para algumas atividades
educativas como a presença de atrações no parque com fundo pedagógico/ educacional como
o novo serpentário que após passar por uma reforma recentemente, mudou para Palácio das
Serpentes, e inclui diversos painéis informativos e curiosidades sobre répteis (BETO
CARRERO WORLD, 2012d). No entanto, ações pautadas na segurança e bem-estar dos
usuários de suas instalações ou mesmo direcionadas a hospitalidade ainda não são
desenvolvidas, abrindo um leque de opções a serem exploradas para agregar este público à
suas práticas de RSC.

4.3 Caracterização da amostra pesquisada

A delimitação da amostra utilizada para aplicação do presente estudo foi composta de forma
intencional pelos: visitantes, gestores, funcionários, membros da comunidade, representados
pelos usuários das ações do Instituto Beto Carrero, ou seus responsáveis, e por fim, dois
representantes do governo, um da Secretaria Municipal de Turismo e um da Vigilância
Sanitária, ambos do município de Penha – SC.

Os stakeholders externos, visitantes e comunidade, foram escolhidos aleatoriamente pela
pesquisadora para aplicação da pesquisa, já os internos, gestores e funcionários, foram
indicados pela empresa. Desta forma, a Tabela 2 representa a divisão da presente amostra e
contém ainda informações sobre o gênero dos entrevistados, prevalecendo mulheres em todos
os públicos, totalizando 59% da amostra final.

Tabela 2 - Caracterização da amostra por gênero e público investigado
Públicos
investigados
Visitante
Funcionário
Comunidade
Gestor
Governo
Total

N°
entrevistados
200
100
19
15
2
336

%
59,5
30
5,6
4,4
0,5
100

Feminino
109
61
17
8
2
197

%
32,4
18
5
2,4
0,6
59

Masculino
91
39
2
7
139

%
27
12
0,6
2
41

A Tabela 3 trata da faixa-etária dos respondentes de cada stakeholder investigado. Pode se
observar que a maioria dos visitantes (30,5%) e gestores (53,3%), juntamente com os
representantes do governo (100%), encontra-se entre 30 a 39 anos, já os funcionários (61%) e
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os representantes da comunidade (47,5%) selecionados foram em grande parte mais jovens,
com até 29 anos.

Tabela 3 - Caracterização da amostra por faixa-etária e público investigado
Faixa-etária

Visitante %

até 19 anos
20 -29 anos
30 - 39 anos
40 - 49 anos
50 - 59 anos
Mais de 60 anos
Total

Funcionário %

16,0
26,0
30,5
15,0
9,0
3,5
100

Gestor %

61,0
25,0
9,0
3,0
2,0
100

Comunidade %

6,7
53,3
26,7
13,3
100

21
47,5
21
10,5
100

Governo%

100
100

Observando a Tabela 4, é possível identificar o grau de escolaridade dos entrevistados, que se
concentra no ensino médio completo referente aos stakeholders visitantes (38%) e
funcionários (47,5%) do parque. Os gestores possuem na maioria o ensino superior completo
com 47,5%, também bastante presente entre os visitantes (33,5%), fato que demonstra um
bom nível de qualificação destes respondentes. Os representantes da comunidade
evidenciaram um nível menor de escolaridade com 68% inferior ao ensino fundamental, já
dos dois representantes do governo entrevistados, um possui ensino médio completo e o outro
ensino superior completo.
Tabela 4 - Caracterização da amostra por escolaridade e público investigado
Escolaridade
Até ensino fundamental
completo
Ensino médio completo
Ensino superior completo
Especialização completa
Mestrado
Doutorado
Total

Visitante
%

Funcionário
%

Gestor
%

Comunidade
%

Governo
%

16,0

29,3

-

68,4

-

38,0
33,5
8,5
2,0
2,0
100

47,5
18,2
5,1
100

29,3
47,5
18,2
100

31,6
100

50
50
100

Por se tratar de públicos com diferentes relações com o objeto de estudo, o parque BCW,
algumas questões demográficas foram feitas para somente um ou dois dos grupos
investigados, como é o caso do tempo na empresa. De acordo com a Tabela 5, 40% dos
funcionários entrevistados estão a menos de um ano na empresa, o que demonstra certa
rotatividade do quadro de funcionários, porém, a segunda maior concentração está no período
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de 1 a 5 anos de empresa, levando a crer que muitos permanecem por um período um pouco
maior. Já com os gestores a situação é um pouco diferente. Por volta de 47% dos
entrevistados encontra-se no período de 1 a 5 anos no quadro da empresa, sendo que a mesma
porcentagem observa-se também distribuída entre 5 à 15 anos de empresa. Deve-se salientar
que em ambos os colaboradores, foram entrevistadas pessoas com mais de 15 anos
trabalhando no parque, ou seja, praticamente desde sua inauguração.

Tabela 5 - Caracterização da amostra por tempo na empresa e público investigado
Tempo na empresa
Menos de um 1 ano
De 1 à 5 anos
De 5 à 10 anos
De 10 à 15 anos
Mais de 15 anos
Total

Funcionário %
40,0
35,0
14,0
8,0
3,0
100

Gestor %
46,7
20,0
26,7
6,7
100

A questão sobre renda familiar (Tabela 6) foi direcionada aos visitantes e à comunidade. A
maior parte dos visitantes (30,5%) entrevistados possui um considerável poder aquisitivo
obtendo de três à quatro salários mínimos mensais, o que se reflete na quantidade de vezes
que já visitaram o parque, com cerca de 45% afirmando de 2 à 5 vezes. No entanto, a
comunidade demonstra situação diferente, com a maioria (59,5%) entre um a dois salários
mínimos. Deve-se lembrar que os representantes da comunidade selecionados para responder
as entrevistas participavam de alguma das ações do Instituto BC, e dentre as exigências para
participação, a primeira é ter baixa renda familiar, fato que é comprovado nesta pesquisa.

Tabela 6 - Caracterização da amostra por renda familiar e público investigado
Renda
Até 622,00 reais
De 623,00 à 1.244, 00 reais
De 1.245,00 à 1.866,00 reais
De 1.867,00 à 3.110,00 reais
De 3.111,00 à 6.220,00 reais
De 6.221,00 à 12.440,00 reais
Mais de 12.441,00 reais
Total

Visitante %
6,5
13,5
21,0
30,5
16,0
9,5
3,0
100

Comunidade %
40,5
59,5
100
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4.4 Descrição e análise das questões mensuradas

Para realização do presente estudo, foram utilizadas questões qualitativas e quantitativas,
formuladas de acordo com os objetivos propostos. Estas serão analisadas a seguir, conforme
os métodos de análise que melhor se adequaram a suas características. Para assegurar o sigilo
das informações e resguardar a privacidade dos respondentes, estes serão identificados apenas
através do número de ordem em que foram entrevistados, como por exemplo, gestor 1, gestor
2, comunidade 1, comunidade 2 e assim por diante.

4.4.1

Análise das questões qualitativas

As questões qualitativas foram criadas conforme os objetivos deste estudo, no sentido de
analisar as ações de responsabilidade social corporativa praticadas pelo Parque Beto Carrero
World na visão de alguns de seus stakeholders (pessoas da comunidade, representantes de
órgãos governamentais e gestores do parque) a fim de compreender suas percepções a respeito
da importância e dos benefícios destas práticas. No Quadro 25 estão elencadas as categorias
de análise que direcionaram os questionamentos aos públicos investigados.

Quadro 25 – Categorias de análise das questões qualitativas por público
Categorias de análise
1) Conhecimento das ações de RSC do Parque
2) Importância das ações para a comunidade
3) Participação nas ações de RSC do parque
4) Benefícios percebidos na comunidade com as ações de RSC do parque
5) Influência no desenvolvimento local
6) Nota geral das ações de RSC do parque
7)
8)
9)
10)
11)

Impactos negativos à sociedade combatidos pelas ações de RSC do parque
Influência do parque no turismo local e regional
Cumprimento das leis e normas previstas
Definição e planejamento das ações de responsabilidade social do parque
Instrumentos utilizados para monitorar os resultados das ações de responsabilidade social
do parque
12) Existência de código de ética ou de conduta para funcionários e gestores

Fonte: a autora.

Públicos
envolvidos
Comunidade
Governo
Comunidade
Governo
Comunidade
Governo
Comunidade
Governo
Comunidade
Governo
Comunidade
Governo
Governo
Governo
Governo
Gestores
Gestores
Gestores
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Vale ressaltar que todas as questões foram incluídas nos instrumentos de pesquisa de cada um
dos públicos de acordo com o grau de conhecimento e pertinência aos entrevistados, como a
categoria 10 - definição e planejamento das ações de responsabilidade social do parque, era
condizente apenas com o público gestores. No caso dos públicos comunidade e governo, os
questionamentos foram elaborados por meio de entrevista semi-estruturada, já as questões
qualitativas aplicadas aos gestores consistiam em perguntas abertas inseridas em seus
questionários.

A seguir, apresentam-se as análises de cada uma das 12 categorias descritas no Quadro 25,
contendo os trechos mais significantes das entrevistas obtidas junto aos stakeholders, no
sentido de evitar repetições e ater-se somente aos objetivos desta pesquisa, salientando que
todas as entrevistas na íntegra encontram-se nos Apêndices H, I e J, respectivamente
comunidade, governo e gestores.

4.4.1.1 Conhecimento das ações de RSC do Parque
O conhecimento das ações de RSC praticadas pelo parque foi investigado com os
stakeholders comunidade e governo, para averiguar se as ações realizadas são devidamente
divulgadas aos públicos de maior interesse, tendo em vista que o governo teria o papel de
auxiliar a difundir tais práticas junto à população, e a comunidade que representa um dos
principais público-alvos destas. Assim, as informações foram analisadas de acordo com estes
dois stakeholders separadamente.

a) Comunidade

Foram entrevistados dezenove representantes da comunidade, destes, quinze afirmaram que
tinham conhecimento das ações de RSC praticadas pelo parque, e na sua maioria
mencionaram os serviços oferecidos pelo Instituto Beto Carrero, a creche, o ambulatório e o
circo-escola, conforme comenta o representante da comunidade 6, “Conheço, tanto da creche
[...] eu já usufrui aqui da parte dentaria né, do dentista e não vim aqui no médico mas eu sei
que tem médico né, isso é tudo o parque que faz.” Bem como, o representante da comunidade
10 mencionou que “Sim, conheço, sei que lá dentro tem o circo-escola, tem dentista, tem
médico, e tem uma creche também com bastante crianças.”
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Duas representantes demonstraram dúvidas em responder a este questionamento por não
saberem ao certo do que se trata o tema e somente uma afirmou não conhecer as ações,
embora faça o uso dos serviços do instituto, não o identifica como uma ação de
responsabilidade social do parque, o que demonstra certa falta de interação entre o instituto e
seus beneficiários. Em contrapartida, o representante 11 da comunidade, demonstrou um
conhecimento mais aprofundado sobre as questões pertinentes à responsabilidade social
corporativa, destacando saber que não se trata somente de ações de cunho filantrópico.

Na sua maioria, as ações praticadas são vistas como uma forma de suprir a demanda pelos
serviços de educação e saúde, que de acordo com os entrevistados, a prefeitura municipal não
consegue atender por completo na região. Assim, pode-se afirmar que estas ações de RSC de
conhecimento da comunidade são predominantemente filantrópicas (CARROLL, 1991),
direcionadas em grande parte á população local por meio do Instituto Beto Carrero. Outras
ações referentes às demais dimensões da RSC, ética, econômica e legal, não foram
mencionadas.

Já com base no modelo VBA (SCHWARTZ; CARROLL, 2007), o elemento ‘valor’ pode ser
identificado nas falas dos entrevistados, quando afirmam que as professoras são maravilhosas
e que os alunos não precisam levar muitos materiais, pois o Instituto fornece tudo que
precisam. Outro elemento percebido foi a ‘responsabilidade com transparência’ evidenciado
pelo número de representantes da comunidade que afirmaram conhecer as ações de RSC do
parque, já que se trata também de informar o que é feito pela empresa em prol da sociedade
onde está inserida.

b) Governo

Os representantes do governo afirmaram que conhecem as ações de responsabilidade social
praticadas pelo parque Beto Carrero World, conforme destacado pelo representante 1:
Sim, as atividades sociais que eles realizam são de conhecimento nosso, eles fazem
é... O dia da alegria né? Onde crianças não só da nossa cidade, mas de outras
cidades possam ir e conhecer o parque né, ir se divertir no parque. Uma outra ação
social deles que eu acho interessante é... eles possuem o instituto né, onde oferecem
serviço[...] na área da saúde e também creche não só para funcionários do parque
mas também atendem uma demanda do município (GOVERNO 1).

101

As declarações do representante do governo são similares as da comunidade nesta categoria,
destacando o Instituto como o principal instrumento do parque para as questões de RSC.

4.4.1.2 Importância das ações para a comunidade

A importância das ações de RSC para a comunidade também foi investigada no intuito de
identificar possíveis falhas no planejamento e direcionamento destas, uma vez que devem ser
realizadas com base nas reais necessidades da população local. Tais informações são
apresentadas por público a seguir.

a) Comunidade

Dos dezenove entrevistados, dezoito consideram as ações socialmente responsáveis praticadas
pelo parque importante ou muito importante. Dentre as razões mencionadas, estão a
necessidade dos serviços do Instituto para que os pais possam exercer funções laborais
(COMUNIDADE 1) e ajudar na renda familiar, segurança e confiança nos profissionais do
Instituto (COMUNIDADE 7), e a praticidade dos serviços serem próximos a suas residências,
como acrescenta o representante da comunidade 10, “Eles atendem um núcleo que não tem
ninguém por eles né, pega a creche que atende as mães que precisam trabalhar, tem dentista
pro pessoal que precisa que mora ali perto porque o posto mais perto, é longe, então ele pega
toda aquela parte ali [...] acho que é bem importante.”

Outro ponto considerado relevante pelos entrevistados é o trabalho do circo-escola, que
auxilia na formação profissional dos jovens da localidade, que de acordo com o representante
12 “É muito importante né, a gente tem o circo escola que atua na área dos adolescentes, tira
as crianças da rua né, ensina uma profissão então só esse fator já é de grande importância.” O
representante 15 também afirma que o circo “É importante porque tira adolescentes, jovens da
rua, ao invés de estar na rua, estão aqui, estão fazendo alguma função, depois eles vem a
crescer, pega uma idade e já tem emprego no parque. Eles aprendem coisas novas.”

As dimensões econômica, ética e filantrópica podem ser observadas nas afirmações dos
entrevistados, quando destacam a importância das ações de RSC do parque para a
comunidade. Tal constatação remete aos elementos do modelo VBA (SCHWARTZ;
CARROLL, 2007), ‘valor’ e ‘responsabilidade com transparência’, uma vez que demonstram
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o zelo e cuidado que a empresa tem pela população em seu entorno. Também é evidente o
elemento ‘equilíbrio’, pois o Instituto BC direciona ações para todas as faixas-etárias,
equilibrando a distribuição dos benefícios gerados por elas as crianças, jovens e adultos da
comunidade.
b) Governo
Os representantes do governo também concordam que é muito importante para a comunidade
local as ações realizadas pelo parque na área social, conforme destacado a seguir pelo
representante do governo 1, o secretário municipal de turismo.
Sim, muito importante [...] nós somos uma cidade que a gente tem bastante
necessidade nesse lado né, por exemplo, a região onde tem a creche do parque, o
município não tem creche ali próximo então já, já, nos ajuda nessa questão né. A
questão do dia da alegria a gente hoje tem muitas crianças aqui na cidade, não só na
cidade porque atende outras cidades, que não teria condições financeiras pra
conhecer o parque [...] (GOVERNO 1).

Nesta afirmação também estão presentes, as dimensões da RSC (CARROLL, 1991;
SCHWARTZ; CARROLL, 2003) e os elementos do modelo VBA (SCHWARTZ;
CARROLL, 2007) que são destacados pelos representantes da comunidade. O entrevistado
menciona uma ação do parque, não lembrada pela comunidade, o Dia da Alegria, com
característica filantrópica, pois consiste em permitir entrada franca a crianças no parque. Já o
representante Governo 2 enfatiza que as ações sociais praticadas pelo parque atingem toda a
cidade de Penha.
4.4.1.3 Participação nas ações de RSC do parque
a) Comunidade
Foi questionada qual das ações de RSC do parque os entrevistados ou seus membros
familiares utilizavam e a maioria (dezesseis) respondeu que era a creche, sete freqüentam o
ambulatório e cinco possuem familiares no circo-escola. Tais dados podem ter sido
influenciados pelo fato de que um dos dois dias em que foram coletadas as entrevistas, não
havia atendimento no ambulatório, pois a dentista estaria de férias e não era dia de
atendimento médico, então grande parte dos entrevistados estavam presentes para deixar seus
filhos na creche ou no circo-escola. Ainda assim, muitos mencionaram o atendimento no
ambulatório, o que demonstra sua importância para a comunidade local.
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De acordo com informações obtidas com a coordenação do Instituto, sempre há muita procura
pelos serviços oferecidos, com listas de espera para obtenção de vagas na creche e no circoescola, que somados oferecem 105 vagas. O ambulatório também é muito utilizado, sendo que
no ano de 2011 foram realizadas mais de 2500 consultas e atendimentos médicos ou
odontológicos.

b) Governo

Aos representantes do governo também foram questionados se possuíam familiares utilizando
os serviços do Instituto no momento, os representantes disseram que não, mas que já fizeram
uso destes anteriormente.

