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RESUMO 

 
A responsabilidade social corporativa (RSC) é um assunto recente no Brasil se 
comparado a realidades estrangeiras. Sua compreensão e aplicação têm gerado 
discussões no ambiente acadêmico e empresarial dado à multiplicidade de outros 
termos que ora se confundem e ora se complementam entre si, com o intuito de 
explicar e minimizar os impactos existentes entre a relação negócios e sociedade. 
Isso torna os trabalhos de natureza teórico-empírica importantes para o 
entendimento conceitual e prático do tema, a fim de se obter resultados favoráveis. 
Frente a isso, esta dissertação teve como objetivo geral analisar as percepções dos 
stakeholders e as práticas de RSC desenvolvidas pela Embraco, à luz dos modelos 
teóricos de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003), que disseminam a 
responsabilidade social como um equilíbrio entre os princípios econômicos, legais, 
éticos e filantrópicos. A metodologia envolveu procedimentos qualitativos e 
quantitativos, realizados por meio da análise documental de diferentes materiais 
institucionais e de entrevistas pessoais e via meio eletrônico com gestores, 
funcionários, fornecedores e líderes de instituições atendidas pelas ações sociais da 
empresa, totalizando 42 pessoas. Os dados foram analisados mediante a 
categorização das questões abertas e a aplicação da estatística descritiva e não-
paramétrica para as perguntas fechadas. Os resultados expressaram que, na visão 
dos gestores e dos representantes das instituições atendidas pela organização, a 
importância de a Embraco ser socialmente responsável está fortemente relacionada 
à razão estratégica e econômica, por enfatizar o retorno de imagem institucional, a 
sustentabilidade do negócio, a atração de profissionais, o envolvimento dos 
funcionários, entre outros aspectos, sem desconsiderar questões éticas e legais. Já 
para os funcionários está bastante associada à abordagem filantrópica e ética, numa 
noção de auxiliar a comunidade no encaminhamento das suas demandas. Para os 
fornecedores a importância se dilui em razões econômicas, legais e éticas. Os testes 
de Kruskal-Wallis e Dunn permitiram avaliar as diferenças e similaridades existentes 
nas percepções dos respondentes, constatando-se que, na opinião de gestores e 
funcionários, quando comparadas às dimensões de RSC, ética e legal, ética e 
filantrópica, econômica e filantrópica, legal e filantrópica, essas se mostraram 
diferentes. Já as dimensões ética e econômica, e econômica e legal, apresentaram-
se iguais. No entanto, ao se levar em consideração todos os stakeholders, foi 
identificado que esses têm percepções idênticas em relação às quatro dimensões. 
Tais resultados permitiram responder ao questionamento de pesquisa evidenciando-
se que as atividades de RSC desenvolvidas pela organização, refletidas na 
percepção de seus diferentes públicos apresentam consistências com os princípios 
dos modelos teóricos em estudo. Foram encontradas várias ações que podem ser 
posicionadas no núcleo do modelo proposto por Schwartz e Carroll (2003), o qual 
reúne princípios econômicos, legais e éticos, indicando assim, no entendimento dos 
entrevistados, a Embraco como uma empresa socialmente responsável por atender 
aos referidos princípios. Embora esses admitam a necessidade de aperfeiçoamento 
em certos aspectos como o percentual de cargos de chefia ocupados por mulheres e 
negros, a avaliação de desempenho dos funcionários, a imparcialidade dos critérios 
de seleção dos fornecedores e a reatividade nas questões ambientais.  
 

Palavras-chave: Responsabilidade social corporativa. Percepção de stakeholders. 
Dimensões da RSC. 
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ABSTRACT 

 
Corporate social responsibility (CSR) is a relatively recent issue in Brazil, compared 
with other countries. Its understanding and application have generated discussion in 
academic and business environments, due to the multitude of other terms that are 
sometimes confused and sometimes complement each other, in order to explain and 
minimize the impacts of the relationship between business and society. Thus, 
theoretical and empirical works are important for a conceptual and practical 
understanding of the subject, in order to obtain favorable results. This dissertation 
examines the perceptions of stakeholders, and the CSR practices developed by the 
company Embraco, in light of the theoretical models of Carroll (1991) and Schwartz 
and Carroll (2003), which disseminate the concept of social responsibility as a 
balance between economic, legal, ethical and philanthropic principles. The 
methodology involved qualitative and quantitative procedures, performed through the 
analysis of documentary and institutional materials, and interviews – either in person 
or via electronic media – with managers, employees, suppliers and leaders of 
institutions served by the social actions of the company, making a total of 42 people. 
The data were analyzed through categorization of the open questions and the 
application of descriptive and non-parametric statistics for the closed questions. The 
results indicate that according to the managers and representatives of the institutions 
served by the organization, the importance of Embraco being socially responsible is 
closely related to economic and strategic factors, as it emphasizes the positive result 
for institutional image, the sustainability of the business, the attraction of 
professionals, and the involvement of employees, among other aspects, without 
disregarding ethical and legal issues. For the employees, it is closely linked to a 
philanthropic and ethical approach, as a means of helping the community deliver its 
demands. For suppliers, its importance is divided into economic, legal and ethical 
issues. The Kruskal-Wallis and Dunn tests enable us to evaluate the similarities and 
differences in the respondents’ perceptions, noting that in the opinions of managers 
and employees, these perceptions differed from the CSR, ethical and legal, ethical 
and philanthropic, economic and philanthropic, and legal and philanthropic 
dimensions. In relation to the ethical and economic and economic and legal 
dimensions, they were the same. However, taking into account all the stakeholders, it 
was identified that their perceptions are similar in all four dimensions. These results 
enable us to answer the questions posed in this research, demonstrating that the 
CSR activities carried out by the organization, reflected in the perception of different 
publics, show consistencies with the principles of theoretical models studied. Various 
actions were identified that can be positioned at the center of the model proposed by 
Schwartz and Carroll (2003), which combines economic, legal and ethical principles, 
indicating that in the understanding of the interviewees, Embraco is a socially 
responsible company since it meets these principles. However, they recognize the 
need for improvement in certain aspects, such as the percentage of management 
positions occupied by women and black people, the performance appraisal of 
employees, impartiality of the selection criteria for the suppliers, and  reactivity on 
environmental issues. 
 

Keywords: Corporate social responsibility. Perception of stakeholders. Dimensions 
of CSR. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) alcançou expressividade em 

1953 com a obra chamada Responsibility of the Businessman, de Howard Bowen, 

cuja noção era de que os homens de negócios deveriam embasar a tomada de 

decisão de acordo com as expectativas da sociedade, em função das consequências 

das práticas industriais nela provocadas (CARROLL, 1999).  

No entanto, apesar de já ser discutida desde antes dessa época na academia 

(CARROLL, 1979), é um tema que se encontra ainda em construção, afinal vem ao 

longo do tempo buscando a integração de construtos que possam melhor explicá-la 

e justificá-la no campo de negócios e sociedade (SCHWARTZ e CARROLL, 2007).  

A partir da literatura de Bowen (1953), diversos outros trabalhos foram se 

propagando, com pontos de vista divergentes entre si, formando o que se chamou 

de abordagem clássica ou econômica e contemporânea ou socioeconômica. Autores 

como Levitt (1958), Friedman (1962, 1970) e Reich (1998) são mencionados como 

pertencentes à primeira perspectiva, já Carroll (1979, 1991), Carroll e Hoy (1984), 

Donaldson e Preston (1995), Porter e Kramer (2006) se enquadram na segunda 

visão.  

A responsabilidade social corporativa é considerada o compromisso da 

empresa com a sociedade, além das razões econômicas e legais, ou seja, trata-se 

de ampliar o papel empresarial de modo que esse reverta em benefício mútuo para 

os envolvidos (DAVIS, 1973; PRESTON e POST, 1975; CARROLL, 1979). Dito isso, 

fica evidente a importância da identificação e consideração dos stakeholders para as 

organizações, uma vez que essas precisam harmonizar interesses desses diferentes 

públicos que, por vezes, são contraditórios. Nessa perspectiva, destacam-se 

algumas investigações de Freeman (1984), Clarkson (1995), Carroll (1991) e 

Frooman (1999).  

Além de estudos que visavam à definição de construtos como os de Carroll 

(1999) e Schwartz e Carroll (2007), por exemplo, outras pesquisas demonstram a 

relação da responsabilidade social com outras variáveis, tais como: a estratégia 

(CARROLL e HOY, 1984), a lucratividade (AUPPERLE, CARROLL e HATFIELD, 

1985), a imagem institucional (MENDONÇA e GONÇALVES, 2002), a comunicação 

de marketing (VELUDO-DE-OLIVEIRA e IKEDA, 2003) e a intenção de compra dos 

consumidores (MOHR e WEBB, 2005). Além de temas alternativos como ética nos 
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negócios, gestão de stakeholders, sustentabilidade e cidadania corporativa 

(SCHWARTZ e CARROLL, 2007), entre outros.  

Uma questão bastante discutida na literatura são os modelos conceituais, cujo 

objetivo se refere a facilitar o entendimento de variáveis que se inter-relacionam; e 

os modelos de desempenho social corporativo, que visam definir uma maneira de 

lidar com as questões sociais organizacionais. Neste trabalho, enfatiza-se o modelo 

conceitual desenvolvido por Archie B. Carroll, em 1979, o qual passou por 

atualizações nos anos de 1991 e 2003.   