4.4.1.4 Benefícios percebidos na comunidade com as ações de RSC do parque

Outro questionamento direcionado aos entrevistados foi a respeito das áreas mais beneficiadas
na comunidade pelas ações socialmente responsáveis do parque BCW. As respostas estão na
seqüência separadas por público.

a) Comunidade
Dezessete representantes da comunidade mencionaram a área da educação como a mais
beneficiada na localidade, doze mencionaram a saúde e oito a economia. As áreas da cultura e
qualidade de vida receberam sete votos cada e o turismo, quatro. Ao falar destes benefícios
das ações de RSC do parque, uma entrevistada declarou: “Em todas, porque tem gente que se
não tivesse a creche não poderia trabalhar tipo o meu caso, [...] dentista, tem pessoas que não
tem oportunidade de ter outro dentista, em todos os sentidos [...] A comunidade ta sendo
beneficiada” (COMUNIDADE 6). Este representante faz menção aos benefícios para a
atividade turística, “[...] e o turismo também, eles chamam muito o turismo pra cá né então,
pro turismo eu acho que o parque é, meu, se sair o parque do município de Penha na minha
opinião, Penha pára aqui onde tá (COMUNIDADE 11). E outro representante enfatiza a
melhora na educação “Na saúde tanto quanto na educação, na creche aqui as que não são
formadas tão estudando, pós-graduadas”(COMUNIDADE 15).

Fazendo uma análise destas declarações, as dimensões da RSC (CARROLL, 1991;
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SCHWARTZ; CARROLL, 2003) mais predominantes são a ética, por mencionarem que o
parque auxilia muito na educação de seus filhos e ainda possibilita que tenham melhores
condições de vida permitindo que os pais trabalhem. A dimensão econômica da mesma forma
se faz presente, na geração de emprego e renda e através do número de turistas que o parque
atrai para a localidade. Bem como a dimensão filantrópica (CARROLL, 1991), pois atua nas
áreas mais necessitadas da comunidade e de maneira totalmente voluntária, prezando pela
melhoria na qualidade de vida da população em seu entorno. Tais resultados vão ao encontro
das constatações de Ávila et al (2009).

Com base nestas informações, é possível colocar que os elementos do modelo VBA
(SCHWARTZ; CARROLL, 2003) mais presentes são, o ‘valor’ pois as ações são todas
voltadas para as maiores necessidades da comunidade em questão bem como realizadas de
forma eficaz. E na percepção dos entrevistados, a ‘responsabilidade com transparência’
observada por meio das afirmações que demonstram confiança nestes serviços oferecidos, que
primam pela educação e saúde, como pilares para construção de um futuro mais humano para
a população do município.
b) Governo
O representante do governo 2 menciona a área educacional somente, mas o representante do
governo 1, enfatiza a geração de emprego e renda para o município, como os benefícios mais
significativos do parque, e completa afirmando que
uma porque ele é gerador de empregos, a exemplo disso o nosso prefeito começou a
trabalhar lá com dezessete anos como operador de brinquedos [...] antes de sair de lá
era diretor de compras né, então é um munícipe, nascido e criado aqui na cidade que
teve uma oportunidade de crescer no Parque assim como muitos jovens. Começam
ali já na adolescência a trabalhar como operador e tem uma grande oportunidade É
um grande empregador do município, além dessas vantagens, na área da saúde, na
área educacional, então tem sua grande importância na cidade e região porque o
parque Beto Carrero na verdade ele é um grande empreendimento que favorece não
só a cidade de Penha, mas a região (GOVERNO 1).

Desta forma, percebe-se uma ênfase mais acentuada na dimensão econômica (CARROLL,
1991; SCHWARTZ; CARROLL, 2003) por parte do representante do governo, e na ética, por
possibilitar o crescimento do profissional dentro do local de trabalho. Já sobre o VBA
(SCHWARTZ; CARROLL, 2003), novamente os elementos ‘valor’ e ‘responsabilidade com
transparência’ predominam.
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4.4.1.5 Influência no desenvolvimento local
Outra consideração foi dada à influência das ações de responsabilidade social corporativa do
parque BCW, no desenvolvimento local, no intuito de obter informações que demonstrem a
percepção dos moradores sobre a possível melhora de sua qualidade de vida e do município
como um todo, decorrente das ações do parque. Trechos das opiniões mais relevantes estão
descritas na seqüência separadas por público.

a) Comunidade

Dos dezenove entrevistados, foi praticamente unânime a afirmação de que as ações
socialmente responsáveis do parque ajudam no desenvolvimento da comunidade local, com
somente dois respondentes que acreditam que as ações ajudam um pouco. Os que acreditam
na ajuda mencionaram que “Ajuda, ajuda o pessoal do parque e muitos que não trabalham no
parque, assim... eu acho o seguinte, o parque ta fazendo a sua parte eu acho que devia ter
ajuda do município ” (COMUNIDADE 6) e que ‘Ele atende uma grande parte da necessidade da
comunidade que esta ao alcance deles, também não dá pra resolver todos os problemas’
(COMUNIDADE 10).

Nestas afirmações é possível identificar a interação entre as dimensões ética e filantrópica
(SCHWARTZ; CARROLL, 2003), quando mencionam que o parque está fazendo a sua parte,
o que está ao seu alcance. Econômica, quando comentam sobre os que trabalham e os que não
trabalham no parque, pois se pode deduzir que direta ou indiretamente as pessoas são
beneficiadas pelas ações da organização. Também se percebe a dimensão legal, na afirmação
da comunidade 6, ao citar que a gestão municipal deveria ajudar nestas questões, o que de fato
é o principal papel da administração pública, promover o desenvolvimento do município.

Com relação ao modelo VBA (SCHWARTZ; CARROLL, 2007), o ‘valor’ está presente nas
afirmações, que realmente há influencia das ações do parque no desenvolvimento da
comunidade, bem como a ‘responsabilidade com transparência’, ao passo que é totalmente
perceptível a confiança depositada a estas práticas sociais do parque, pelos seus usuários, de
que estão cientes da influência que estas têm para o desenvolvimento do município.
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b) Governo

Com os representantes do governo, a situação foi um pouco diferente, um acredita que há
influência das ações de RSC do parque no desenvolvimento da comunidade, “Sim, com
certeza essas ações ajudam no desenvolvimento dessa cidade” (GOVERNO 1). Mas o outro
representante critica a falta de iniciativa da organização para estas questões, “Às vezes falta
um pouco de iniciativa né” (GOVERNO 2).

Assim, analisando a resposta do governo 1, as ênfases nas dimensões da RSC (SCHWARTZ;
CARROLL, 2003) são mais voltadas à ética, por estar de acordo com o que esperado pela
população em termo éticos, e filantrópica por estar realizando ações em benefício da
comunidade, e do modelo VBA (SCHWARTZ; CARROLL, 2007), é percebido o ‘valor’ e a
‘responsabilidade com transparência’.

4.4.1.6 Nota geral das ações de RSC do parque
Ao fim das entrevistas, foi solicitado aos pesquisados que dessem uma nota de zero a dez,
para as ações de RSC do parque BCW. Alguns respondentes justificaram suas notas,
conforme exposto em seguida por público.

a) Comunidade

na avaliação das ações de RSC do parque pela comunidade a nota oito foi a mais citada, sete
vezes, em seguida, a nota dez, que foi dada por cinco entrevistados, e a nota nove, presente
em quatro respostas. Somente um respondente creditou a nota sete e outro seis, a mais baixa.
A média final das notas da comunidade ficou em 8,1. Estas foram algumas de suas
justificativas: “Hm eu vou dar oito né, porque a única coisa que eu achava assim mesmo é que
devia começar as 7:30 né, que a gente trabalha no parque meu Deus a gente fica esperando a
creche abrir depois sai correndo né, na corrida pra chegar no parque até oito hora”
(COMUNIDADE 3). “A creche assim é muito boa né parece uma particular então acho que é
dez “(COMUNIDADE 5). Outra valoriza o desempenho das profissionais envolvidas com o
Instituto, ”[...] pra mim a creche hoje de um a dez seria assim, eu vou dar dez pelo
desempenho de duas professoras pra cuidar de dezenove crianças eu acho que elas tão
fazendo muito, mas eu acho que deveriam disponibilizar mais pessoas, tem algumas coisas
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que nunca são perfeitas então a minha nota é oito” (COMUNIDADE 6). Outra representante faz
algumas críticas:
[...] o que eu acho é que aqui no instituto deveria ter, como o parque é conhecido
mundialmente eu acho que a creche devia ter uns brinquedos melhores para as
crianças brincar, ta faltando isso [...]o horário eu também acho ruim porque começa
as 8 horas da manhã e termina 17:30 as pessoas trabalham principalmente nos
comércios né, [...]Então o horário que acho que deveria ser diferenciado já que as
pessoas vão trabalhar tem que deixar as crianças antes na creche então eu daria oito
(COMUNIDADE 19).

Com base nestas colocações, pode-se dizer que as dimensões da RSC (SCHWARTZ;
CARROLL, 2003), ética e filantrópica estão mais visíveis, quando afirmam que a creche é tão
boa que parece uma particular, ou quando elogiam o desempenho dos profissionais
envolvidos. Já as dimensões legal e econômica, não estão sendo totalmente observadas pela
empresa uma vez que estipula um horário de funcionamento da creche, o que não vai ao
encontro das normas internas da empresa de início e fim de expediente. Isso pode prejudicar o
desempenho dos funcionários do parque que tem seus filhos na creche, visto que esse fato
lhes causa preocupação e estresse. Analisando com o modelo VBA, o parque demonstra
‘valor’ ao realizar as ações de RSC, porém, acaba por não observar totalmente o elemento
‘responsabilidade’, pois não molda tais ações nas reais necessidades da comunidade.

b) Governo

As notas dos representantes do governo 1 e 2 foram oito e dez respectivamente, gerando uma
nota média 9. O representante 1, que atribuiu a nota oito, acrescentou que o parque teria
condições de fazer ainda um pouco mais pela localidade, na sua opinião.

4.4.1.7 Impactos negativos à sociedade combatidos pelas ações de RSC do parque
Neste questionamento, a intenção era descobrir se os impactos negativos que o parque
provoca à localidade são de conhecimento das autoridades públicas e se reconhecem as ações
realizadas pelo empreendimento para combater tais impactos. Esta questão foi direcionada
apenas aos representantes do governo e suas respostas foram similares as da categoria 4, sobre
os benefícios das ações sociais, mencionando as áreas da educação ou saúde, pois alegaram
não conhecer a fundo os impactos negativos do parque, tampouco todas as ações de
responsabilidade social realizadas pela empresa.
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Tal resultado demonstra falta de comunicação entre o parque e a administração pública local
(governo) para que haja um melhor planejamento e desenvolvimento das ações de RSC. O
diálogo entre as partes (stakeholders) é essencial para concretização das ações socialmente
responsáveis serem direcionadas as reais necessidades da comunidade onde são
implementadas. No entanto, esta problemática perece ser facilmente identificada entre
empreendimentos turísticos e o poder público no Brasil, pois situação similar foi também
evidenciada por Ávila et al (2009).

4.4.1.8 Influência do parque no turismo local e regional
Este questionamento também foi direcionado somente aos representantes do governo, no
sentido de verificar suas percepções a respeito da contribuição do parque BCW para o
desenvolvimento do turismo da localidade. Estes são os trechos mais relevantes de suas
respostas:
Ele é o nosso carro-chefe né, alem lógico, nos temos belezas naturais, temos
dezenove praias [...] Hoje de cem mil turistas que a gente recebia em alta temporada
devido as praias hoje a gente ultrapassa quatrocentos mil turistas né, antes a gente
tinha turistas na cidade somente de dezembro à fevereiro; hoje a gente tem turistas
na cidade o ano todo devido ao parque ser instalado na cidade. Então esse seria,
como eu falei o nosso carro-chefe e o nosso principal atrativo, então ele gera
emprego, gera renda [...] Faz com que nossa cidade seja conhecida nacionalmente e
internacionalmente, gera toda a economia, desde super mercados, postos de
gasolina, tudo vindo de pessoas que vem no parque né, antigamente as pessoas
conheciam o parque, mas não conheciam a cidade, né,. Hoje a nossa realidade é
diferente as pessoas vêm, conhecem o parque e conhecem a cidade, usufruem [...] do
nosso comercio aqui na cidade então a economia de Penha foi transformada com a
vinda do parque (GOVERNO 1).

O outro representante comenta que “Influencia muito, é graças ao parque que o turismo existe
na nossa cidade. Claro que temos atrativos naturais, mas o parque é hoje o principal motivo
dos turistas visitarem nossa cidade, com certeza” (GOVERNO 2). Pode ser destacado destas
declarações que de fato o parque é muito importante para o desenvolvimento turístico do
município e da região. De acordo com os entrevistados, devido ao efeito multiplicador do
turismo, os ganhos com a atividade são disseminados em diversas áreas econômicas, como em
diferentes ramos do comércio, desde os diretamente ligados a ele como hotéis e restaurantes,
até os que não possuem ligação direta, mas que de alguma forma são beneficiados pela
atividade turística.
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4.4.1.9 Cumprimento das leis e normas previstas
Esta categoria refere-se ao cumprimento das leis e normas previstas na dimensão legal da
RSC que o parque deve cumprir para ser considerado socialmente responsável. Os
representantes do governo responderam de acordo com as normas e leis que cabem aos
referidos órgãos no qual atuam. O representante do governo 1 apenas afirmou que o parque
atende a todas as leis, sem acrescentar explicações. Já o representante do governo 2 faz
algumas considerações a este respeito:
Sim, eles têm a nutricionista lá e eles fazem a atualização da carteirinha de saúde a
cada seis meses aqui pra gente e a gente cobra anual né, a cada ano é o vencimento e
eles fazem a cada seis meses então a gente vê um interesse bem grande também ali
no parque. Tem um programa lá que se chama Ambiente Seguro, então eles tem uma
rotina de estar passando, eu acho que todos os dias, estarem verificando o que tem
de errado, o que não tem tanto que alguns comércios fecharam por não atender às
normas. Se ele não respeita o contrato, tira, e daí não pode mais trabalhar lá dentro.
Eles se preocupam bastante com a qualidade do serviço e do alimento que eles estão
servindo lá (GOVERNO 2).

O representante do governo 1 atua na secretaria municipal de turismo e não entrou em
detalhes, somente afirmou que o parque está de acordo com todas as obrigações legais que lhe
competem. Já o representante 2, da vigilância sanitária, acrescentou que além de estar dentro
da lei, o parque ainda exige cuidados mais freqüentes por parte de seus terceirizados
(comércios instalados dentro do parque), o que resulta em uma ação socialmente responsável,
que ultrapassa o dever de estar de acordo com as leis e passa a assumir maiores
responsabilidades perante a sociedade. Tal ação

é caracterizada pelo elemento

‘responsabilidade com transparência’, do modelo VBA (SCHWARTZ; CARROLL, 2007),
pois este prima pela administração que assume total responsabilidade por suas atividades,
corrigindo erros e se prevenido de futuras ocorrências. Em conseqüência disso, é possível
observar também o elemento ‘valor’ do modelo VBA, (SCHWARTZ; CARROLL, 2007) que
é concretizado quando as necessidades dos negócios encontram-se com as da sociedade.

4.4.1.10 Definição e planejamento das ações de responsabilidade social do parque

Para melhor compreender de que maneira funciona a definição e o planejamento das ações de
responsabilidade social do parque, esta questão foi direcionada somente aos gestores. A
maioria, onze gestores, indicou que a diretoria da empresa é responsável por definir e planejar
tais ações.
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No entanto, tal informação não auxilia a elucidar o processo de definição e planejamento das
ações de RSC realizadas pelo parque, mostrando somente que estas decisões são totalmente
centralizadas pela diretoria da empresa. Em contrapartida, o gestor 4 forneceu uma resposta
um pouco mais esclarecedora, que evidencia diferentes ferramentas utilizadas para auxiliar no
processo de definição e planejamento das ações socialmente responsáveis do parque BCW,
citando por exemplo o balanço social, que de acordo com Oliveira (2005) possui o papel de
transmitir a seus stakeholders não somente as informações do que a empresa tem feito nas
áreas social e ambiental, mas também, demonstrar de forma honesta o que ainda precisa ser
feito, ou seja, ajuda a definir as futuras ações socialmente responsáveis da empresa.

Dentre as demais respostas, dois gestores admitiram que desconhecem o processo de
definição e planejamento das ações em questão, fato este que se somado aos onze gestores
que somente indicaram a diretoria como principal detentora de tais decisões, destaca de certa
maneira o não engajamento de todos os gestores no referido processo. Esta constatação colide
com a idéia de que para existir o ‘equilíbrio’ apropriado (SCHWARTZ; CARROLL, 2007)
entre os stakeholders, é preciso que todos os gestores e funcionários participem de maneira
ativa no processo de definição e planejamento das ações de RSC da empresa.

4.4.1.11 Instrumentos utilizados para monitorar as ações de responsabilidade social do
parque
Outro questionamento feito para os gestores consistia em identificar os instrumentos
utilizados para monitorar as ações de RSC do parque, como era o processo e conseqüente
feedback obtido pela administração com as atividades realizadas. As respostas mais
comentadas envolviam os controles utilizados pelo Instituto BC, a realização do balanço
social do parque e pesquisas, indicados por quatro gestores cada. Nesta questão, o gestor 4
novamente indicou o balanço social como sendo a principal ferramenta utilizada para
monitorar as ações de RSC do parque Beto Carrero World, porém ele menciona somente os
investimentos financeiros, cujo foco principal seria a dimensão econômica da RSC
(CARROLL, 1991), como é possível perceber em sua fala : “Através do balanço social na
demonstração das riquezas geradas pela sua atividade, e quanto foi destinado para beneficiar à
comunidade”(GESTOR 4).

Entretanto, outros resultados também precisam ser lembrados no monitoramento das práticas
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de RSC, como através de pesquisa de opinião dos usuários, não apenas com o público interno
como mencionada pelo gestor 7, mas com todos os stakeholders envolvidos, no sentido de
identificar falhas nos programas sociais, como por exemplo, o desinteresse ou desnecessidade
de certas ações e carência de outras.
4.4.1.12 Existência de código de ética ou de conduta para funcionários e gestores
A última questão aberta direcionada aos gestores era sobre a existência de código de ética ou
conduta para funcionários e gestores. Dos quinze gestores que responderam, onze afirmaram
que sim, havia código de ética, e alguns informaram que ele encontrava-se inserido no manual
do colaborador, fornecido a todos os funcionários no ato de contratação destes.
Somente um gestor respondeu que não havia código de ética, outro mencionou que estava em
preparação e outros dois colocaram que desconheciam o código. Considerando o número de
entrevistados (15), estes quatro representam cerca de 30% do grupo, que alegaram
desconhecer o código existente, ou que não foram devidamente informados da existência
deste. Esta constatação leva a crer que a empresa preocupa-se em ser ética e seguir padrões
morais de comportamento, no entanto demonstra que há falhas ao transmitir estas intenções a
seus colaboradores, não atingindo sua totalidade. Outro agravante é que se trata dos gestores
do parque, que deveriam obrigatoriamente conhecer tal instrumento, pois somente assim
podem cobrar a observação do código por parte de seus subordinados.
Com isso, o elemento ‘equilíbrio’ do modelo VBA (SCHWARTZ; CARROLL, 2007),
novamente não está sendo totalmente observado, pois este consiste primordialmente na
comunicação entre a organização e seus stakeholders, na busca pela observação de padrões
éticos e morais em suas diferentes relações.
4.4.2

Análise das questões quantitativas

Nesta etapa da pesquisa, as questões foram determinadas de acordo com os objetivos
propostos, envolvendo a responsabilidade social corporativa percebida pelos stakeholders e as
práticas desenvolvidas pelo Parque Beto Carrero World. As questões foram analisadas de
acordo com as vaiáveis do modelo teórico de Carroll (1991) e com as variáveis do modelo
VBA de Schwartz e Carroll (2007), de acordo com a categorização estabelecida nos
Quadros 19 e 20.
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As questões quantitativas foram inseridas nos questionários, que por sua vez foram aplicados
aos seguintes stakeholders: visitantes, gestores e funcionários, conforme seu envolvimento
com a empresa, pertinência e conhecimento das ações. Os resultados serão apresentados por
questões mensuradas e por público as quais foram aplicadas.

4.4.2.1 Ações de responsabilidade social corporativa do parque percebidas pelos seus
funcionários
No primeiro bloco de ações de RSC do parque questionadas aos funcionários (Tabela 7), estes
destacaram a importância do parque ser socialmente responsável e que acreditam haver
benefícios para os envolvidos com as ações (Equilíbrio). Outro ponto relevante foi a nota
relativamente alta dada as ações que o parque realiza, com uma média de 4,94. A nota mais
baixa foi referente à participação dos funcionários nas ações de RSC, que pode significar
tanto o desinteresse por parte destes quanto a falta de incentivo da empresa. Sobre isso,
Bohdanowicz e Zientara (2008) afirmam que a chave do sucesso das ações de RSC é o
envolvimento dos funcionários no processo.

Tabela 7 – Ações de RSC do parque percebidas pelos funcionários

Variável
A1 Nota para as ações de RSC do parque
A2.1 É importante que o parque seja socialmente
responsável.
A2.2 Há benefícios para todos os envolvidos nas
ações de RSC do parque.
A2.3 Conhece os projetos de RSC do parque
A2.4 Participa de algum projeto de RSC
desenvolvido pelo parque.

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6
5%
23%
72%

Média

Desvio
padrão

4,94

1,135

5,28

1,016

2%

19%

79%

4,65

1,132

5%

33%

62%

4,14

1,457

14%

43%

43%

3,21

1,956

44%

23%

33%

O segundo bloco de questões (Tabela 8) continha as ações envolvendo as dimensões da RSC
de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003), que o parque realiza e que refletem
diretamente na sua relação com seus funcionários. Dentre as mais valorizadas estão à
contratação de profissionais de diferentes etnias, raças, entre outros (ética), seguida dos
benefícios oferecidos a todos os funcionários (ética/ econômica) e da contratação de pessoas
da comunidade local (ética/ econômica). Com relação às menos pontuadas, tem-se o incentivo
á participação de atividades voluntárias (filantrópica), que vai de encontro com o resultado
negativo da questão do bloco anterior sobre a participação em ações de RSC do parque.
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Tabela 8 – Ações de RSC do parque direcionadas aos funcionários

Variável

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6

Média

Desvio
padrão

5,58

0,987

3%

6%

91%

4,62

1,549

12%

19%

69%

5

1,101

3%

22%

75%

B1.1 Contrata profissionais em todos os níveis, (origem,
raça, idade, sexo ou estilo de vida)
B1.2 Tem um ambiente de trabalho que valoriza as
diferenças entre as pessoas e com tratamento justo e igual
para todos.
B1.3 Oferece aos seus funcionários um ambiente saudável e
seguro para realização de suas atividades.
B1.4 Utiliza critérios justos e claros para a avaliação do
desempenho de seus funcionários.
B1.5 Obedece a todas as exigências das leis trabalhistas
B1.6 Incentiva o crescimento educacional dos funcionários
(bolsas de estudos, cursos)
B1.7 Oferece algum espaço de lazer para os funcionários
B1.8 Incentiva a participação dos funcionários em atividades
voluntárias
B1.9 Possui programas de cargos e salários
B1.10 Divulga o código de ética ou conduta da empresa aos
funcionários
B1.11 Cobra dos funcionários o respeito ao código de ético
ou conduta da empresa
B1.12 Procura contratar pessoas da comunidade local
B1.13 Fornece benefícios a todos os funcionários (ex. planos
de saúde)

4,6

1,356

10%

29%

61%

5,09

1,303

7%

16%

77%

5,2

1,198

5%

13%

82%

5,13

1,143

4%

11%

85%

4,15

1,579

17%

30%

53%

4,17

1,589

19%

27%

54%

4,84

1,204

5%

29%

66%

4,98

1,128

3%

26%

71%

5,3

1,01

2%

12%

86%

5,4

0,888

1%

9%

90%

No último bloco de questionamentos (Tabela 9), estavam presentes afirmativas referentes aos
elementos do modelo VBA de Schwartz e Carroll (2007). 78% dos funcionários indicaram
que o parque lhes proporciona um trabalho digno e seguro (valor), com uma média de 5,12, e
com uma pequena diferença, 71% consideram o parque responsável (responsabilidade). A
menor nota foi atribuída a preocupação do parque com suas necessidades e interesses
(equilíbrio), fato que leva a crer que haja certo grau de centralização da tomada de decisão por
parte da administração do parque (equilíbrio).
Tabela 9 – Ações do parque que envolvem os elementos do modelo VBA
Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6

Média

Desvio
padrão

B2.1 O parque proporciona um trabalho digno e seguro

5,12

1,057

4%

18%

78%

B2.2 O parque demonstra se preocupar com suas
necessidades e interesses

4,41

1,478

13%

33%

54%

B2.3 O parque é responsável e disponibiliza informações
necessárias para que seu trabalho seja o mais eficiente
possível

4,95

1,226

6%

23%

71%

Variável

Fazendo uma análise dos dados em conjunto, percebe-se a ênfase por parte dos funcionários
em ações de cunho ético e/ou econômico praticadas pelo parque BCW, como as mais
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presentes ou melhor percebidas por eles. No tocante ao modelo VBA, as notas foram
relativamente altas e demonstram uma percepção positiva das ações no âmbito social do
parque.

4.4.2.2 Ações de responsabilidade social corporativa do parque BCW percebidas pelos
gestores
O questionário aplicado aos gestores foi mais extenso do que os demais, em função do
conhecimento que este público possui sobre o planejamento e desenvolvimento das práticas
de RSC do parque. O instrumento de pesquisa contém quinze blocos de questionamentos que
estão devidamente descritos na sequência. As questões do bloco ‘A’ são referentes a
percepção dos gestores sobre as práticas de RSC do parque incluindo afirmativas sobre os
elementos do modelo VBA (valor, equilíbrio e responsabilidade), o bloco ‘B’ abrange além de
outras ações percebidas, os objetivos com as ações, práticas direcionadas aos clientes e na
prestação de seus serviços. O último bloco, ‘C’, foi formulado a partir de ações do parque que
demonstram mais diretamente as dimensões da RSC (econômica, legal, ética e filantrópica) e
os elementos do modelo VBA (valor, equilíbrio e responsabilidade).

O primeiro bloco de questões (Tabela 10) foi o mesmo aplicado aos funcionários e obteve um
resultado similar, sendo que a afirmativa que reconhece a importância das ações de RSC do
parque, também foi a maior média, aproximadamente 5,5, corroborando com os resultados de
Levy e Park (2011), bem como a de menor média, que foi sobre a participação nas ações de
RSC do parque (valor), no entanto, esta foi bem mais baixa do que a dos funcionários,
posicionando-se na classificação pouco importante.

Tabela 10 – Ações de RSC do parque percebidas pelos gestores

Variável
A1 Nota para as ações de RSC do parque
A2.1 É importante que o parque seja socialmente
responsável.
A2.2 Há benefícios para todos os envolvidos nas ações de
RSC do parque.
A2.3 Conhece os projetos de RSC do parque
A2.4 Participa de algum projeto de RSC desenvolvido pelo
parque.

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6
13,33%
46,66%
40%

Média

Desvio
padrão

4,07

1,486

5,47

0,743

0%

13,33%

86,66%

5,07

1,033

0%

33,33%

66,66%

3,87

1,807

26,66%

33,33%

40%

2,8

2,178

53,33%

13,33%

33,33%
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Com relação aos objetivos que o parque deseja alcançar com as ações de RSC (Tabela 11), os
gestores apontaram que ser uma empresa confiável (ética) é o mais importante, seguido de
ajudar pessoas necessitadas (filantrópica). Os gestores enfatizaram o pouco interesse do
parque em faturar mais e aumentar lucros (econômica) através das práticas sociais, conferindo
a média mais baixa, 3,73. No entanto, Molina (2011) afirma que uma empresa que une a RSC
à sua estratégia tem uma gestão mais rentável e sustentável.

Tabela 11 – Objetivos que o parque deseja alcançar com a responsabilidade social

Variável
B1.1 Melhorar a sua imagem perante a comunidade e o
mercado.
B1.2 Faturar mais e aumentar os lucros.
B1.3 Utilizar as práticas sociais como ferramenta de
marketing.
B1.4 Ajudar as pessoas necessitadas.
B1.5 Ser reconhecida como uma empresa confiável.
B1.6 Se resguardar de complicações legais e deduzir
impostos

Média

Desvio
padrão

4,87

1,506

3,73
4,53

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6
6,66%

33,33%

60%

1,751

20%

46,66%

33,33%

1,302

6,66%

33,33%

60%

4,93
5,27

0,961
0,799

0%
0%

46,66%
6,66%

53,33%
93,33%

4,13

1,457

6,66%

46,66%

46,66%

No bloco seguinte (Tabela 12) as notas já não foram tão altas quanto as dos blocos anteriores.
O envolvimento de vários públicos nas ações do parque foi considerado mais importante
(ética) e bem como o fato de proporcionar o desenvolvimento da comunidade local
(filantrópica). Duas questões obtiveram a mesma média baixa, afirmando que as ações nem
sempre são definidas de acordo com os interesses de todos os envolvidos (ética) e com a
participação de funcionários de diferentes áreas (ética).

Tabela 12 – Planejamento das ações de RSC do parque

Variável
B2.1 Fazem parte da estratégia corporativa da empresa.
B2.2 Envolvem os vários públicos com os quais a empresa se
relaciona.
B2.3 São definidas de acordo com os interesses de todos os
envolvidos.
B2.4 São planejadas com a participação de funcionários de
diferentes áreas.
B2.5 São monitoradas periodicamente com o objetivo de
avaliar os resultados.
B2.6 Proporcionam o desenvolvimento das comunidades
onde a empresa atua.

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6
13,33%
46,66%
40%

Média

Desvio
padrão

3,87

1,356

4,13

1,356

13,33%

46,66%

40%

3,6

1,242

20%

53,33%

26,66%

3,6

1,844

40%

20%

40%

3,67

1,345

20%

53,33%

26,66%

4,07

1,486

13,33%

46,66%

40%
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De acordo com a Tabela 13, os gestores afirmam que o parque contrata profissionais em todos
os níveis (raça, origem, entre outros) (ética) com uma média muito próxima a 6. Já sobre os
critérios para avaliar o desempenho de seus funcionários (ética/ legal) não foi bem avaliado,
possuindo a menor média, 3,93. Os gestores também valorizam a questão ambiental, porém a
média não chega a 5.
Tabela 13 – As ações de RSC do parque direcionadas à funcionários e meio-ambiente

Variável

B3.1 Contrata profissionais em todos os níveis, (origem, raça,
idade, sexo ou estilo de vida.)
B3.2 Tem um ambiente de trabalho que valoriza as
diferenças entre as pessoas e com tratamento justo e igual
para todos.
B3.3 Oferece aos seus funcionários um ambiente saudável e
seguro para realização de suas atividades.
B3.4 Utiliza critérios justos e claros para a avaliação do
desempenho de seus funcionários.
B3.5 Está comprometida com a responsabilidade ambiental,
cumprindo todas as normas e as leis existentes nos locais
onde opera.

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6

Média

Desvio
padrão

5,8

0,414

0%

0%

100%

4,47

1,457

13,33%

33,33%

53,33%

4,67

1,234

6,66%

40%

53,33%

3,93

1,387

13,33%

53,33%

33,33%

4,87

1,356

6,66%

13,33%

80%

Em se tratando de ações direcionadas aos clientes (Tabela 14), os gestores valorizaram o
comprometimento do parque em atender necessidades dos clientes, bem como as opiniões,
reclamações e sugestões (ético/ legal). O ponto fraco na visão dos gestores está em comunicar
aos clientes sobre as práticas de RSC que realiza (ética/ econômica). Tal aspecto é comentado
por Ferreira et al (2010) que menciona ser se suma importância informar o cliente sobre as
ações socialmente responsáveis praticadas para que a empresa possa beneficiar-se destas
como vantagem competitiva.
Tabela 14 – Ações de RSC do parque direcionadas aos clientes

Variável
B4.1 As relações comerciais baseiam-se na justiça e
equilíbrio entre os envolvidos
B4.2 As opiniões, sugestões e reclamações com relação à
empresa aos seus serviços são atendidas prontamente
B4.3 Há comprometimento em atender as necessidades dos
clientes
B4.4 A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente
B4.5 O compromisso do parque com a RSC é claramente
comunicado aos clientes

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6

Média

Desvio
padrão

4,4

1,502

13,33%

20%

66,66%

4,87

1,246

6,66%

26,66%

66,66%

5,07

1,163

0%

33,33%

66,66%

4,8

1,146

0%

33,33%

66,66%

4,33

1,234

6,66%

46,66%

46,66%
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A dimensão legal foi enfatizada pelos gestores (Tabela 15) na prestação de serviços do
parque, que atribuíram uma média próxima à 6 sobre o cumprimento dos requisitos legais
neste processo, contudo, as demais afirmativas também possuíram boas avaliações com
médias acima de 5, demonstrando a seriedade e o comprometimento do parque com seus
serviços prestados, na visão de seus gestores.
Tabela 15 – Ações de RSC do parque na prestação de seus serviços

Variável
B5.1 Cumprem os requisitos legais
B5.2 Atendem as obrigações ambientais
B5.3 Consideram todos os aspectos éticos

Média

Desvio
padrão

5,6
5,4
5,33

0,91
0,986
1,345

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6
0%
13,33%
86,66%
0%
20%
80%
6,66%
6,66%
86,66%

De acordo com os gestores (Tabela 16), o parque possui uma maior preocupação em garantir
o interesse do governo e do cumprimento das leis com suas práticas socialmente responsáveis,
do que com o interesse da sociedade e das normas éticas.
Tabela 16 – Interesse do parque com as ações de RSC

Variável

C1.1 De aumentar a lucratividade.
C1.2 Do governo e do cumprimento das leis.
C1.3 Da sociedade em relação às necessidades sociais.
C1.4 Da sociedade em relação às normas éticas.

Média

Desvio
padrão

5,2
5,6
5,4
5,13

1,146
0,91
1,056
1,125

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6
6,66%
13,33%
80%
0%
13,33%
86,66%
0%
6,66%
93,33%
6,66%
13,33%
80%

Para os gestores, o desenvolvimento do parque (Tabela 17) é focalizado na sua imagem moral
e ética na sociedade (ética). As demais dimensões da RSC inseridas nas outras afirmativas
também receberam boas avaliações, todas acima de 5, fato que revela a intenção de
crescimento do parque dentro das premissas da sustentabilidade, de acordo com seus
dirigentes.
Tabela 17 – Foco do desenvolvimento do parque

Variável

C2.1 Imagem moral e ética na sociedade.
C2.2 Conformidade com as leis locais, estaduais e federais.
C2.3 Boa condição financeira.
C2.4 Capacidade para ajudar a resolver os problemas da
sociedade.

Média

Desvio
padrão

5,8
5,53
5,47

0,561
1,06
1,125

5,53

1,06

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6
0%
6,66%
93,33%
6,66%
0%
93,33%
6,66%
6,66%
86,66%
6,66%

0%

93,33%
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Sobre de que maneira o parque almeja que suas práticas de RSC sejam definidas (Tabela 18),
os gestores indicaram o agir de forma ética como o mais relevante, em seguida as dimensões
legal, filantrópica e por ultimo a econômica.
Tabela 18 – Definição da RSC praticada pelo parque

Variável

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6
13,33%
0%
86,66%

Média

Desvio
padrão

5,27

1,387

5,27

0,961

0%

20%

80%

5,47
5,13

1,125
1,407

6,66%
13,33%

6,66%
6,66%

86,66%
80%

C3.1 Fazer o que está previsto na lei.
C3.2 Dar assistência voluntária para instituições e
comunidades beneficentes.
C3.3 Agir com ética.
C3.4 Ser rentável.

No que diz respeito à importância das ações de RSC para o parque (Tabela 19), os gestores
apontaram a dimensão ética como a mais considerada através do reconhecimento e respeito as
normas éticas da sociedade. Já a dimensão filantrópica é vista como a menos importante,
porém ainda assim obteve média próxima a 5.
Tabela 19 – Importância das ações de RSC para o parque

Variável

C4.1 Dar assistência para as instituições de educação,
públicas e privadas.
C4.2 Manter um alto nível de eficiência operacional.
C4.3 Ser uma empresa obediente à lei.
C4.4 Reconhecer e respeitar as normas éticas da sociedade.