Quanto aos modelos de avaliação do desempenho social corporativo, podem-

se citar os estudos de Sethi (1975, 1979), os quais mencionaram a necessidade de a 

empresa dar uma resposta às forças do mercado, agindo conforme os valores 

sociais impostos pela sociedade e um comportamento preventivo para evitar 

situações desfavoráveis que possam surgir no longo prazo. Além de Carroll (1979) 

que levou em consideração a RSC em quatro níveis: econômico, legal, ético e 

filantrópico, associando-os a uma determinada postura da empresa e às questões 

sociais como o consumo, o meio ambiente e a discriminação, entre outras.  

Acrescentam-se ainda os modelos de Wartick e Cochran (1985) e Wood (1991) que 

definiram princípios, processos e políticas às práticas sociais.  

Indicadores e normas também são utilizados como ferramentas de gestão 

para avaliar o comportamento socialmente responsável das empresas, entre eles o 

balanço social, os indicadores Ethos e de Hopkins, as diretrizes para a elaboração 

de relatórios de sustentabilidade intitulado Global Reporting Initiative (GRI), índices 

como o Dow Jones Sustainability (DJSI World) e o Índice de Sustentabilidade (ISE), 

da Bovespa, além de normas como a AA1000, ISO14000 e outras, que almejam uma 

padronização das práticas sociais.  

De maneira geral, ao se observar a literatura da área é possível constatar 

que, apesar do assunto já ser discutido há cerca de 60 anos, sobretudo na academia 

internacional onde se percebe um vasto número de pesquisas com as mais diversas 

preocupações, os estudos no Brasil são mais recentes. Os primeiros ensaios 

encontrados datam do final da década de 1960, com uma menção muito vaga da 

apreensão das empresas em relação às causas sociais. Isso pode ser confirmado 

nos trabalhos de Richers (1968, 1970), Vieira (1971) e Motta (1979). O uso do termo 

‘responsabilidade social’ foi encontrado somente ao término da década de 1970, nos 

ensaios de Gonçalves e Six (1979), Gonçalves (1979) e Toledo e Santos (1979). 
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Contudo, o tema parece ter alcançado expressividade no País a partir dos anos 

2000 com sua intensificação na pauta de renomados periódicos e eventos da área 

de administração.   

Estudos de Passador, Canopf e Passador (2005) e Moretti e Figueiredo 

(2007) revelaram uma fragilidade no que tange ao entendimento da RSC na 

realidade brasileira: o primeiro demonstrou várias interpretações acerca do termo e o 

segundo chamou a atenção para o fato da predominância de aspectos pragmáticos 

em detrimentos de aspectos teóricos.  

Todavia, o que se percebe é que os estudos internacionais encontram-se 

mais avançados, no sentido de buscar uma ampliação do conceito de 

responsabilidade social, relacionando-o com outros temas; de propor e testar 

modelos conceituais e de desempenho social corporativo, além da tentativa de 

eleger um paradigma1 que venha a integrar as temáticas suscitadas no campo dos 

negócios e sociedade. Não que isso não aconteça no Brasil, porém, a freqüência é 

bem menor.  

Embora a responsabilidade social corporativa esteja bastante presente em 

discussões acadêmicas e empresariais, ainda é um assunto a ser melhor 

compreendido. Isso porque problemas sociais como oferta de produtos não 

confiáveis, poluição ambiental, fraudes, corrupção, relacionamento inadequado com 

os stakeholders, entre outras ações irresponsáveis praticadas pelas empresas, são 

frequentemente noticiadas, exigindo das organizações esforços para evitar tais 

comportamentos. O panorama apresentado, tanto no exterior, quanto no Brasil, 

resguardadas as suas peculiaridades, sugere que muito se tem a debater e a 

pesquisar sobre as possibilidades e as limitações do escopo que compreende a 

responsabilidade social corporativa, no sentido de garantir seu entendimento, 

esclarecer, profissionalizar e organizar as suas dimensões teórico-empíricas.  

Dessa forma, a partir da percepção de diferentes stakeholders da Empresa 

Brasileira de Compressores S.A., a Embraco, desenvolveu-se um estudo de caso a 

fim de confrontar sua atuação assumida publicamente nos seus materiais 

institucionais como socialmente responsável, com os princípios de um dos modelos 

teóricos da área mais utilizados na academia (CARROLL, 1991), revisado por 

                                  
1 Paradigma pode ser compreendido como uma “teoria ampliada”, que engloba valores, leis, modelos, 
conceitos, enfim, regras para se avaliar teorias e formulações de problemas, entre outras questões, a 
qual orienta a atividade de pesquisa (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 24). 
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Schwartz e Carroll (2003) que associa a RSC às ações realizadas pela organização 

nas dimensões econômica, legal e ética. Algumas situações justificam a escolha da 

empresa, tais como: natureza multinacional de origem brasileira, liderança de 

mercado no segmento de compressores herméticos, preocupação com 

desenvolvimento de produtos que não agridam ao meio ambiente, alta capacidade 

produtiva, geração de empregos diretos e indiretos, cinco mil diretos só em Joinville, 

SC, e 10 mil no mundo inteiro, além da realização de diferentes práticas 

mencionadas como socialmente responsáveis nos documentos institucionais como 

site, relatórios, jornais internos entre outros.    