Média

Desvio
padrão

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6

4,93

1,1

6,66%

20%

73,33%

5,47
5,53
5,6

1,125
1,302
1,298

6,66%
6,66%
6,66%

6,66%
0%
0%

86,66%
93,33%
93,33%

De acordo com seus gestores, o parque BCW através de suas práticas socialmente
responsáveis compromete-se a manter um bom comportamento ético e moral (ética).
Novamente a dimensão filantrópica foi a menos valorizada pelos gestores, embora as médias
estejam posicionadas no percentual muito importante (Tabela 20).
Tabela 20 - Comprometimento das ações de RSC do parque

Variável
C5.1 Manter uma forte posição competitiva.
C5.2 Realizar atividades voluntárias e de filantropia.
C5.3 Cumprir leis e regulamentos exigidos.
C5.4 Manter um comportamento ético e moral.

Média

Desvio
padrão

5,2
5,13
5,47
5,53

1,082
1,302
1,302
1,302

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6
0%
20%
80%
6,66%
6,66%
86,66%
6,66%
0%
93,33%
6,66%
0%
93,33%
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A próxima Tabela (21), ilustra uma ênfase nas dimensões ética e legal, as quais estavam
presentes nas afirmações sobre o fornecimento de serviços de acordo com os requisitos legais
e o não comprometimento de normas sociais e éticas para alcançar metas da empresa. Todas
as médias encontram-se acima de 5, porém, a menos valorizada pelos gestores aqui foi a
dimensão econômica (5,33).
Tabela 21 – Ações de RSC importantes para o parque (1)

Variável

C6.1 Apoiar projetos que promovam a qualidade de vida da
comunidade.
C6.2 Fornecer serviços de acordo com os requisitos legais.
C6.3 Não comprometer normas sociais e éticas para alcançar
metas da empresa.
C6.4 Buscar oportunidades que irão aumentar os lucros.

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6

Média

Desvio
padrão

5,4

1,298

6,66%

0%

93,33%

5,53

1,06

6,66%

0%

93,33%

5,53

1,06

6,66%

0%

93,33%

5,33

1,234

6,66%

6,66%

86,66%

Divergindo dos resultados anteriores, na Tabela 22 os gestores apontam a dimensão
econômica, juntamente com a legal as mais importantes, respectivamente mantendo um alto
nível de eficiência operacional e cumprindo as novas leis e decisões da justiça. Embora todas
as afirmativas tenham obtido médias acima de 5 (muito importante), a ação menos relevante
na visão dos gestores, seria de aumentar as contribuições sociais e atividades voluntárias com
o tempo (filantrópica), com menor média, 5,27.
Tabela 22 - Ações de RSC importantes para o parque (2)

Variável

C7.1 Reconhecer que o comportamento ético da empresa vai
além do cumprimento das leis e dos códigos.
C7.2 Cumprir com rapidez as novas leis e decisões da justiça.
C7.3 Manter um alto nível de eficiência operacional.
C7.4 Aumentar as contribuições com programas sociais e as
atividades voluntárias ao longo do tempo.

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6

Média

Desvio
padrão

5,4

1,298

6,66%

0%

93,33%

5,53
5,53

1,302
1,06

6,66%
6,66%

0%
0%

93,33%
93,33%

5,27

1,28

6,66%

0%

93,33%

Cumprir com as leis novamente teve o melhor resultado, (Tabela 23) seguida da dimensão
ética, na percepção dos gestores. E apesar de considerada muito importante (acima de 5), a
com menor média foi referente ao incentivo aos funcionários a participarem das ações
voluntárias e filantrópicas, que vai de encontro com as suposições anteriormente feitas de que
os funcionários e até os gestores não participavam das ações por falta de incentivo do parque
(administração).
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Tabela 23 - Ações de RSC importantes para o parque (3)

Variável

C8.1 Buscar oportunidades que ofereçam a melhor taxa de
retorno ao negócio.
C8.2 Incentivar os funcionários a participarem de atividades
voluntárias e filantrópicas.
C8.3 Cumprir honestamente as leis, os regulamentos e as
decisões da justiça.
C8.4 Reconhecer que as leis e os códigos da sociedade não
escritos muitas vezes podem ser tão importantes quanto os
escritos.

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6

Média

Desvio
padrão

5,13

1,125

6,66%

13,33%

80%

5,07

1,28

6,66%

6,66%

86,66%

5,53

1,302

6,66%

0%

93,33%

5,47

1,302

6,66%

0%

93,33%

A Tabela 24 refere-se às ações socialmente responsáveis do parque baseadas nos elementos
do modelo VBA (valor, equilíbrio e responsabilidade). Todas as médias foram relativamente
altas e da mesma forma como ocorreu com os funcionários, o elemento ‘valor’ foi mais bem
pontuado, em suma mencionando que o parque possui estratégias que geram valor à
sociedade. Com uma média abaixo de 5, o ‘equilíbrio’ dos benefícios a todos os envolvidos
foi o menos considerado pelos gestores.
Tabela 24 – Ações do parque que envolvem os elementos do modelo VBA

Variável

C9.1 Possui estratégias que geram valor a sociedade
C9.2 Possui políticas que beneficiam a todos os envolvidos
C9.3 É transparente e responsável em todas as suas
transações com todos os envolvidos

Média

Desvio
padrão

5,13
4,87

1,407
1,457

5,07

1,387

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6
6,66%
20%
73,33%
6,66%
26,66%
66,66%
6,66%

20%

73,33%

Fazendo uma síntese dos resultados observados na percepção dos gestores do parque BCW,
nota-se que estes atribuíram maior importância as ações voltadas à dimensão ética da
responsabilidade social, e em seguida ações de cunho legal. Em relação ao modelo VBA, os
gestores entrevistados avaliaram com notas altas os três elementos, com certo destaque ao
‘valor’ na prestação dos serviços oferecidos pelo parque BCW. Sobre isso, Pozo e Tachizawa
(2012) afirmam que tais ações são consideradas diferenciais estratégicos que proporcionam
mais competitividade à empresa.

4.4.2.3 Ações de responsabilidade social corporativa do parque BCW percebidas pelos
visitantes
No intuito de investigar como os visitantes vêem as intenções do parque com as práticas
socialmente responsáveis, o primeiro bloco de questões foi elaborado a partir dos possíveis
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objetivos que a empresa tem com as ações de RSC. Conforme a Tabela 25, ser reconhecida
como uma empresa confiável (ética/ legal) consiste no principal objetivo que o parque tem
com as ações de RSC, sendo o mais pontuado pelos visitantes (5,04). No entanto, o objetivo
de utilizar as ações como ferramenta de marketing obteve a segunda melhor média (4,8), fato
que deixa transparecer o conhecimento por parte dos visitantes da existência de tais práticas
no mercado. Tal constatação auxilia no processo de engajamento das empresas a RSC, que
acontece a partir da conscientização de seus clientes e a consequente demanda por tais
posturas (ASHLEY, 2002 apud DREHER et al, 2008). Outro ponto a ser considerado, foi a
menor média direcionada ao objetivo de ajudar pessoas necessitadas, considerando que 15,7%
dos respondentes não acreditam que o parque realiza as ações somente com propósitos
filantrópicos.

Tabela 25 – Ações de RSC do parque percebidas pelos visitantes

Variável

A1.1 Melhorar a sua imagem perante a comunidade e o
mercado.
A1.2 Vender mais e aumentar os lucros.
A1.3 Utilizar as práticas sociais como ferramenta de
marketing.
A1.4 Ajudar as pessoas necessitadas.
A1.5 Ser reconhecida como uma empresa confiável.
A1.6 Se resguardar de complicações legais e deduzir
impostos

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6

Média

Desvio
padrão

4,57

1,437

6,60%

32,00%

61,40%

4,63

1,512

9,60%

24,40%

66,00%

4,8

1,415

6,10%

25,90%

68,00%

4,27
5,04

1,686
1,314

15,70%
3,00%

30,50%
25,90%

53,80%
71,10%

4,59

1,595

10,20%

28,40%

61,40%

A Tabela 26 contem as ações que o parque realiza e refletem diretamente na sua relação com
os visitantes. Dentre as ações mais valorizadas pelos visitantes, está a existência de atrações
saudáveis e para todas as idades (ética), resultado que corrobora com os obtidos por
Pikkemaat e Schuckert (2007), a informação adequada sobre as restrições a determinadas
atrações (ética/ legal) e a realização de propaganda honesta e de acordo com sua real estrutura
física (ética/ legal), todas com médias acima de 5. Em contrapartida, as ações que receberam
menor avaliação por parte dos visitantes, incluem o tempo excessivo em filas que o parque os
submete (ética/ legal), problemática abordada por Heung et al (2009), e locais protegidos do
sol e da chuva para espera por atrações (ética) ambas com notas abaixo de 4, bem como a
cobrança justa pelos serviços oferecidos (econômica/ legal/ ética) com 14% dos respondentes
discordando desta ação.
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Tabela 26 – Ações de RSC do parque direcionadas aos visitantes

Variável

A2.1 realiza propaganda honesta e de acordo com sua real
estrutura física
A2.2 cobra preços condizentes e justos pelos serviços
oferecidos
A2.3 possui funcionários que realizam um serviço eficiente
A2.4 prima pela segurança e proteção dos visitantes
A2.5 informa adequadamente sobre restrições a
determinados serviços ou brinquedos
A2.6 possui locais protegidos do sol ou chuva para filas de
espera por atrações e brinquedos
A2.7 não submete aos visitantes tempos excessivos de espera
em filas
A2.8 informa apropriadamente a existência de atrações e
brinquedos e suas características principais
A2.9 realiza limpeza constante de suas instalações
A2.10 mantém instalações e brinquedos bem conservados
A2.11 não possui brinquedos com defeito ou malconservados
A2.12 possui funcionários cordiais e prestativos
A2.13 promove a cultura local da comunidade
A2.14 realiza coleta seletiva do lixo
A2.15 disponibiliza atrações e brinquedos saudáveis a todas
as faixas-etárias
A2.16 atendeu as suas expectativas de maneira geral

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6

Média

Desvio
padrão

5,02

1,262

5,50%

17,50%

77%

4,19

1,544

14,00%

37,50%

48,50%

4,77
4,95

1,288
1,099

5,00%
2,50%

27,00%
25,00%

68,00%
72,50%

5,05

1,17

4,00%

19,50%

76,50%

3,8

1,635

25,50%

37%

37,50%

3,42

1,757

35,00%

33,50%

31,50%

4,57

1,387

8,50%

31,50%

60,00%

4,8
4,92

1,268
1,112

5,00%
2,00%

25,00%
25,50%

70,00%
72,50%

4,48

1,396

10,00%

32,00%

58,00%

4,71
4,37
4,7

1,332
1,505
1,357

8,00%
13,00%
7,50%

26,00%
33,50%
31,50%

66,00%
53,50%
61,00%

5,06

1,161

4,00%

22,50%

73,50%

4,99

1,262

5,50%

21,50%

73,00%

A última Tabela (27) dispõe das questões pertinentes aos elementos do modelo VBA,
direcionadas aos visitantes. É possível notar uma leve diminuição das médias se comparadas
as dos gestores e funcionários, mostrando um uma visão um pouco mais crítica dos visitantes.
Todas estão muito próximas umas das outras, porém o valor continua sendo a maior média.

Tabela 27 – Ações do parque que envolvem os elementos do modelo VBA percebidos pelos
visitantes

Variável

A3.1 lhe proporcionou uma experiência de valor
A3.2 demonstrou se preocupar com suas necessidades e
interesses
A3.3 disponibilizou todas as informações necessárias para
sua experiência ser o mais agradável possível

Percentuais por nota atribuída à
importância da variável
Pouco
Medianamente
Muito
importante
Importante
importante
Notas 1 e 2
Notas 3 e 4
Notas 5 e 6
1,00%
18,00%
81,00%

Média

Desvio
padrão

4,87

1,157

4,74

1,237

2,00%

23,00%

75,00%

4,84

1,130

1,00%

21,00%

78,00%

Os resultados revelados através da percepção dos visitantes enfatizaram as práticas que
permeiam questões éticas e legais, tanto de maneira positiva quanto negativa, o que demonstra
a importância de tais dimensões nas ações de RSC direcionadas a este público. Já os
elementos do modelo VBA não obtiveram uma avaliação tão boa quanto a dos outros públicos
investigados, no entanto, ainda são considerados importantes para os visitantes.
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4.4.2.4 Comparação e discussão das ações de RSC percebidas pelos stakeholders do parque
com as variáveis dos modelos teóricos de Carroll (1991) e de Schwartz e Carroll
(2007)
Os últimos objetivos da presente pesquisa consistem em comparar e discutir as ações de RSC
percebidas pelos stakeholders do parque BCW com as vaiáveis dos modelos teóricos de
Carroll (1991) e de Schwartz e Carroll (2007) – VBA, pois em razão de não haver até o
momento um instrumento de pesquisa baseado neste modelo mais recente, conforme
detalhado na metodologia, achou-se por bem construir os instrumentos de pesquisa abordando
as dimensões da RSC de Carroll (1991) e incluir algumas questões mais abrangentes referente
ao modelo VBA. Tal processo prova-se possível uma vez que o modelo VBA consiste em uma
evolução da teoria da RSC juntamente com outros temas igualmente relevantes e discutidos
no Campo dos negócios e sociedade. Estas comparações e discussões são apresentadas a
seguir.

4.4.2.4.1 Caracterização dos stakeholders em relação às respostas
A fim de caracterizar os stakeholders em relação às respostas obtidas nos questionários e
discutir estes resultados, foi elaborada a Tabela 28 contendo as médias gerais das questões
referentes às dimensões da RSC e dos elementos do modelo VBA, sendo a nota mínima de
cada questão 1 e a máxima 6, avaliadas nas dimensões correspondentes em cada uma das
perguntas inseridas nos questionários dos stakeholders envolvidos no levantamento.

Tabela 28: Descrição das dimensões da RSC e dos elementos do VBA finais por grupo
Grupo
Média
Funcionários
Desvio
(100)
Padrão
Média
Gestores
Desvio
(15)
Padrão
Média
Visitante
Desvio
(200)
Padrão
Média
Todos
Desvio
(315)
Padrão

Dimensão
Econômica
5,01

Dimensão
Legal
4,91

Dimensão
Ética
5,05

Dimensão
Filantrópica
4,94

Equilíbrio
(VBA)
4,16

Responsabilidade
(VBA)
4,53

Valor
(VBA)
4,54

0,619

0,689

0,537

0,690

0,939

1,000

1,170

4,82

5,14

4,90

5,04

4,96

4,46

3,96

0,671

0,898

0,807

0,885

0,953

1,342

1,445

4,66

4,67

4,63

4,32

4,74

4,85

4,87

0,794

0,780

0,786

1,242

1,237

1,130

1,157

4,83

4,91

4,86

4,76

4,62

4,61

4,46

0,694

0,789

0,71

0,939

1,043

1,043

1,257

Observando a Tabela 28, pode-se afirmar que os funcionários percebem uma ênfase dada pelo
parque nas dimensões ética e econômica da RSC, com médias acima de 5. No entanto, as
outras dimensões também possuem medias altas, acima de 4,9 e muito próximas, o que
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demonstra certo equilíbrio entre as ações de RSC do parque, na percepção de seus
colaboradores. Já sobre os elementos do modelo VBA, as médias não chegaram a 5, porém os
elementos valor e responsabilidade são destacados pelos funcionários com médias muito
próximas, e o elemento equilíbrio foi o menos valorizado pelo grupo, revelando que há
algumas questões a serem revistas neste âmbito.

Na visão dos gestores, as observações sobre as dimensões da RSC são opostas as dos
funcionários, pois as médias mais relevantes são das ações legais e filantrópicas, fato que
pode estar ligado ao grau de conhecimento das práticas de RSC pelo parque (filantrópica)
bem como das questões legais em que o parque está inserido. Também não são notadas
grandes diferenças nas médias, todas acima de 4,80. Analisando o VBA, o equilíbrio nas ações
de RSC são os mais percebidos pelos gestores com uma média próxima a 5. As questões que
envolvem a responsabilidade nas práticas do parque obtiveram uma média um pouco abaixo,
com 4,46 e o menos pontuado foi o elemento valor, com a média mais baixa de todos os
públicos, 3,96, situação que mostra certa fragilidade das questões que geram valor na relação
do parque com seus gestores.

A percepção dos visitantes evidencia certo equilíbrio entre as dimensões da RSC, pois todas
as médias variaram em um intervalo de apenas 35 décimos entre si. No entanto, como
aconteceu com os gestores, a dimensão legal foi a melhor avaliada, seguida da econômica e
ética. A ênfase dada a dimensão legal, pode ter relação com o fato de ser uma preocupação
dos visitantes, pois sua observação ou não reflete diretamente em questões como a segurança
e o bem-estar das pessoas que freqüentam parques. Já a menos pontuada foi a dimensão
filantrópica, levando a crer que um motivo para tal constatação seria de que alguns dos
entrevistados desconhecem as ações de RSC que o parque pratica ou que realmente não as
vêem como algo bem planejado e que de fato beneficie a comunidade. A respeito do VBA, os
elementos também apresentaram pouca variação nas médias, sendo que a maior foi conferida
ao valor dos serviços prestados pelo parque (4,87), seguida da responsabilidade (4,85). Por
último o equilíbrio, que pode ter sido afetado em função das falhas apontadas por alguns
respondentes nos quesitos sobre a proteção e tempo nas filas de espera por atrações, uma vez
que o equilíbrio avaliado pelos visitantes estava na atenção do parque aos interesses e
necessidades deste público.
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Realizando um apanhado geral de tais resultados, as médias dos grupos foram similares,
porém prevaleceram as dimensões legal e ética com maiores médias, portanto mais relevante
foi a percepção dos públicos para com as ações voltadas a estas responsabilidades do parque.
No tocante aos elementos do modelo VBA, foram mais bem avaliadas as ações que
demonstram o equilíbrio dos benefícios e interesses dos grupos investigados e da
responsabilidade do parque para com suas atividades. O elemento valor foi fortemente
influenciado pela baixa média proveniente da avaliação dos gestores, entretanto, ainda assim
gerou uma média relativamente alta de 4,46, fato que expressa a perceptível geração de valor
pelo parque, na avaliação dos grupos.

4.4.2.4.2 Comparações simultâneas entre os stakeholders sobre as dimensões da RSC

Para realizar a comparação entre as percepções dos stakeholders investigados (gestores (G),
visitantes (V) e funcionários (F) sobre as dimensões da RSC de Carroll (1991), foi aplicado o
teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (K-W), devido à falta de normalidade dos dados,
testada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. A hipótese nula (H0) sugere que todas as
amostras são iguais, ou seja, não existem diferenças entre as percepções dos gestores,
visitantes e funcionários com relação às práticas de responsabilidade social do Parque BCW
nas dimensões da RSC: econômica, legal, ética e filantrópica, com um nível de significância
de p=0,05. A hipótese alternativa (H1) significa que pelo menos uma amostra é diferente,
podendo-se deduzir que alguma das percepções dos grupos apresenta diferenças significativas
em relação às outras.

As dimensões econômica, ética e filantrópica submetidas ao teste K-W tiveram como
resultados p= 0,0010, p= 0,0000 e p= 0,0000, respectivamente, ou seja, valores menores que a
significância de 0,05, rejeitando a hipótese nula H0 e aceitando a hipótese alternativa H1, de
que pelo menos uma das percepções dos stakeholders foram diferentes ao avaliarem estas
dimensões.

Tendo em vista esta diferença das percepções investigadas, é necessário identificar entre quais
grupos estas se apresentam, aplicando-se o Teste Dunn, através de comparações em pares de
variáveis para identificar variações nestas em um conjunto de dados. Sendo assim,
desenvolve-se o calculo da estatística Q, em uma planilha eletrônica específica do software
Excel, para cada um dos pares de amostras. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 29.
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Desta forma, chegou-se ao valor de 2,394, baseado na tabela de valores críticos de Q para
testes de comparações múltiplas não-paramétricas (Anexo B), com uma significância de 0,05
e analisando três grupos de amostras representado por K.
Tabela 29 – Teste Dunn para os valores de percepção dos stakeholders nas dimensões da RSC
Comparação pareada dos
grupos
Funcionários/ Visitantes

Funcionários/ Gestores

Gestores/ Visitantes

Econômica
Legal
Ética
Filantrópica
Econômica
Legal
Ética
Filantrópica
Econômica
Legal
Ética
Filantrópica

Q (calc)

Q crítico

Resultado do teste

3,898387
7,383099
7,92196
4,30218
2,816506
4,030414
1,16715
2,071443
0,925663
2,475807
5,700791
3,892849

2,394
2,394
2,394
2,394
2,394
2,394
2,394
2,394
2.394
2,394
2,394
2,394

Diferente
Diferente
Diferente
Diferente
Diferente
Diferente
Igual
Igual
Igual
Diferente
Diferente
Diferente

Nota: O Q(calc) dos gestores e visitantes calculado a uma significância de 1% apresenta a igualdade nas suas
percepções.

Com relação à dimensão econômica da RSC, observando a Tabela 29, é possível identificar a
comparação pareada dos stakeholders entrevistados. Percebe-se que somente um par foi igual,
os gestores e visitantes, assim pode-se afirmar que suas percepções sobre a dimensão
econômica da RSC do parque são igualmente importantes para ambos. Quanto às outras
comparações dos grupos, foram contatadas diferenças em suas percepções, ou seja, atribuem
diferente importância a esta dimensão analisada.

Já com base nos resultados da dimensão ética (Tabela 29), os públicos funcionários e gestores
percebem-na de maneira igual, conferindo a mesma importância a esta dimensão da RSC
praticada pelo parque. No entanto, os grupos de visitantes e funcionários, e visitantes e
gestores diferem em suas percepções, atribuindo níveis de relevância diferenciados a
dimensão em questão.

No que tange as ações filantrópicas do parque, fica evidente a igualdade de percepções entre
os funcionários e gestores (Tabela 29), atribuindo a estas a mesma relevância. Já os pares,
funcionários e visitantes, e gestores e visitantes tornam a se diferenciarem, quando
comparados, o que permite afirmar que suas visões sobre as ações filantrópicas do parque não
são similares.
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Ainda analisando a Tabela 29, os resultados demonstram que em todas as comparações foram
identificadas diferenças nas percepções dos stakeholders na dimensão legal da RSC realizada
pelo parque BCW, ou seja, estes valorizam a referida dimensão de maneira diferenciada,
alguns a conferem mais importância e outros menos. Todavia, se calculado o Q (calc) a 1% de
significância, este demonstra igualdade na percepção da dimensão legal pelos gestores e
visitantes.

4.4.2.4.3 Relação entre os modelos da RSC de Carroll (1991) e o VBA de Schwartz e Carroll
(2007)
Para que fosse possível verificar se realmente os construtos das dimensões de RSC de Carroll
(1991) e o modelo VBA de Schwartz e Carroll (2007) tem relação conforme mencionado pelos
autores, foi feito uma correlação não-paramétrica (por postos) de Spearman, demonstrada na
Tabela 30, em função da falta de normalidade das variáveis envolvidas neste estudo. Para
aplicação deste teste, foram utilizados os dados obtidos dos três públicos envolvidos no
levantamento, funcionários, visitantes e gestores.
Tabela 30 - Comparação múltipla entre os modelos teóricos da RSC e VBA

Equilíbrio
Responsabilidade

Valor

Econômica

Legal

Ética

Filantrópica

-0,245

-0,155

0,721

p<0,001

-0,163
p = 0,004

p = 0,006

p<0,001

-0,351

-0,237

-0,223

0,75

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

-0,381

-0,262

-0,258

0,733

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

Na correlação não-paramétrica de Spearman, de acordo com Larson e Farber (2000) e
Stevenson (1981) seu coeficiente pode variar de -1,00 à +1,00, sendo que quanto mais
próximo de 1,00 indica que os dois conjuntos de postos são semelhantes, se os postos
estiverem inversos, o coeficiente será –1, já se houver concordância em alguns itens e
discordância em outros, o coeficiente fica próximo de 0, e sugere que há uma ausência de
relação entre os conjuntos analisados.

Com base nestas informações, analisando os dados contidos na Tabela 30, percebe-se que
todas as variáveis do modelo VBA se relacionam com as dimensões da RSC, de maneira fraca
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e inversa para as dimensões econômica, legal e ética, pois seus coeficientes são próximos a -1.
Esta relação inversa indica que a variável recebe altas notas pelas dimensões explicitadas de
Carroll e baixas notas pelo VBA, ou vice e versa. Somente para a dimensão Filantrópica a
correlação é positiva e forte, com coeficientes próximos a 1,00, demonstrando que em ambas
as teorias as notas são altas. Com isso, está constatada a relação existente entre os construtos
das dimensões da RSC de Carroll (1991) e do modelo VBA de Schwartz e Carroll,
comprovando o que é mencionado na teoria.

Realizando uma análise geral acerca dos resultados apresentados neste capítulo, é possível
constatar que as práticas de responsabilidade social corporativa do parque Beto Carrero World
alinham-se com os modelos teóricos que embasam a presente pesquisa. Primeiramente as
dimensões da RSC de Carroll (1991), no que concerne a classificação das variáveis presentes
em suas dimensões, e o modelo mais recente e abrangente de Schwartz e Carroll (2007) que
engloba os construtos mais estudados do Campo dos negócios e sociedade, a RSC, a ética nos
negócios, a teoria dos stakeholders, a sustentabilidade e a cidadania corporativa, integra e
unifica estes temas, ao invés de tratá-los de maneira desagregada. Foi possível identificar
claramente a existência de ações praticadas pelo parque e percebidas pelos seus stakeholders
que abrangem os elementos do modelo VBA, provando assim sua eficácia e relevância para os
estudos e práticas a respeito dos construtos que engloba em sua teoria.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como principal tema a responsabilidade social corporativa (RSC), assunto
que vem sido discutido formalmente desde a década de 1950 no exterior e mais recentemente
no Brasil, se intensificando a partir dos anos 2000. Pautada em premissas oriundas das
relações entre os negócios e a sociedade, a RSC considera que para se manterem no mercado,
as organizações necessitam não somente serem lucrativas, mas também agirem dentro lei,
adotando uma postura ética e retribuindo à sociedade os ganhos que alcançam por meio dela,
promovendo filantropia.

Atualmente, os estudos envolvendo a RSC têm investigado sua relação com diversos temas,
como por exemplo, o dos autores Schwartz e Carroll (2007) que propuseram um modelo o
qual considera os cinco principais construtos do Campo dos negócios e sociedade, a RSC, a
ética nos negócios, a teoria dos stakeholders, a sustentabilidade e a cidadania corporativa, e
integra seus principais conceitos em três elementos centrais: valor, equilíbrio e
responsabilidade.

Tendo em vistas tais considerações, o objetivo desta pesquisa era analisar as percepções dos
stakeholders sobre as práticas de RSC do Parque Beto Carrero World, à luz dos modelos
teóricos de Carroll (1991) e de Schwartz e Carroll (2007). Para isso, foram elaborados quatro
objetivos específicos. O primeiro consistia na caracterização do Parque BCW através de suas
informações gerais e ações de RSC, o segundo era a investigação das percepções dos
stakeholders sobre as práticas de RSC do parque, o terceiro, tinha a intenção de comparar as
percepções dos stakeholders sobre as práticas de RSC do Parque BCW à luz das variáveis da
RSC, e o quarto refere-se à identificação da existência de relação entre os modelos de Carroll
(1991) e de Schwartz e Carroll (2007).

Desta forma, a metodologia utilizada foi definida como uma pesquisa descritiva com
abordagens qualitativa e quantitativa, através de um estudo de caso. Recorreu-se a diversas
abordagens de pesquisa, como documental e bibliográfica, entrevistas semi-estruturadas
realizadas com representantes da comunidade e do governo, observação in loco e o
levantamento (survey) com a aplicação de questionários compostos de perguntas abertas e
fechadas, aos gestores, funcionários e visitantes do parque, totalizando 336 entrevistados.
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Tendo em vista as informações obtidas por meio da caracterização do parque BCW, foi
possível conhecer sua estrutura e seus serviços. Com a observação in loco notou-se a
qualidade das atrações e da estrutura oferecida aos visitantes, que demonstrava o ‘valor’ e a
‘responsabilidade’, com ressalva apenas para alguns problemas na acessibilidade e de filas de
espera muito grandes e sem proteção contra o tempo. Outro aspecto caracterizado foram as
ações de RSC praticadas, na sua maioria de cunho filantrópico. Dentre as mais importantes,
há a criação do Instituto Beto Carrero no ano de 2004, que operacionaliza ações voltadas para
a comunidade no entorno do parque. Dentre os serviços oferecidos estão a creche, o circoescola e o ambulatório. Outras ações também são realizadas pelo parque, como o incentivo à
educação através de bolsas de estudo dadas aos funcionários; o Dia feliz, o Projeto Natureza,
entre outras.

Através de entrevistas semi-estruturadas realizadas com representantes da comunidade, foi
possível entender que os entrevistados reconhecem os benefícios que o parque traz para o
município e o quanto ele auxiliou no desenvolvimento da localidade. Percebeu-se que a
dimensão da RSC mais enfatizada pelos entrevistados foi a filantrópica, algo que já se
pressupunha, uma vez que tais ações tem como objetivo central a melhora do bem–estar da
comunidade auxiliando a satisfazer suas mais urgentes carências. Outra dimensão muito
observada na fala dos respondentes foi a ética, visto que se baseia em valores sociais e na
moral que moldam os comportamentos, notados na maneira como definem as ações e os
profissionais envolvidos. Sobre os elementos do modelo VBA, prevalece o ‘valor’, ou seja, os
benefícios gerados pelos serviços prestados, já que as ações demonstram a preocupação e o
cuidado que o parque tem para com a comunidade em que está inserido, principalmente por
disponibilizar serviços que não tem um propósito unicamente assistencialista, mas sim de
auxiliar a resolver os problemas no seu âmago, promovendo a educação e a cultura, uns dos
princípios básicos da cidadania.

Outro stakeholder entrevistado foi o governo, cujos representantes afirmaram conhecer as
ações de RSC que o parque pratica, concordam que são muito importantes para o
desenvolvimento da comunidade principalmente nas áreas de educação, saúde e na economia.
Com a análise das informações obtidas à luz das dimensões da RSC, pode-se dizer que houve
o mesmo enfoque dado pela comunidade aos aspectos filantrópicos e éticos das ações.
Todavia nota-se também uma ênfase por parte dos representantes do governo na dimensão
econômica, haja vista a relevância do parque como gerador de empregos e renda para a
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região. Com relação ao modelo VBA, os elementos ‘valor’ e ‘responsabilidade’ também
estavam presentes nas falas dos entrevistados, já o elemento ‘equilíbrio’ não está sendo
observado totalmente, pois foram identificadas falhas no engajamento dos órgãos
governamentais com o parque, fato que compromete a comunicação entre estes e prejudica a
operacionalização da RSC.

Nas perguntas abertas direcionadas aos gestores foi possível obter informações mais
completas sobre o processo de planejamento e desenvolvimento das ações de RSC praticadas
pelo parque. Assim, ao analisar os dados obtidos à luz do modelo VBA, além da presença dos
elementos ‘valor’ e ‘responsabilidade’, pôde-se notar algumas falhas no ‘equilíbrio’, uma vez
que foram identificados problemas na comunicação entre a direção e os gestores, como por
exemplo, sobre o desconhecimento por parte destes do código de ética existente no parque.

Na aplicação dos questionários com os funcionários, foi revelado que estes consideram
importante que o parque seja socialmente responsável e que acreditam haver benefícios para
os envolvidos com as ações. Considerando as ações destinadas aos funcionários, prevaleceu
em suas percepções o domínio das dimensões ética e econômica da RSC, destacando, por
exemplo, haver contratações que respeitam a diversidade, valorização da mão-de-obra local e
benefícios iguais para todos os colaboradores. Todos os elementos do VBA também se fizeram
presentes através desse olhar positivo que possuem das práticas do parque.

No que concerne aos gestores, os resultados revelaram-se similares aos dos funcionários. De
uma maneira geral, os gestores enfatizaram as ações de cunho ético. A dimensão legal foi a
segunda mais valorizada, demonstrando a preocupação do parque em estar dentro da lei em
todas as suas atividades. Já a dimensão filantrópica foi a menos pontuada, o que leva a crer
que na visão de seus gestores, o parque não realiza as ações somente para melhorar o bemestar da comunidade local, envolvendo outras intenções no processo. Na análise dos
elementos do modelo VBA, como no caso dos funcionários, houve destaque do elemento
‘valor’ perante os demais, contudo todos tiveram notas altas demonstrando a presença forte
destes nas ações de acordo com os gestores.

Com base nas ações de RSC voltadas aos visitantes, as dimensões da RSC ficaram bem
equilibradas, com destaque para ações éticas e legais sendo as mais pontuadas como, por
exemplo, a existência de atrações para todas as faixas-etárias, informações sobre restrições
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das atrações, propaganda honesta, entre outras. Porém, as médias menores também se
caracterizavam éticas e legais, em virtude da existência de tempo excessivo em filas de espera
por atrações, falta de locais protegidos para espera por atrações, cobrança de serviços extras
por algumas atrações oferecidas, entre outras. Analisando através do VBA, percebeu-se que os
visitantes não conferiram avaliações tão boas quanto os outros públicos investigados, levando
a crer que estes são mais críticos, mas mesmo assim consideram importantes as ações
realizadas pelo parque, destacando também o elemento ‘valor’.

Com respeito às análises estatísticas realizadas através dos testes de Kruskal-Wallis e Dunn,
conclui-se que todos os testes inferidos com os stakeholders, gestores, visitantes e
funcionários detectaram diferenças nas percepções destes sobre as dimensões da RSC que
estavam presentes nas perguntas dos questionários. Na dimensão econômica os gestores e os
visitantes percebem sua relevância de forma igual. Porém, da dimensão legal, todos os
públicos apresentam visões diferentes, valorizando ou não diferentes âmbitos legais das
práticas do parque. Em ambas as dimensões ética e filantrópica, foi revelado que os
stakeholders internos, funcionários e gestores, possuem percepções similares, o que pode ser
devido a ligação que possuem com a empresa, por estarem em contato constante com suas
metas e objetivos empresariais.

Atendendo ao quarto objetivo, foi identificada a relação existente entre os modelos teóricos de
Carroll (1991) e de Schwartz e Carroll (2007), comprovada através da correlação nãoparamétrica de Spearman, a qual revelou uma correlação positiva e forte entre os elementos
do VBA e a dimensão filantrópica da RSC, e com as demais dimensões foi constatada a
relação inversa e fraca com os elementos do VBA, porém ainda existente. Tal comprovação
atesta que de fato estes construtos são complementares, pois tratam das mesmas questões,
conforme mencionado na teoria.

Por meio dos resultados obtidos aqui compilados, foi possível responder ao questionamento
de pesquisa, constatando que há um alinhamento das ações de responsabilidade social
corporativa do parque Beto Carrero World, com os princípios que compõe os modelos
teóricos de Carroll (1991) e de Schwartz e Carroll (2007), bem como que estes podem ser
utilizados neste campo de estudo, com apenas algumas adaptações a respeito das
particularidades inerentes aos parques temáticos e ao setor turístico, possibilitando a sua
contribuição a esta área de pesquisa.
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No que concernem as limitações do presente estudo, utilizou-se a amostra não-probabilística,
para o público interno do parque (gestores e funcionários) que foi totalmente indicado pelo
mesmo, desta forma é possível que os respondentes tenham omitido opiniões mais
contundentes com receio de serem prejudicados, assim se a amostra tivesse sido selecionada
de forma aleatória, poderia haver resultados diferentes.