Com base na problemática exposta, foi definida a seguinte questão de 

pesquisa: as práticas de RSC desenvolvidas pela Embraco, refletidas na 

percepção de seus diferentes stakeholders, são consistentes com os 

princípios dos modelos teóricos de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003)? 

E, para responder a esse questionamento, foram determinados os objetivos nos 

itens que seguem. 

 

Objetivo geral 

 

Analisar as percepções dos stakeholders e as práticas de RSC desenvolvidas pela 

Embraco, à luz dos modelos teóricos de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003). 

 

Objetivos específicos  

 

- Identificar as práticas de RSC desenvolvidas pela organização;  

 

- Avaliar a percepção dos stakeholders sobre a importância e os benefícios 

provenientes das ações de RSC da empresa; e 

 

- Classificar as práticas de RSC desempenhadas, nas suas diversas dimensões: 

econômica, legal, ética e filantrópica. 

 

Para tanto, apresenta-se a forma como este trabalho foi organizado. O 

capítulo 2 aborda os fundamentos teóricos, incluindo contribuições conceituais e 

empíricas, desenvolvidas sobre o assunto, no contexto nacional e internacional. O 
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capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos que embasaram as escolhas 

da pesquisadora ao longo do processo investigativo. O capítulo 4 apresenta e 

discute os resultados alcançados com a pesquisa de campo e a análise documental. 

E, por fim, o capítulo 5 reúne as considerações finais do estudo com a indicação de 

suas limitações e, ainda, sugestões de trabalhos futuros.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Este capítulo tem como objetivo apresentar os princípios que embasam o 

presente estudo, a fim de reunir um arcabouço teórico capaz de responder ao 

questionamento de pesquisa e alcançar os objetivos propostos.  

Para tanto, o referencial foi estruturado da seguinte maneira: inicialmente é 

apresentado um panorama das origens da responsabilidade social (RS) no mundo e 

no Brasil e sua evolução conceitual ao longo do tempo. A seguir, são abordadas as 

duas linhas de pensamento e as correntes teóricas que a concebem, levando em 

consideração o posicionamento de diferentes autores, além dos resultados de 

estudos de pesquisadores que se dedicaram a investigar a responsabilidade social 

relacionada a outros temas.  

Em seguida, dá-se enfoque à gestão da responsabilidade social, no sentido 

de posicioná-la na administração estratégica, sendo abordada sob a perspectiva dos 

stakeholders, com a apresentação de modelos teóricos, de indicadores e normas, 

que se propõem a avaliar o desempenho social corporativo, finalizando com a 

associação desse último com o desempenho financeiro.  

Certamente, discutir a responsabilidade social das organizações não é algo 

simples, pelo contrário, envolve uma complexa rede de relacionamentos sociais, a 

qual, na maioria das vezes, dispõe de interesses divergentes. No entanto, buscou-se 

trazer para as reflexões autores e idéias seminais, na tentativa de minimizar 

contradições e contribuir para uma melhor compreensão do assunto.  

 

2.1 Evolução histórica e conceitual da responsabilidade social corporativa 

 

A evolução histórica e conceitual da responsabilidade social corporativa será 

apresentada levando-se em consideração seu contexto internacional e nacional, os 

quais serão descritos a seguir.    

 

2.1.1 Panorama da produção acadêmica sobre RSC no exterior 

 

Algumas iniciativas dos homens de negócios a respeito de uma nova 

percepção sobre a RS datam de 1930. Desde então, a comunidade científica 

persegue a definição de um construto para a responsabilidade social. Embora sejam 
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encontradas evidências dessa busca em várias partes do mundo, os Estados Unidos 

são o país que reúne um corpo considerável de literatura acumulada nessa área 

(CARROLL, 1999), o que justifica o fato de a maioria dos estudos citados neste 

trabalho serem americanos.  

Davis (1973) definiu a RSC como sendo o compromisso da empresa em 

analisar os efeitos causados pelo processo decisório, de maneira que esse 

ultrapasse as obrigações legais e resulte, conjuntamente, em benefícios sociais e 

econômicos. Preston e Post (1975) afirmaram que a RSC é a extensão do papel 

empresarial além de seus objetivos econômicos. Para Carroll (1979), 

responsabilidade social corporativa inclui as expectativas da sociedade em relação 

às organizações, nos aspectos econômico, legal, ético e filantrópico, em dado 

momento no tempo, sendo chamada, também, de cidadania corporativa (CARROLL, 

1998).  