Na questão metodológica, outro fator limitante foi a amostra de entrevistados ter sido
relativamente pequena devido os condicionantes de tempo e acesso aos representantes,
considerando que os órgãos ambientais não participaram da pesquisa. Outro aspecto foi o fato
das entrevistas terem sido gravadas, que pode ter inibido de alguma maneira os entrevistados.
Um ponto de igual importância que pode ter limitado esta pesquisa, é que se caracteriza por
um estudo de caso único, ou seja, os dados não podem ser generalizados, resguardadas a
limitações referenciadas.

Como sugestões de pesquisas futuras, há a possibilidade de se fazer novas investigações com
outros parques temáticos, ou mesmo empresas de diferentes áreas e portes do setor turístico,
permeando outros stakeholders. Tal procedimento possibilitaria a comparação dos resultados
obtidos através de diferentes métodos de pesquisa, e diminuiria as limitações. Outra sugestão
seria o desenvolvimento de um instrumento de pesquisa específico para o modelo VBA de
Schwartz e Carroll (2007) abarcando todos os elementos do digrama de Venn, para
possibilitar sua aplicação de maneira eficaz e direta em diversos tipos de organizações.

Dentre as contribuições teóricas que o estudo em questão proporcionou está a utilização de
um modelo teórico produzido em um contexto diferente, na realidade brasileira, com uma
empresa turística de grande porte e considerável impacto socioeconômico na região onde está
situada. Importante pontuar que esta pesquisa também possibilitou a identificação das
contribuições da responsabilidade social corporativa e dos demais construtos do Campo dos
negócios e sociedade inseridos no modelo VBA, na administração de empresas turísticas
conforme a percepção de seus stakeholders. Este feito auxilia a melhor compreender a
realidade das empresas turísticas da região através de princípios teórico-empíricos, ajudando
seus gestores a inserir em suas práticas premissas socialmente responsáveis.
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APÊNDICE A – Protocolo de estudo de caso

A. Introdução ao estudo de caso
A1 Questão e objetivos do estudo de caso
Pergunta de pesquisa:
Como os Stakeholders percebem as práticas de Responsabilidade Social Corporativa realizadas pelo
Parque BCW à luz dos modelos teóricos de Carroll(1991) e Schwartz e Carroll (2007)?
Objetivo geral:
Analisar as percepções dos stakeholders sobre as práticas de Responsabilidade Social Corporativa
(RSC) do Parque Beto Carrero World à luz dos modelos teóricos de Carroll (1991) e Schwartz e
Carroll (2007).
Objetivos específicos:
a) Caracterizar o Parque BCW através de suas informações gerais e práticas de responsabilidade
social.
b) Investigar as ações de RSC percebidas pelos stakeholders do Parque Beto Carrero World.
c) Comparar as ações de RSC do Parque BCW percebidas pelos stakeholders com as variáveis do
modelo teórico de Schwartz e Carroll (2007).
A2 Estrutura teórica para o estudo de caso
A base teórica para este estudo serão as dimensões da responsabilidade social corporativa definidas
por Carroll (1979, 1991) e Schwartz e Carroll (2003), que compreendem as áreas econômica, legal,
ética e filantrópica, bem como o Modelo VBA de Schwartz e Carroll (2003) composto pelos
elementos Valor, Equilíbrio e Responsabilidade.
A3 Papel do protocolo
Este instrumento tem como objetivo orientar a pesquisadora durante o processo de coleta de dados
desta investigação.
B. Procedimentos da coleta de dados
B1 Nomes dos locais a serem visitados, incluindo pessoas de contato.
As visitas para realização das entrevistas pessoais serão efetuadas no local do empreendimento o
Parque Beto Carrero World, localizado em Penha (SC), nos endereços dos beneficiários das ações de
responsabilidade social do parque repassados pelo mesmo, e nos endereços das instituições
governamentais. A intermediação da pesquisadora com a empresa será realizada pela Sra. Scheila,
secretária do presidente do parque. Os contatos dos entrevistados, endereço, telefone e e-mail, serão
repassados pela empresa. No entanto, não serão revelados neste instrumento a fim de garantir a
privacidade dos respondentes.
B2 Plano de coleta de dados
O pré-teste do instrumento de coleta de dados será realizado com uma pessoa de cada grupo amostral,
no dia 13 de agosto de 2012, com funcionários, visitantes e gestores, totalizando 3 pessoas. Cada uma
das entrevistas deve levar em torno de 10 à 15 minutos. O calendário das visitas deverá acontecer
conforme o Quadro a seguir, levando-se em consideração a disponibilidade dos entrevistados.

151

Calendário de pesquisa
Funcionários
Funcionário 1 à 12
Funcionário 13 à 22
Funcionário 23 à 34
Funcionário 35 à 48
Funcionário 49 à 65
Funcionário 66 à 79
Funcionário 80 à 91
Funcionário 92 à 100

Data
27/08/2012
28/08/2012
03/09/2012
04/09/2012
05/09/2012
06/09/2012
07/09/2012
10/09/2012

Horário
8h às 12h e das 13h ás 17h.
8h às 12h e das 13h ás 17h.
8h às 12h e das 13h ás 17h.
8h às 12h e das 13h ás 17h.
8h às 12h e das 13h ás 17h.
8h às 12h e das 13h ás 17h.
8h às 12h e das 13h ás 17h.
8h às 12h

Comunidade
Comunidade 1 à 7
Comunidade 8 à 12
Comunidade 13 à 19

Data
11/09/2012
12/09/2012
13/09/2012

Horário
8h às 12h e das 13h ás 17h.
8h às 12h e das 13h ás 17h.
8h às 12h e das 13h ás 17h.

Gestores
Gestores 1 à 8
Gestores de 9 à 15

Data
17/09/2012
21/09/2012

Horário
8h às 12h e das 13h ás 17h.
8h às 12h e das 13h ás 17h.

Governo
Representante 1 e 2

Data
23/09/2012

Horário
8h às 12h e das 13h ás 17h.

Visitantes
Visitante 1 à 19
Visitante 20 à 33
Visitante 34 à 55
Visitante 56 à 70
Visitante 71 à 98
Visitante 99 à 121
Visitante 122 à 146
Visitante 147 à 166
Visitante 167 à 189
Visitante 190 à 200

Data
26/09/2012
27/09/2012
28/09/2012
29/09/2012
30/09/2012
03/10/2012
04/10/2012
05/10/2012
06/10/2012
07/10/2012

Horário
16h ás 20h.
16h ás 20h.
16h ás 20h.
16h ás 20h.
16h ás 20h.
16h ás 20h.
16h ás 20h.
16h ás 20h.
16h ás 20h.
16h ás 20h.

Os materiais institucionais a serem investigados são:
- Código de Ética do Parque Beto Carrero World
- Site corporativo (www.betocarreroworld.com.br)
- Outros
B3 Preparação anterior às visitas aos locais
A primeira visita ao Parque Beto Carrero World será realizada no dia 13 de agosto de 2012, com o
intuito de detalhar os objetivos pretendidos com o trabalho, bem como aplicar o teste do instrumento
de pesquisa com os grupos já detalhados.
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As entrevistas com gestores e funcionários serão agendadas pela Sra. Scheila, e com pessoas da
comunidade e representantes do governo, por telefone, pela própria pesquisadora. Os visitantes serão
abordados no local de entrada do parque, porém no momento da saída destes. Dois dias antes das
entrevistas, serão impressos os instrumentos, devidamente testados, bem como um dia antes serão
confirmadas as entrevistas, previamente agendadas, por telefone, com as pessoas que constituirão a
amostra.
C. Esboço do relatório do estudo de caso
C1 Questões qualitativas investigadas
Comunidade
C1.1 Importância das ações de responsabilidade social do parque
C1.2 Conhecimento das ações praticadas
C1.3 Engajamento ou envolvimento nestas ações
C1.4 Benefícios percebidos através das ações de RS
C1.5 Influência das ações de RS do parque para o desenvolvimento da comunidade local
C1.6 Avaliação geral das ações
Governo
C1.7 Importância das ações de responsabilidade social do parque
C1.8 Conhecimento das ações praticadas
C1.9 Engajamento ou envolvimento nestas ações
C1.10 Benefícios percebidos através das ações de RS
C1.11 Influência das ações de RS do parque para o desenvolvimento da comunidade local
C1.12 Impactos negativos à sociedade combatidos pelas ações de RS do parque
C1.13 Influência do parque para o desenvolvimento do turismo local e regional
C1.14 Cumprimento das leis e normas previstas pelos órgãos entrevistados (FATMA/ IBAMA –
ambiental, vigilância sanitária, entre outros.)
C1.15 Avaliação geral das ações
C2 Questões quantitativas investigadas
C2.1 Objetivos que o Parque deseja alcançar com Responsabilidade Social
C2.2 Relacionamento do Parque com funcionários
C2.3 Relacionamento do Parque com clientes
C2.4 Serviços oferecidos pelo Parque
C2.5 Aspectos relacionados à investigação da dimensão econômica da empresa
- Lucros constantes
- Condição financeira satisfatória
- Nível de eficiência operacional adequado
- Posição competitiva
- Ganho para todos os envolvidos
- Desempenho corporativo
- Investimento em educação
C2.6 Aspectos relacionados à investigação da dimensão legal da empresa
- Cumprimento das obrigações legais nos âmbitos local, estadual e federal
- Cumprimento das obrigações legais para prestação dos serviços
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- Cumprimento das obrigações legais impostas pela sociedade
- Cumprimento das obrigações legais com o meio ambiente
- Cumprimento das obrigações legais com o Governo
C2.7 Aspectos relacionados à investigação da dimensão ética da empresa
- Respeito às normas morais e éticas adotadas pela sociedade
- Respeito às normas morais e éticas no relacionamento com funcionários
- Consideração das normas éticas da sociedade na delimitação das metas corporativas
- Garantia da integridade corporativa a partir da aceitação das normas éticas, indo além do
cumprimento das leis e dos regulamentos
C2.8 Aspectos relacionados à investigação da dimensão filantrópica da empresa
- Apoio a projetos que promovam a qualidade de vida da comunidade
- Assistência voluntária às instituições beneficentes e comunidade
D. Questões do estudo de caso
Os instrumentos de coleta de dados encontram-se disponíveis nos Apêndices B, C, D, e E, deste
trabalho.
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista com a comunidade

1) Você conhece as ações de responsabilidade social praticadas pelo parque? Se sim, quais?
2) Qual a importância das ações de responsabilidade social do parque para a comunidade?
3) Em quais ações do parque você ou alguém de sua família participa?
4) Quais são os benefícios percebidos na comunidade através das ações de RS do parque?
5) Qual é a influência das ações de RS do parque para o desenvolvimento da comunidade
local?
6) Você considera que as ações de RS do parque estão de acordo com as maiores
necessidades da comunidade?
7) Dê uma nota de 0 a 10 para as ações de RS do parque:

155

APÊNDICE C - Roteiro de entrevista com representantes do governo

1) Você conhece as ações de responsabilidade social praticadas pelo parque?
2) Qual a importância das ações de responsabilidade social do parque para a comunidade?
3) Há algum tipo de envolvimento deste órgão governamental nas ações de RS do parque?
4) Quais são os benefícios percebidos na comunidade através das ações de RS do parque?
5) Qual é a influência das ações de RS do parque para o desenvolvimento da comunidade
local?
6) Quais são os impactos negativos à sociedade combatidos pelas ações de RS do parque?
7) De que forma o parque influencia para o desenvolvimento do turismo local e regional?
8) O parque cumpri com as leis e normas previstas (de acordo com o órgão entrevistado)?
9) Dê uma nota de 0 a 10 para as ações de RS do parque:
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APÊNDICE D - Roteiro de observação do pesquisador

1) Acesso adequado aos portadores de necessidades especiais (ex.cadeirantes)
2) Informações e serviços educativos (ex. Identificação flora)
3) Serviços como empréstimo de cadeiras-de-roda, etc.
4) Ações de proteção ao meio-ambiente
5) Transporte interno suficiente
6) Atendimento médico de emergência/ ambulância
7) Instalações físicas (aviso de degraus, vãos, proteção e segurança, extintores de incêndio,
entre outros)
8) Limpeza ( sujeira, mofo, teias de aranha, entre outros)
9) Pintura, piso, decoração, entre outros
10) Instalações para restauração (espaço entre cadeiras, diversidade de alimentos, filas, entre
outros)
11) Filas nas atrações (organização, entretenimento, proteção, tempo de espera, entre outros)
12) Entrada do parque (quantidade de guichês, filas, organização, entre outros)
13) Lixeiras ( quantidade, localização, separação dos resíduos, entre outros)
14) Informações sobre atrações (legíveis, posição estratégica, idiomas, entre outros)
15) Seguranças (posicionamento, quantidade, identificação, entre outros)
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APÊNDICE E – Questionário aplicado aos funcionários
PESQUISA SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
Esta é uma pesquisa acadêmica sobre responsabilidade social corporativa, desenvolvida no curso de Mestrado de
Turismo e Hotelaria da UNIVALI. Sua opinião é de suma importância para compreensão da aplicação das ações
socialmente responsáveis nas organizações e serve de subsídio para o desenvolvimento da responsabilidade
social corporativa no setor turístico.
BLOCO A - As questões a seguir tratam da sua opinião em relação às ações de responsabilidade social do parque
Beto Carrero World (BCW) e da sua percepção sobre o relacionamento da empresa com seus diferentes públicos.
Na questão A1, o número 1 significa “nota mínima” e o 6 significa “nota máxima”. Marque um 'X' na resposta
que represente a sua opinião.
A1. Qual a sua nota para as ações de responsabilidade social do parque
Beto Carrero World:
A2. Na questão seguinte, o número 1 significa “mínima concordância”
com a afirmativa e o 6 significa “máxima concordância”. Os números
de 2 a 5 representam as concordâncias intermediárias.
A2.1 É importante que o parque BCW seja socialmente responsável.
A2.2 Há benefícios para todos os envolvidos nas ações de
responsabilidade social do parque.
A2.3 Conheço os projetos de responsabilidade social do parque
A2.4 Participo de algum projeto de responsabilidade social
desenvolvido pelo parque.

Mínima
1
2

3

4

Mínima
1

2

Máxima
5
6

Máxima
3

4

5

6

BLOCO B - Nas questões a seguir, para cada afirmativa listada, marque um X na coluna cujo número de 1 a 6,
melhor represente o nível de sua concordância das ações do parque. O 1 significa mínima concordância e o 6
significa máxima concordância. Os números de 2 à 5 representam concordâncias intermediárias. Assinale de
acordo com sua opinião.
B1. O parque Beto Carrero World:
B1.1 Contrata profissionais em todos os níveis, independente de
origem, raça, idade, sexo ou estilo de vida.
B1.2 Tem um ambiente de trabalho que valoriza as diferenças entre as
pessoas e garante um tratamento justo e igual para todos.
B1.3 Oferece aos seus funcionários um ambiente saudável e seguro
para realização de suas atividades.
B1.4 Utiliza critérios justos e claros para a avaliação do desempenho de
seus funcionários.
B1.5 Obedece a todas as exigências das leis trabalhistas
B1.6 Incentiva a crescimento educacional dos funcionários, fornecendo
bolsas de estudos, cursos, entre outros.
B1.7 Oferece algum espaço de lazer para os funcionários
B1.8 Incentiva a participação dos funcionários em atividades voluntárias
B1.9 Possui programas de cargos e salários
B1.10 Divulga o código de ética ou conduta da empresa aos
funcionários
B1.11 Cobra dos funcionários o respeito ao código de ético ou conduta
da empresa
B1.12 Procura contratar pessoas da comunidade local
B1.13 Fornece benefícios a todos os funcionários (ex. planos de saúde)

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6
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B2. O parque...:

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

B2.1 lhe proporciona um trabalho digno e seguro
B2.2 demonstra se preocupar com suas necessidades e interesses
B2.3 é responsável e disponibiliza informações necessárias para que seu
trabalho seja o mais eficiente possível
BLOCO C - As questões a seguir tratam da descrição do seu perfil. Marque um X na alternativa que diz respeito à
sua identificação pessoal.
C1. Sexo:

C2. Idade: (
(

(
(

) Masculino
) Feminino

) até 19 anos (
) 40 - 49 anos (

) 20 -29 anos (
) 50 - 59 anos (

) 30 - 39 anos
) 60 ou mais

C3. Tempo de serviço: ( ) menos de um 1 ano
( ) de 1 à 5 anos
(....) de 5 à 10 anos
( ) de 10 à 15 anos
( ) mais de 15 anos
C4. Escolaridade:

(
(
(
(
(
(

) Até ensino fundamental completo
) Ensino médio completo
) Ensino superior completo
) Especialização completa
) Mestrado completo
) Doutorado completo

Por gentileza, confira se respondeu a todas as perguntas
Obrigada pela sua colaboração!
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APÊNDICE F – Questionário aplicado aos visitantes
PESQUISA SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
Esta é uma pesquisa acadêmica sobre responsabilidade social corporativa, desenvolvida no curso de Mestrado de
Turismo e Hotelaria da UNIVALI. Sua opinião é de suma importância para compreensão da aplicação das ações
socialmente responsáveis nas organizações e serve de subsídio para o desenvolvimento da responsabilidade
social corporativa no setor turístico.
As questões a seguir tratam da sua opinião em relação às ações de responsabilidade social do parque Beto
Carrero World (BCW) e da sua percepção sobre o relacionamento da empresa com seus diferentes públicos.
Você considera o Parque BCW uma empresa socialmente responsável?
( ) sim. Continue a responder as demais questões
( ) em parte. Continue a responder as demais questões
( ) não. Responder a apartir da questão A2.
BLOCO A - Nas questões a seguir, para cada afirmativa listada, marque um X na coluna cujo número de 1 a 6,
melhor represente o nível de sua concordância das ações de RS do parque. O 1 significa mínima concordância e
o 6 significa máxima concordância. Os números de 2 à 5 representam concordâncias intermediárias. Assinale de
acordo com sua opinião.
A1. A seu ver, os objetivos que o parque deseja alcançar com a
realização da responsabilidade social são:
A1.1 Melhorar a sua imagem perante a comunidade e o mercado.
A1.2 Vender mais e aumentar os lucros.
A1.3 Utilizar as práticas sociais como ferramenta de marketing.
A1.4 Ajudar as pessoas necessitadas.
A1.5 Ser reconhecida como uma empresa confiável.
A1.6 Se resguardar de complicações legais e deduzir impostos

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

A2. Você percebeu que o parque...:

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

A2.1 realiza propaganda honesta e de acordo com sua real estrutura
física
A2.2 cobra preços condizentes e justos pelos serviços oferecidos
A2.3 possui funcionários que realizam um serviço eficiente
A2.4 prima pela segurança e proteção dos visitantes
A2.5 informa adequadamente seus visitantes sobre restrições a
determinados serviços ou brinquedos
A2.6 possui locais protegidos do sol ou chuva para filas de espera por
atrações e brinquedos
A2.7 não submete aos visitantes tempos excessivos de espera em filas
A2.8 informa apropriadamente a existência de atrações e brinquedos e
suas características principais
A2.9 realiza limpeza constante de suas instalações
A2.10 mantém instalações e brinquedos bem conservados
A2.11 não possui brinquedos com defeito ou mal-conservados
A2.12 possui funcionários cordiais e prestativos
A2.13 promove a cultura local da comunidade
A2.14 realiza coleta seletiva do lixo
A2.15 disponibiliza atrações e brinquedos saudáveis a todas as faixasetárias
A2.16 atendeu as suas expectativas de maneira geral
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A3. O parque...:

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

A3.1 lhe proporcionou uma experiência de valor
A3.2 demonstrou se preocupar com suas necessidades e interesses
A3.3 disponibilizou todas as informações necessárias para sua
experiência ser o mais agradável possível

BLOCO B - As questões a seguir tratam da descrição do seu perfil. Marque um X na alternativa que diz respeito à
sua identificação pessoal.
B1. Sexo:

B2. Idade: (
(

(
(

) Masculino
) Feminino

) até 19 anos (
) 40 - 49 anos (

B3. Escolaridade:

B4. Renda familiar

(
(
(
(
(
(

) 20 -29 anos (
) 50 - 59 anos (

) 30 - 39 anos
) 60 ou mais

) Até ensino fundamental completo
) Ensino médio completo
) Ensino superior completo
) Especialização completa
) Mestrado completo
) Doutorado completo
(
(
(
(
(
(
(

) até 622,00 reais
) de 623,00 à 1.244, 00 reais
) de 1.245,00 à 1.866,00 reais
) de 1.867,00 à 3.110,00 reais
) de 3.111,00 à 6.220,00 reais
) de 6.221,00 à 12.440,00 reais
) mais de 12.441,00 reais

B5. Quantas vezes já visitou o parque:

(
(

) primeira vez
) de duas à cinco vezes

(
(

) de seis a dez vezes
) mais de dez vezes

Por gentileza, confira se respondeu a todas as perguntas
Obrigada pela sua colaboração!
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APÊNDICE G - Questionário aplicado aos Gestores
PESQUISA SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
Esta é uma pesquisa acadêmica sobre responsabilidade social corporativa, desenvolvida no curso de Mestrado de
Turismo e Hotelaria da UNIVALI. Sua opinião é de suma importância para compreensão da aplicação das ações
socialmente responsáveis nas organizações e serve de subsídio para o desenvolvimento da responsabilidade
social corporativa no setor turístico.
Bloco A – As questões a seguir tratam da sua opinião em relação às ações de responsabilidade social do parque
Beto Carrero World (BCW) e da sua percepção sobre o relacionamento da empresa com seus diferentes públicos
Na questão A1, o número 1 significa “nota mínima” e o 6 significa “nota máxima”. Marque um 'X' na resposta
que represente a sua opinião
A1. Qual a sua nota para as ações de responsabilidade social do
parque Beto Carrero World:

Mínima
1
2

3

4

5

Máxima
6

Na questão seguinte, o número 1 significa “mínima concordância” com a afirmativa e o 6 significa “máxima
concordância”. Os números de 2 a 5 representam as concordâncias intermediárias
A2. Você...

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

A2.1 acha importante que o parque BCW seja socialmente responsável.
A2.2 acredita que haja benefícios para todos os envolvidos nas ações de
responsabilidade social do parque.
A2.3 conhece os projetos de responsabilidade social do parque.
A2.4 participa de algum projeto de responsabilidade social desenvolvido
pelo parque.

BLOCO B - Nas questões a seguir, para cada afirmativa listada, marque um X na coluna cujo número de 1 a 6,
represente a sua concordância com as ações do parque. O 1 significa mínima concordância e o 6 significa
máxima concordância. Os números de 2 à 5 representam níveis de concordâncias intermediárias. Assinale de
acordo com sua opinião.
B1. Os objetivos que o parque deseja alcançar com a realização da
responsabilidade social são:
B1.1 Melhorar a sua imagem perante a comunidade e o mercado.
B1.2 Faturar mais e aumentar os lucros.
B1.3 Utilizar as práticas sociais como ferramenta de marketing.
B1.4 Ajudar as pessoas necessitadas.
B1.5 Ser reconhecida como uma empresa confiável.
B1.6 Se resguardar de complicações legais e deduzir impostos

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

B2. As ações de responsabilidade social do parque:

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

B2.1 Fazem parte da estratégia corporativa da empresa.
B2.2 Envolvem os vários públicos com os quais a empresa se relaciona.
B2.3 São definidas de acordo com os interesses de todos os envolvidos.
B2.4 São planejadas com a participação de funcionários de diferentes
áreas.
B2.5 São monitoradas periodicamente com o objetivo de avaliar os
resultados.
B2.6 Proporcionam o desenvolvimento das comunidades onde a
empresa atua.
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B3. O parque Beto Carrero World:

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

B3.1 Contrata profissionais em todos os níveis, independente de
origem, raça, idade, sexo ou estilo de vida.
B3.2 Tem um ambiente de trabalho que valoriza as diferenças entre as
pessoas e garante um tratamento justo e igual para todos.
B3.3 Oferece aos seus funcionários um ambiente saudável e seguro
para realização de suas atividades.
B3.4 Utiliza critérios justos e claros para a avaliação do desempenho de
seus funcionários.
B3.5 Está comprometida com a responsabilidade ambiental, cumprindo
todas as normas e as leis existentes nos locais onde opera.
B4. Sobre o relacionamento do parque com clientes afirma-se que:
B4.1 As relações comerciais baseiam-se na justiça e equilíbrio entre os
envolvidos
B4.2 As opiniões, sugestões e reclamações com relação à empresa aos
seus serviços são atendidas prontamente
B4.3 Há comprometimento em atender as necessidades dos clientes
B4.4 A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente
B4.5 O compromisso do parque com a responsabilidade social é
claramente comunicado aos clientes
B5. Os serviços oferecidos aos clientes pelo parque Beto Carrero
World:
B5.1 Cumprem os requisitos legais
B5.2 Atendem as obrigações ambientais
B5.3 Consideram todos os aspectos éticos
BLOCO C - As questões a seguir apresentam uma postura socialmente responsável. Para cada afirmativa
listada, marque um X na coluna cujo número de 1 a 6, melhor represente o nível de sua concordância das ações
do parque. O 1 significa mínima concordância e o 6 significa máxima concordância. Os números de 2 à 5
representam concordâncias intermediárias. Assinale de acordo com sua opinião.
C1. É importante para o parque agir de acordo com o interesse:

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

C1.1 De aumentar a lucratividade.
C1.2 Do governo e do cumprimento das leis.
C1.3 Da sociedade em relação às necessidades sociais.
C1.4 Da sociedade em relação às normas éticas.
C2. É importante para o parque desenvolver-se em termos de:
C2.1 Imagem moral e ética na sociedade.
C2.2 Conformidade com as leis locais, estaduais e federais.
C2.3 Boa condição financeira.
C2.4 Capacidade para ajudar a resolver os problemas da sociedade.
C3. É importante que a responsabilidade social do parque seja
definida como:
C3.1 Fazer o que está previsto na lei.
C3.2 Dar assistência voluntária para instituições e comunidades
beneficentes.
C3.3 Agir com ética.
C3.4 Ser rentável.
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C4. É importante para o parque:

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

Mínima
1
2

3

4

Máxima
5
6

C4.1 Dar assistência para as instituições de educação, públicas e
privadas.
C4.2 Manter um alto nível de eficiência operacional.
C4.3 Ser uma empresa obediente à lei.
C4.4 Reconhecer e respeitar as normas éticas da sociedade.
C5. É importante que o parque se comprometa em:
C5.1 Manter uma forte posição competitiva.
C5.2 Realizar atividades voluntárias e de filantropia.
C5.3 Cumprir leis e regulamentos exigidos.
C5.4 Manter um comportamento ético e moral.
C6. É importante para o parque:
C6.1 Apoiar projetos que promovam a qualidade de vida da
comunidade.
C6.2 Fornecer serviços de acordo com os requisitos legais.
C6.3 Não comprometer normas sociais e éticas para alcançar metas da
empresa.
C6.4 Buscar oportunidades que irão aumentar os lucros.
C7. É importante para o parque Beto Carrero World:
C7.1 Reconhecer que o comportamento ético da empresa vai além do
cumprimento das leis e dos códigos.
C7.2 Cumprir com rapidez as novas leis e decisões da justiça.
C7.3 Manter um alto nível de eficiência operacional.
C7.4 Aumentar as contribuições com programas sociais e as atividades
voluntárias ao longo do tempo.
C8. É importante para o parque:
C8.1 Buscar oportunidades que ofereçam a melhor taxa de retorno ao
negócio.
C8.2 Incentivar os funcionários a participarem de atividades voluntárias
e filantrópicas.
C8.3 Cumprir honestamente as leis, os regulamentos e as decisões da
justiça.
C8.4 Reconhecer que as leis e os códigos da sociedade não escritos
muitas vezes podem ser tão importantes quanto os escritos.
C9. O parque Beto Carrero World:
C9.1 Possui estratégias que geram valor a sociedade
C9.2 Possui políticas que beneficiam a todos os envolvidos
C9.3 É transparente e responsável em todas as suas transações com
todos os envolvidos
C10. Como são definidas e planejadas as ações de responsabilidade social do parque?
Resposta:
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C11. Quais são os instrumentos utilizados para monitorar os resultados das ações de responsabilidade
social do parque?
Resposta:

C12. A empresa possui código de ética ou de conduta para funcionários e gestores?
Resposta:

BLOCO D - As questões a seguir tratam da descrição do seu perfil. Marque um X na alternativa que diz
respeito à sua identificação pessoal.

D1. Sexo:

(
(

) Masculino
) Feminino

D2. Idade: ( ) 20 -29 anos
( ) 50 - 59 anos

D3. Tempo de empresa: (
(
(
(

) menos de 1 ano
) de 1 à 5 anos
) de 5 à 10 anos
) de 10 à 15 anos

(

) mais de 15 anos

D4. Escolaridade:

( ) 30 - 39 anos
( ) mais 60 anos

(

) 40 - 49 anos

(
(
(
(

) Até ensino fundamental completo
) Ensino médio completo
) Ensino superior completo
) Especialização completa