O marco das reflexões sobre RS se deu a partir do lançamento do primeiro 

livro sobre o tema, em 1953, denominado Responsibility of the Businessman, de 

Howard Bowen (CARROLL, 1979). Nessa obra, Bowen associou a produção em 

escala da empresa aos impactos causados na sociedade, numa perspectiva de que 

as obrigações, bem como as decisões dos empresários, os quais o autor intitulou de 

homens de negócios, devem ser orientadas pelos valores desejáveis da sociedade 

(BOWEN, 1953).  

Archie B. Carroll, no artigo de nome Corporate Social Responsibility: evolution 

of a definitional construct, publicado no Business and Society, em 1999, deu uma 

significativa contribuição para o entendimento da evolução histórica e conceitual da 

responsabilidade social quando traçou um panorama dos anos 1950 até os anos 

1990. Segundo esse autor, os anos 1950 foram considerados a Era Moderna da 

responsabilidade social. Trabalhos como o de Eells (1956), Heald (1957) e 

Selekman (1959) abordaram, respectivamente, questões éticas e compromissos 

com a sociedade, demonstrando o despertar do assunto para o ambiente acadêmico 

e corporativo. 

Foi também nessa época que Levitt (1958) se contrapôs à visão de Bowen 

(1953), afirmando que a função das empresas em um sistema econômico é gerar 

lucro e o papel de cuidar do bem-estar social é do governo. Na opinião do autor, por 

mais bem intencionadas que sejam as ações das organizações, focadas no bem-
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estar dos empregados e da comunidade, essas podem criar um modelo equivalente 

ao do Estado.  

A década de 1960 inclui na pauta de discussões o termo responsabilidade 

social corporativa, tendo sido caracterizada pelo aumento das tentativas de 

formalizar o seu conceito. Davis (1960) argumentou que algumas tomadas de 

decisão podem trazer um retorno econômico no longo prazo que são interessantes 

para a responsabilidade social da empresa, destacando o poder exercido por essa. 

Frederick (1960) expressou que a responsabilidade social inclui uma atitude pública 

em relação aos recursos humanos e econômicos, para que esses não sejam 

utilizados de maneira restrita aos interesses de pessoas e de empresas privadas.   

Foi nessa década, também, que Friedman (1962) reforçou as idéias 

expressadas por Levitt (1958), justificando que numa economia livre, a 

responsabilidade social do capital é a aplicação dos recursos para aumentar a 

lucratividade, seguindo padrões de livre e justa competição e respeitando os valores 

e as normas da sociedade.   

Anos mais tarde, Davis (1967) acrescentou ao conceito de responsabilidade 

social a atenção às conseqüências éticas das ações. Salienta-se que o termo 

‘homens de negócios’ ainda era bastante presente na literatura dessa década 

(CARROLL, 1999). O livro The Social Responsibilities of Business: Company and 

Community, 1900-1960, de Morrell Heald, publicado em 1970, parece sugerir que os 

empresários da época estavam centrados em filantropia corporativa e em relações 

comunitárias.  

Os anos 1970 seguiram uma tendência de proliferação dos conceitos iniciada 

na década anterior. Johnson (1971 apud CARROLL, 1999), em seu livro Business in 

Contemporary Society: Framework and Issues, apresentou quatro diferentes visões 

para o conceito em questão, as quais ele intitulou como: 1) sabedoria convencional, 

leva em consideração que uma empresa deve equilibrar uma multiplicidade de 

interesses; 2) maximização dos lucros em longo prazo, ou seja, a responsabilidade 

social gera resultados para a organização; 3) maximização de utilidade, dá a 

entender que a empresa busca várias outras metas que não só os ganhos; e 4) 

visão lexicográfica, sugere que as empresas orientadas para o lucro se empenham 

num comportamento socialmente responsável, uma vez que alcançam a 

lucratividade. O autor afirmou que apesar de parecerem diferentes, essas visões 

podem ser maneiras complementares de avaliar a mesma realidade.   
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Outra contribuição se originou da obra Business and Society, de George 

Steiner, em 1971, por meio da qual declarou que os negócios são instituições 

econômicas, que precisam se comprometer não só com os objetivos econômicos, 

mas também com as questões sociais que lhe afetam. Essa perspectiva seguiu o 

que Davis (1960) e Frederick (1960) já haviam proposto.   

Autores como Preston e Post (1975), Sethi (1975), Carroll (1979), Zenisek 

(1979) prestaram especial contribuição nessa época, quando elaboraram modelos 

teóricos a fim de avaliar o desempenho social corporativo e conceituar a RSC, os 

quais serão pormenorizados, respectivamente, nos itens 2.7.1 e 2.7.2 desta 

dissertação. 

A partir dos anos 1980, houve um incremento na pesquisa sobre o tema com 

a inclusão de estudos empíricos. O interesse deixou de ser a definição e passou a 

ser a operacionalização, surgindo diversos temas complementares como políticas 

públicas, ética nos negócios, teoria dos stakeholders e desempenho social 

corporativo (CARROLL, 1999). Wartick e Cochran (1985) publicaram um modelo 

teórico de desempenho social corporativo. Estudos como o de Cochran e Wood 

(1984), Aupperle, Carroll e Hatfield (1985) e McGuire, Sundgren e Schnneweis 

(1988), dedicaram-se à experimentação do relacionamento entre variáveis sociais e 

financeiras das organizações, sendo esses detalhados no item 2.8 do presente 

estudo. 

Já nos anos 1990, o que se nota é que, no sentido de definições, poucas 

contribuições foram dadas, no entanto, outros termos continuaram a ganhar força, 

acrescentando-se aos já mencionados o de cidadania corporativa (CARROLL, 

1999). Datam dessa época pesquisas que objetivaram aperfeiçoar modelos teóricos 

e de desempenho social corporativo, elaborados em décadas anteriores, como, 

respectivamente, o de Carroll (1991), que expressou na forma piramidal as 

dimensões da responsabilidade social corporativa, numa evolução à sua própria 

representação elaborada em 1979; e de Wood (1991), que sugeriu um modelo mais 

amplo de desempenho, com base em Carroll (1979) e Wartick e Cochran (1985).    

Ainda a respeito dos temas surgidos nesse período, salienta-se uma 

investigação com pesquisadores, realizada por Carroll, em 1994, e reapresentada 

em 1999, a respeito de termos que esses julgavam importantes no campo da gestão 

das questões sociais, nos anos 1990, para a qual os resultados são expressos na 

Tabela 1.  
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Tabela 1: Opinião de pesquisadores a respeito da importância de temas 
alternativos no campo da gestão de questões sociais 

Temas citados Freqüência 
mencionada (em %) 

Ética nos negócios 
Questões sociais internacionais 
Negócios e sociedade 
Desempenho social corporativo 
Negócios e políticas públicas/governamentais 
Questões ambientais 
Desenvolvimento de teorias e métodos de pesquisa 
Questões sociais dentro das corporações 
Questões estratégicas 
Governança corporativa 
Stakeholders 
Outros 

21,5 
16,1 
10,7 
10,7 
9,8 
8,9 
6,2 
6,2 
3,6 
2,7 
1,8 
1,8 

Fonte: Carroll (1999, p. 291) 
 

Já nos anos 2000 os estudos sobre a responsabilidade social concentraram-

se em esclarecimentos, avaliações e atualizações, como já demonstrado em épocas 

anteriores. Prova disso, foi o estudo de Schwartz e Carroll (2003) que aprimorou o 

modelo teórico de Carroll (1991), transformando a representação da pirâmide num 

Diagrama de Veen, a fim de melhor explicar a relação entre as dimensões 

econômica, legal e ética da responsabilidade social, os quais serão particularizados 

no item 2.7.2 deste trabalho.  

A procura por um construto parece ter evoluído em busca de um paradigma 

teórico, que viesse a explicar a complexa relação entre os negócios e a sociedade. A 

esse respeito Schwartz e Carroll (2007) declararam que, devido à complexidade 

desse campo, a meta de encontrar um paradigma que o unifique talvez, ainda, não 

seja realizável por causa da sua abrangência e da competição de estruturas 

complementares, com o objetivo de alcançar a supremacia. Por isso, esses autores 

propuseram uma estrutura integrada, ao invés de um paradigma dominante. 

As estruturas ou os construtos, aos quais os autores se referem são a 

responsabilidade social corporativa (RSC), a ética nos negócios (EN), a gestão de 

stakeholders (GS), a sustentabilidade (SUS) e a cidadania corporativa (CC). Eles 

comentam ainda que tais expressões são denominadas por alguns outros autores 

como paradigmas, estruturas temáticas, campos, doutrinas e disciplinas 

(SCHWARTZ e CARROLL, 2007). 

Bakker, Groenewegen e Hond (2005) realizaram uma pesquisa 

compreendendo um período de 30 anos, focalizando a RSC e o desempenho social 

corporativo. O que cercou a reflexão dos autores foi se o surgimento de novos 
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termos para denominar a RSC refletiu um progresso acadêmico ou tratou-se, 

simplesmente, de uma substituição de conceitos. Os resultados apontaram que, ao 

longo do tempo, houve uma evolução de três diferentes pontos de vista, os quais os 

autores classificaram como progressão, diversificação e normativismo. 