(
(

) Mestrado completo
) Doutorado completo

Por gentileza, confira se respondeu a todas as perguntas.
Obrigada pela sua colaboração!
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APÊNDICE H – Transcrição das entrevistas semi-estruturadas realizadas com a
comunidade.
1) Você conhece as ações de responsabilidade social praticadas pelo parque?
Comunidade 1- Geralmente quando uma pessoa tá ali a muito tempo tem vontade também ela
aprende vários idiomas ali eles ensinam à parte, tem o instituto.
Comunidade 2- Sim.
Comunidade 3- Conheço.
Comunidade 4 – Não, eu conheço.
Comunidade 5- Uhum.
Comunidade 6- Conheço, tanto da creche que (pausa)... a prefeitura não ajuda em nada que
eu acho um absurdo ( pausa) que não é só criança funcionário que tá aqui, é...(pausa) eu já
usufrui aqui da parte dentaria né do dentista e não vim aqui no médico mas eu sei que tem
medico né( pausa) isso é tudo o parque que faz né.
Comunidade 7- Minha menina estuda aqui (instituto), meu menino também ficou aqui, aqui é
bom... O que eu posso dizer...(pausa) professores maravilhosos, nunca tive problema nenhum
aqui.
Comunidade 8- Não.
Comunidade 9- A ele abriu o instituto aqui, e foi muito bom para as mães né, e (pausa) a
educação aqui também eles dão bastante coisa pras crianças aqui, não precisa trazer muita
coisa.
Comunidade 10- sim, conheço, sei que lá dentro tem o circo escola, tem dentista, tem médico,
a e tem uma creche também com bastante crianças.
Comunidade 11- Todas não, a que eu conheço é a filantrópica né que é a do instituto do Beto
Carrero que é onde meu filho fez aula de circo.
Comunidade 12- Sim.
Comunidade 13- Conheço.
Comunidade 14- Aham.
Comunidade 15- Ah sim, sim.
Comunidade 16- Sim
Comunidade 17- Sim
Comunidade 18- Sim
Comunidade 19- ah, isso sim.
2) Qual a importância das ações de responsabilidade social do parque para a
comunidade?
Comunidade 1- Pra mim é importante porque eu dependo dele pra trabalhar.
Comunidade 2- É muito importante.
Comunidade 3- Muito... Muito, é muito importante sim.
Comunidade 4- É muito importante, sempre foi né.
Comunidade 5- Ah, é muito importante né.
Comunidade 6- É muito importante porque eu acho que na penha só tem, pelo tamanho da
penha só tem mais um dentista que atende... (pausa) ginecologista tem que espera um mês
pra marcar dois, é um absurdo, e berçário tirando aquele que é lá perto lá, da...(pausa) lá
da prefeitura lá(pausa) perto do hospital que é super, super, super, lotado que eu fiquei um
ano esperando a vaga pra minha filha conseguir, esse aqui é o único, só tem esse.
Comunidade 7- Isso aqui é o nosso ganha pão né porque aqui as criança fica a gente
trabalha né, e bem cuidado e acontece alguma coisa assim, já liga para os pais, os pais já
vem, ficam seguro.
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Comunidade 8- É muito importante.
Comunidade 9- Melhorou, as mães podem trabalhar agora né e tem mais tempo pros filhos
assim, final de semana.
Comunidade 10- Eles atendem um núcleo que não tem ninguém por eles né, pega a creche
que atende as mães que precisam trabalhar, tem dentista pro pessoal que precisa que mora
ali perto porque o posto mais perto é longe, então ele pega toda aquela parte ali do ( pausa)
não sei se ali já é gravatá, aquele pedaço todo ali eles pegam, acho que é bem importante.
Comunidade 11- A respeito da filantrópica que eu conheço assim, eu acho que a importância
dela é muito grande sabe, pena que ( pausa) o governo prometeu um bom dinheiro para a
instituição mas eu creio que não veio, até agora eu acho, eu acho que não apareceu porque
meu filho já não está mais lá faz dois anos porque ele saiu, porque eles não tem recursos lá,
mas eu acho muito importante o trabalho que é feito lá eu acho que devia seguir mesmo.
Comunidade 12- É muito importante né, a gente tem o circo escola que atua na área dos
adolescentes, tira as crianças da rua né, ensina uma profissão então só esse fator já é de
grande importância.
Comunidade 13- Importante é, so que o ruim é que quando a gente precisa sábado e domingo
não... Não tem aqui né entao é ruim.
Comunidade 14- Eu acho que é pouco, que poderia ser mais.
Comunidade 15- É importante porque tira adolescentes, jovens da rua, ao invés de estar ta
rua estão aqui, estão fazendo alguma função, depois eles vem a crescer, pega uma idade já
tem emprego no parque. Eles aprendem coisas novas.
Comunidade 16- É muito importante tem o circo escola para os adolescentes né... o
ambulatório, tem odontológico.
Comunidade 17- Muito importante.
Comunidade 18- Muito importante.
Comunidade 19- A sempre é importante né, imagina, se tá ajudando a sociedade sempre é
importante.
3) Em quais ações do parque você ou alguém de sua família participa?
Comunidade 1- Da minha família quase todos usam da creche.
Comunidade 2- Na... (pausa), na creche e... (pausa) no ambulatório.
Comunidade 3- Antes quando meu sobrinho era maiorzinho, todos eles participavam do circo
escola, daí agora eles já cresceram eles já saíram porque tão trabalhando, ai a minha
menina só que ta na creche.
Comunidade 4- Na creche só ta a minha filha.
Comunidade 5- A creche.
Comunidade 6- Somente da creche no momento.
Comunidade 7- Só da creche aqui, o ambulatório é bem difícil.
Comunidade 8- No meu caso na educação né, na saúde também, dentista né.
Comunidade 9- Tem dois sobrinhos meus que faz circo escola e minha família trabalha no
parque né.
Comunidade 10- A minha filha participou muito tempo do circo escola.
Comunidade 11- Só o circo, meu filho participava, não participa mais, ele participou se eu
não me engano acho que ele ficou uns dois anos do instituto do Beto Carrero e foi uma coisa
que ele amava fazer, tanto que ele fazia judô, ele faz judô até hoje ele começou em 2007,
quando ele começou no circo ele ainda falou pra mim assim “mãe eu acho que eu vou me
identificar com o circo”. Mas aí eu acho que ficou meio... (pausa), alguma coisa aconteceu
que ele não quis mais ir, entendesse? E parou de fazer, mas no decorrer do tempo ele gostou
muito importante pra ele até assim... (pausa) eles trabalham muito o físico da criança né, eu
acho muito importante isso. Deveria ter um acompanhamento psicológico que eu acho mais
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importante do que o físico porque a gente tem que trabalhar a psico... (pausa) na realidade é
a psicomotricidade que se fala né? Então, se trabalha o psicológico e o motor do adolescente
porque ali a maioria são adolescentes, tem crianças, mas a maioria já são adolescentes,
deveria ter um psicólogo para acompanhar.
Comunidade 12- na creche.
Comunidade 13- A eu uso o ambulatório eu uso a creche, trabalho no parque também.
Comunidade 14- Na creche só.
Comunidade 15- Meu filho ta aqui na creche eu sou professora né... (pausa) dentista, o
ambulatório quando a minha menina maior precisa.
Comunidade 16- Aqui no instituto a minha menina né na creche, tem no dentista também.
Comunidade 17- A creche... O ambulatório.
Comunidade 18- Na creche.
Comunidade 19- Do instituto.
4) Quais são os benefícios percebidos na comunidade através das ações de
responsabilidade social do parque?
Comunidade 1- Olha... (pausa) por enquanto eu só to vendo ajudar mesmo é na educação e
eu acho que poderia melhorar um pouquinho mais.
Comunidade 2- Na educação
Comunidade 3- Na educação né, na educação, é o principal, ajuda bastante sim, ô.
Comunidade 4- Em tudo
Comunidade 5- Na educação...saúde.
Comunidade 6- Em todos porque tem gente que se não tivesse a creche não poderia trabalhar
tipo o meu caso, ou tipo... (pausa) tem... (pausa) como vou dizer...(pausa) dentista tem
pessoas que não tem oportunidade de ter outro dentista em todos os sentidos... A (pausa)... A
(pausa)... E (pausa)... A comunidade ta sendo beneficiada
Comunidade 7- Ah tem em tudo né, cultura, tem na saúde pra eles aqui, que quando precisa
de uma vacina né eles mandam um bilhetinho para os pais pra trazer pra vacina e a gente
vem aqui pra saber direito né, qual é a vacina, qual é o remédio.
Comunidade 8- Melhorou no emprego né, a maioria trabalha no parque, a creche.
Comunidade 9- Na educação.
Comunidade 10- Eu acho que ali os médicos tá sempre cheio de gente, então eles atendem
bastante gente, a creche atende um numero de mães muito grande, eu acho que é bem
benéfico, é melhorar a qualidade da vida dessas pessoas.
Comunidade 11- Eu acho assim... (pausa) é... (pausa) o instituto é importante pra gurizada
né, pros jovens principalmente porque aqui em penha a gente não tem opções pros jovens tá?
E eu acho que o parque também faz um trabalho muito legal contratando os jovens pra
trabalhar, o parque faz, não sei se fizeram esse ano ainda mas tinha, uns anos atrás eles
faziam todo ano, é que agora eu não estou mais na educação, mas quando eu tava a
educação então faziam o dia do Beto...o dia da, eu acho que era o dia feliz ou o dia
da...(pausa) da criança, não sei, eles comemoravam, um dia que puxava a comunidade né, os
jovens pra dentro do parque, eu acho muito importante isso para o parque, valorizava a
comunidade. E o turismo também, eles chamam muito o turismo pra cá né então, pro turismo
eu acho que o parque é, meu, se sair o parque... (pausa) do município de penha na minha
opinião se o parque sair do município de penha, penha para aqui onde tá.
Comunidade 12- Na área da educação e da saúde também porque nós temos também o
ambulatório né, que atende as pessoas da comunidade tem dentista tem ginecologista então
tem uma... (pausa) abrange um pouco mais.
Comunidade 13- A... eu nem sei.
Comunidade 14- Eu acho que em todos na saúde, educação, cultura.
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Comunidade 15- Ah sim, tem ginecologista aqui que tem gente que não precisa pagar,
trabalham no peixe, no camarão aqui é tudo gratuito. Na saúde tanto quanto na educação, na
creche aqui o que não são formadas tão estudando, pós-graduadas.
Comunidade 16- Na saúde na educação, nos dois lados.
Comunidade 17- Na saúde na educação, em todos.
Comunidade 18- Em tudo né.
Comunidade 19- Tem nos dois né,tem o ambulatório na saúde e o instituto na educação.
5) Qual é a influencia das ações de responsabilidade social do parque para o
desenvolvimento da comunidade local?
Comunidade 1- Tem bastante crianças são ajudadas pelo circo escola.
Comunidade 2- Ajuda bastante.
Comunidade 3- Ajuda.
Comunidade 4- Não, ajuda bastante e assim (pausa)... Não tranca tanto as pessoas que
(pausa)... Às vezes pra trabalhar tem que a criança botar na creche (pausa)... Sempre fica
mais fácil.
Comunidade 5- Ajuda.
Comunidade 6- Ajuda, ajuda o pessoal do parque e muitos que não trabalham no parque,
assim... eu acho o seguinte (pausa) ,é...(pausa) o parque ta fazendo a sua parte eu acho que
devia ter ajuda do município.
Comunidade 7- Importante, se tirar para o desenvolvimento, vai parar muito, e como né.
Comunidade 8- Ajuda, melhorou, bastante.
Comunidade 9- Ajuda.
Comunidade 10- Ela atende uma grande parte da necessidade da comunidade que esta ao
alcance deles, também não da pra resolver todos os problemas.
Comunidade 11- São muito importantes porque o turista vem pra cá, ah ele vai, fica em
Balneário, ele fica em Piçarras ele fica em Penha, mas ele vem pra ir no parque porque?
Porque aqui em penha eles não têm muita coisa pra fazer aqui em Penha, então eles fecham
os pacotes turísticos ir pra Balneário porque lá tem o que fazer né, tem cinema tem tudo e
infelizmente aqui é só parque porque a gente não tem outra opção, não tem outra opção de
lazer, teria bem menos participação do turismo.
Comunidade 12- Eu acho que o parque aqui na cidade é primordial, a gente não consegue
imaginar a cidade de Penha sem o parque, que é o polo de emprego fora a prefeitura.
Comunidade 13- A eu acho que ajuda um pouco.
Comunidade 14- Ajuda bastante
Comunidade 15- Ajuda, “Deus o livre”, o que seria do povo daqui sem o parque Beto
Carrero, sem o emprego ali, a maioria dos pais tiram o sustento dali.
Comunidade 16- Ajuda muito, é muito importante.
Comunidade 17- Ajuda a desenvolver.
Comunidade 18- Ajuda um pouco.
Comunidade 19- Ajuda é uma... É uma ótima instituição.
6) Dê uma nota de zero a dez para as ações do parque.
Comunidade 1- Nove.
Comunidade 2- Oito.
Comunidade 3- Hm eu vou dar 8 né porque a única coisa que eu achava assim memo é que
devia começar as 7:30 né que a gente trabalha no parque meu deus a gente fica esperando a
creche abrir depois sai correndo né, na corrida pra chegar no parque até oito hora.
Comunidade 4- Dez.
Comunidade 5- A creche assim é muito boa né parece uma particular então acho que é dez.
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Comunidade 6- Eu vo falar... (pausa), eu vo falar do que eu utilizo que é a cheche, não vo da
nota das outras que eu não conheço, que não participo né não usufruo, pra mim a creche
hoje de um a dez seria assim, eu vo dar dez pelo desempenho de duas professoras pra cuidar
de dezenove crianças eu acho que elas tão fazendo muito, mas eu acho que deveriam
disponibilizar mais pessoas, tem algumas coisas que nunca são perfeitas então a minha nota
é oito.
Comunidade 7- Pra mim é mil.
Comunidade 8- De zero a dez, nove.
Comunidade 9- Oito e meio.
Comunidade 10- Dessa parte dez, sem dúvida.
Comunidade 11- Eu dou nota nove.
Comunidade 12- Nove.
Comunidade 13- Olha, por enquanto é um sete.
Comunidade 14- Oito.
Comunidade 15- Olha, dez a gente nunca ta cem por cento, tem alguma coisa a deseja, mas
também às vezes a demanda deles é pequena pra atingir isso, então eu sou nove.
Comunidade 16- Dez
Comunidade 17- Seis.
Comunidade 18- Oito.
Comunidade 19- De zero a dez, vamos ver... o que eu acho é que aqui no instituto deveria
ter...como o parque é conhecido mundialmente eu acho que a creche devia ter uns brinquedos
melhores para as crianças brincar, ta faltando isso, ta faltando um...um parque melhor pra
elas brincar porque ali eu observo que a minha menina tem alergia a areia e ela brinca ali
naquele monte de areia e ela chega cheia de bolinha na pele da areia né, mas ali eles não tem
muito o que fazer também as tias não tem culpa né, mas já que o Beto Carrero é um parque
né tão serio eles deveriam ter um parquinho melhor para as crianças brincarem só isso que
eu acho. A nota eu acho que por causa disso e o horário eu também acho ruim porque
começar as 8 horas da manha e terminar 5:30 as pessoas que trabalham principalmente nos
comércios né elas... Não da porque eu sou professora eu começo sete e meia a trabalhar e a
minha menina começa as oito então pra mim é complicado então eu tenho que não dar a
primeira aula na escola pra chegar à tempo. Então o horário que acho que deveria ser
diferenciado já que as pessoas vão trabalhar tem que deixar as crianças antes na creche
então eu daria oito.
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APÊNDICE I – Transcrição das entrevistas semi-estruturadas realizadas com
representantes do governo.
1) Você conhece as ações de responsabilidade social praticadas pelo parque?
Governo 1: Sim, as atividades sociais que eles realizam é... de conhecimento nosso, eles
fazem é... O dia da alegria né? Onde crianças não só da nossa cidade, mas de outras cidades
possam ir e conhecer o parque né, ir se divertir no parque. Uma outra ação social deles que
eu acho interessante é...(pausa) eles possuem o instituto né, onde oferecem serviço
de...(pausa) na área da saúde e também creche não só para funcionários do parque mas
também atendem uma demanda do município né?... O que mais que eu poderia passar?... é os
que eu lembro são essas né, que são mais marcantes né, digamos que de mais importância
pro município.
Governo 2: Sim.
2) Qual a importância das ações de responsabilidade social do parque para a
comunidade?
Governo 1: Sim, muito importante porque né, como eu falei, os serviços que eu citei da área
da saúde da creche, nós somos uma cidade que a gente tem bastante necessidade nesse lado
né, por exemplo, a região onde tem a creche do parque, o município não tem creche ali
próximo então já, já, nos ajuda nessa questão né. A questão do dia da alegria a gente hoje
tem muitas crianças aqui na cidade, não só na cidade porque atenderas cidades que não teria
condições financeiras pra conhecer o parque pra se divertir mas a gente sabe que é um sonho
de toda criança conhecer o parque então nesse dia o parque oferece esse divertimento para
as pessoas carentes que não tem condições de pagar então é bem importante.
Governo 2: A com certeza né eu acho que beneficia o município inteiro.
3) Há algum tipo de envolvimento deste órgão governamental nas ações de RS do
parque?
Governo 1: Diretamente não né, no dia da alegria existe um tipo de envolvimento da
secretaria de educação do município, ela tem um envolvimento direto com o parque né, mas
seria a secretaria de educação.
Governo 2: Não, a nossa parte é fiscalização do parque né, dos estabelecimentos dos
comércios gerais dentro do parque.
4) Quais são os benefícios percebidos na comunidade através das ações de RS do
parque?
Governo 1: Hoje pro nosso município o parque Beto Carrero ele tem uma importância bem
significativa. Uma porque ela é geradora de empregos né, a exemplo disso o nosso prefeito
começou a trabalhar lá com dezessete anos como operador de brinquedos né, começou a
trabalhar de operador, de operador ele foi à chefe dos operadores, passou a ser funcionário
do departamento de compras antes de sair de lá era diretor de compras né, então é um
munícipe, nascido e criado aqui na cidade que teve uma oportunidade de crescer no parque
assim como muitos jovens né, começam ali já na adolescência a trabalhar como operador
tem uma grande oportunidade né é um grande empregador do município né, além dessas
vantagens né na área da saúde na área educacional né então tem sua grande importância na
cidade e região né porque o parque Beto Carrero na verdade ele é um grande
empreendimento que favorece não só a cidade de penha mas a região.
Governo 2: Olha, eu particularmente a minha filha estudou lá no instituto Beto Carrero
então eu acredito que ela oportuniza crianças a estarem tendo acesso desde cedo,
principalmente quando o parque é o único lugar que possui o berçário no município de
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penha, então eu acho bem importante.
5) Qual é a influência das ações de RS do parque para o desenvolvimento da
comunidade local?
Governo 1: Sim, com certeza essas ações ajudam no desenvolvimento dessa cidade.
Governo 2: Às vezes falta um pouco de iniciativa né
6) Quais são os impactos negativos à sociedade combatidos pelas ações de RS do parque?
Governo 1: Na falta de emprego na questão, como eu falei né... Dos itens que eu citei da area
da saúde, da educação.
Governo 2: Porque na verdade eu desconheço um pouco das outras ações então é na
educação.
7) De que forma o parque influencia para o desenvolvimento do turismo local e
regional?
Governo 1: Ele é o nosso cargo chefe né, alem lógico nos temos belezas naturais, temos
dezenove praias, porém ele é o nosso cargo chefe no turismo o parque Beto Carrero né? Hoje
de cem mil turistas que a gente recebia em alta temporada devido as praias hoje a gente
ultrapassa quatrocentos mil turistas né, antes a gente tinha turistas na cidade somente de
dezembro à fevereiro hoje a gente tem turistas na cidade o ano todo devido ai parque ser
instalado na cidade. Entao essa seria como eu falei o nosso cargo chefe e o nosso principal,
então ele gera emprego, gera... Faz com que nossa cidade seja conhecida nacionalmente e
internacionalmente, gera toda a economia, desde super mercados, postos de gasolina, tudo
vindo de pessoas que vem no parque né, antigamente as pessoas conheciam o parque mas
não conheciam a cidade né, hoje a nossa realidade é diferente as pessoas vem conhecem o
parque e conhecem a cidade, usufruem da nossa... do nosso comercio aqui na cidade então a
economia de penha foi transformada com a vinda do parque.
Governo 2: Influencia muito, graças ao parque que o turismo existe na nossa cidade. Claro
que temos atrativos naturais, mas o parque é hoje o principal motivo dos turistas visitarem
nossa cidade, com certeza.
8) O parque cumpri com as leis e normas previstas (de acordo com o órgão
entrevistado)?
Governo 1: Ele é dentro da lei... sim.
Governo 2: Sim, eles tem a nutricionista lá né e eles fazem a atualização da carteirinha de
saúde a cada seis meses aqui pra gente e a gente cobra aqui... é anual né a cada um ano o
vencimento e eles fazem a cada seis meses então a gente vê um interesse bem grande também
ali no parque. Tem um programa lá que se chama ambiente seguro então eles tem uma rotina
de estarem passando eu acho que todos os dias estarem verificando o que tem de errado, o
que não tem tanto que alguns comércios fecharam por não atender as normas. Se ele não
respeita o contrato, tira, e daí não pode mais trabalhar lá dentro. Eles se preocupam bastante
com a qualidade do serviço e do alimento que eles estão servindo lá.
9) Dê uma nota de 0 a 10 para as ações de RS do parque:
Governo 1: Eu acho que eu vou dar uma nota oito, por que... Eu acho que o parque poderia
contribuir um pouco mais eu acho que uma nota oito.
Governo 2: Eu dou nota dez.
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APÊNDICE J – Transcrição das respostas das questões abertas realizadas com os
gestores
1) Como são definidas e planejadas as ações de responsabilidade social do parque?
Gestor 1: através de consenso da diretoria.
Gestor 2: as ações são definidas sempre pela alta direção da empresa.
Gestor 3: diretoria.
Gestor 4: Através do balanço social, na geração de informações na área ambiental, recursos
humanos, demonstração de valor adicionado, entre outras contribuições da organização para
a sociedade.
Gestor 5: direção.
Gestor 6: reunião diretoria.
Gestor 7: definidos pelo maior e melhor impacto a sociedade com foco local (comunidade
local) em primeiro plano. O planejamento é feito com todos os gestores das áreas envolvidas.
Gestor 8: diretoria.
Gestor 9: desconheço.
Gestor 10: sempre em grupos.
Gestor 11: pela nossa diretoria em reunião.
Gestor 12: há diretoria específica para realização destas ações.
Gestor 13: são definidas pela diretoria e acionistas da empresa.
Gestor 14: diretoria
Gestor 15: não tenho esta informação.
2) Quais são os instrumentos utilizados para monitorar os resultados das ações de
responsabilidade social do parque?
Gestor 1: 100% atendimento em nosso Instituto Beto Carrero.
Gestor 2: somente acompanhamento periódico de valores repassados.
Gestor 3: Instituto BC.
Gestor 4: Através do balanço social na demonstração das riquezas geradas pela sua
atividade, e quanto foi destinado para beneficiar à comunidade.
Gestor 5: balanço social.
Gestor 6: por meio do instituto.
Gestor 7: pesquisas escritas, a adesão (aumento) a cada ano, opiniões público interno.
Gestor 8: pesquisas.
Gestor 9: balanço social.
Gestor 10: pesquisa.
Gestor 11: se existe desconheço.
Gestor 12: Instituto Beto Carrero
Gestor 13: balanço social
Gestor 14: pesquisa
Gestor 15: desconheço
3) A empresa possui código de ética ou de conduta para funcionários e gestores?
Gestor 1: sim.
Gestor 2: sim, inserido no manual do colaborador.
Gestor 3: não.
Gestor 4: sim.
Gestor 5: em preparação.
Gestor 6: sim, o manual do colaborador
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Gestor 7: sim.
Gestor 8: sim.
Gestor 9: sim
Gestor 10: sim.
Gestor 11: se existe desconheço.
Gestor 12: sim.
Gestor 13: sim, manual do colaborador.
Gestor 14: sim.
Gestor 15: desconheço.
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ANEXOS
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ANEXO A – Modelo VBA de Schwartz e Carroll (2007)

Fonte: Schwartz e Carroll (2007)
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Anexo B – Tabela de valores críticos de Q para testes de comparações múltiplas nãoparamétricas
K = # de grupos
K

a
0,05

2
1.960
3
2.394
4
2.639
5
2.807
6
2.936
7
3.038
8
3.124
9
3.197
10
3.261
11
3.317
12
3.368
13
3.414
14
3.456
15
3.494
16
3.529
17
3.562
18
3.593
19
3.622
20
3.649
21
3.675
22
3.699
23
3.722
24
3.744
25
3.765
Fonte: Zar (1984, p. 568)

0,01
2.576
2.936
3.144
3.291
3.403
3.494
3.570
3.635
3.692
3.743
3.789
3830
3.868
3.902
3.935
3.965
3.993
4.019
4.044
4.067
4.089
4.110
4.130
4.149