Na perspectiva de progressão, Bakker, Groenewegen e Hond (2005) citaram 

um estudo de Gerde e Wokutch (1998), baseado em Preston (1986), que analisou 

25 anos de pesquisas da Social Issues in Management Division (SIM), da Academy 

of Management, resultando na distinção de quatro fases, denominadas: gestão e 

inovação, na década de 1960; desenvolvimento e expansão, de 1972 a 1979; 

institucionalização, de 1980 a 1987; e maturidade, de 1988 a 1996. Gerde e 

Wokutch (1998) observaram a falta de trabalhos empíricos nas primeiras fases. Nos 

períodos posteriores, houve uma predominância de estudos com o objetivo de testar 

teorias e metodologias, o que sustenta a visão de progressão e de evolução da 

literatura dessa área.  

O ponto de vista da diversificação categorizou a literatura demonstrando que 

os conceitos utilizados para abordar o relacionamento da empresa com a sociedade 

variaram com o passar dos anos, competindo entre si, conforme demonstrou Mohan 

(2003 apud BAKKER, GROENEWEGEN e HOND, 2005), na Figura 1. 
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Figura 1: Desenvolvimento de conceitos relacionados à RSC 
Fonte: Mohan (2003 apud BAKKER, GROENEWEGEN e HOND, 2005) 
 

Ao analisar-se a Figura 1, é possível perceber que na década de 1950 só 

havia menção a duas classes de conceitos, a ética nos negócios / filantropia 

empresarial / caridade e a responsabilidade social empresarial / responsabilidade 

social dos homens de negócios. Em 1960 a responsabilidade social corporativa se 

incorporou a essa lista. De 1975 em diante a responsividade social passou a figurar. 

Mas é a partir de 1985 que a inclusão de novos conceitos se intensificou, diminuindo 

a distância entre um e outro, tendo sido acrescentados o modelo de stakeholder, o 

desempenho social corporativo, a retidão social corporativa, o desenvolvimento 

sustentável, o triple bottom line (expressão que indica equilíbrio entre os resultados 

econômicos, sociais e ambientais da empresa) e a cidadania corporativa.  

E para finalizar, Bakker, Groenewegen e Hond (2005) citaram o caráter 

normativo da investigação de RSC, do ponto de vista ético, moral e religioso, 

justificados no estudo de Matten, Crane e Chapple (2003), cujos resultados abordam 
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que muitas das pesquisas seminais eram centradas na definição dos limites da 

responsabilidade social do negócio, sendo a noção de associação da RSC ao 

desempenho algo recente.  

O Quadro 1 resume a evolução histórica e conceitual da responsabilidade 

social corporativa no contexto internacional.  

 

Autores Décadas Abordagens 

Bowen (1953) 
Eells (1956) 
Heald (1957) 
Levitt (1958) 
Selekman (1959) 

1950 

Considerada a era moderna e o marco 
das reflexões sobre responsabilidade 

social. Embora tenha demonstrado um 
compromisso com a ética nos negócios, 

esse comportamento estava muito 
relacionado à figura do empresário 

Davis (1960) 
Frederick (1960) 
Friedman (1962) 
Davis (1967) 

1960 

Inclusão do termo responsabilidade 
social corporativa e tentativa de 

formalizar o seu conceito, no entanto, 
ainda, muito associado a uma noção 

filantrópica 

Johnson (1971) 
Steiner (1971) 
Davis (1973) 
Preston e Post (1975) 
Sethi (1975) 
Carroll (1979) 
Zenisek (1979) 

1970 

Proliferação dos conceitos e 
desenvolvimento de importantes modelos 
teóricos e de avaliação do desempenho 

social corporativo, numa tomada de 
consciência de que os objetivos 

empresariais devem transcender os 
econômicos 

Cochran e Wood (1984) 
Aupperle, Carroll e Hatfield (1985) 
Wartick e Cochran (1985) 
McGuire, Sundgren e Schnneweis (1988) 

1980 

Inserção de estudos empíricos, 
sobretudo os que avaliaram o 
relacionamento entre RSC e 

desempenho financeiro, mudando o foco 
da definição para a operacionalização 

Wood (1991) 
Carroll (1991) 
Gerde e Wokutch (1998) 
Carroll (1999) 

1990 

Consolidação de outros termos e 
aperfeiçoamento de modelos teóricos e 

de desempenho social corporativo, 
propostos em décadas anteriores 

Matten, Crane e Chapple (2003) 
Mohan (2003) 
Schwartz e Carroll (2003) 
Bakker, Groenewegen e Hond (2005) 
Schwartz e Carroll (2007) 

2000 

Busca por esclarecimentos, avaliações, 
atualizações e um paradigma que 

explique a relação entre negócios e 
sociedade, levando em conta outras 

estruturas temáticas 

Quadro 1: Evolução histórica e conceitual da RSC no exterior 
 

2.1.2 Contexto da responsabilidade social corporativa no Brasil 

 
No Brasil, as discussões têm menos tempo. Alguns artigos, publicados na 

Revista de Administração de Empresas (RAE), demonstram que, embora não se 

explicitasse o termo responsabilidade social, o objetivo era discutir contextos sociais 
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para desenvolvimento da economia. Foi o caso das investigações realizadas por 

Richers (1968, 1970), que adotaram uma proposição de que a estrutura 

socioeconômica da América Latina poderia ser alterada radicalmente, desde que 

fossem dedicados esforços para abertura de mercados às classes menos 

favorecidas, desenvolvendo assim a economia; Vieira (1971), que se propôs a 

discutir as diferenças de classes sociais e os controles sociais para o 

desenvolvimento da América Latina; e Motta (1979), que destacou o controle social 

exercido pelas organizações.  

Os primeiros ensaios encontrados, que abordaram a responsabilidade social 

declaradamente, datam do final da década de 1970, sob a autoria de Gonçalves e 

Six (1979), publicado na RAE, Gonçalves (1979) e Toledo e Santos (1979), ambos 

publicados na Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP). Os 

dois primeiros tratavam do balanço social da empresa como uma ferramenta de 

gestão. O terceiro trabalho evidenciou a reflexão sobre os efeitos do marketing na 

sociedade em geral.  

Posteriormente, já nos anos 1980, Gonçalves (1980a, 1980b) deu 

continuidade às pesquisas sobre o balanço social com a proposição de um modelo e 

dos critérios de sua operacionalização e viabilidade prática. Em 1984 uma 

publicação especial da RAE, reuniu os estudos de Gonçalves (1984), que retratou os 

desafios humanos, sociais, políticos e econômicos enfrentados por empresários, 

apresentando o balanço social como instrumento de medição para tais; Guimarães 

(1984), que utilizou uma abordagem histórica para avaliar a relação entre os 

objetivos econômicos e sociais das organizações; Magalhães (1984), que discutiu a 

responsabilidade social como conseqüência da ação política dos indivíduos e da 

sociedade; Motta (1984), que abordou a responsabilidade social nas organizações 

públicas; Oliveira (1984), que tratou as práticas socialmente responsáveis das 

pequenas e médias empresas; e Tomei (1984), que analisou a opinião dos 

empresários sobre RSC.  

Enfatiza-se, nesse período, o início da participação das empresas na 

propagação da noção de RSC no Brasil, destacando-se a fundação do Grupo de 

Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (IBASE) e o Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE). 

(JAIME, 2005; COUTINHO, MACEDO-SOARES e SILVA, 2006).  
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Na década de 1990, foram encontrados dois trabalhos que realizaram uma 

reflexão crítica da ética nos negócios. Um deles, de autoria de Srour (1994), concluiu 

que, a maior parte dos empresários brasileiros confunde ética com legalidade, ou 

seja, acredita que respeitar a lei é ser ético, acrescentando ainda que, nas 

sociedades politicamente liberais, as empresas acabam assumindo práticas ditas 

como éticas por conta da pressão da sociedade civil. O outro, de Enriquez (1997), 

mencionou uma preocupação das organizações em introduzir a ética no seu 

ambiente, na maioria das vezes, com o intuito de desenvolver um sólido 

consentimento em torno das suas próprias metas.  

Além desses, o interesse pelo balanço social continuou presente, com as 

investigações de Santos, Freire e Malo (1998), que se propuseram a efetuar uma 

análise comparativa dos componentes desse instrumento na França e no Brasil, o 

qual na opinião da pesquisadora não atingiu o objetivo, e Ribeiro e Lisboa (1999), 

que apresentaram o balanço social constituído em três frentes: recursos humanos, 

meio ambiente e valor adicionado. Contudo, nas décadas de 1980 e 1990, os 

estudos ainda foram escassos, só se intensificando a partir dos anos 2000, conforme 

demonstrado na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Quantidade de artigos sobre RSC no Brasil por década 

Década 
Número de 

artigos 
Participação do número de 

artigos (em %) 
1960 1 0,3 
1970 6 1,9 
1980 9 2,9 
1990 11 3,6 
2000 282 91,3 
Total 309 100 

Fonte: Bases eletrônicas de periódicos e eventos científicos da 
área de administração (1968 a 2007) 
 

 
Ao se observar a Tabela 2, é possível constatar que houve um aumento 

significativo nas publicações, que passaram de 0,3%, na década de 1960, para 

91,3%, nos anos 2000. Acredita-se que parte da escassez de publicações, 

sobretudo, nas décadas de 1960 a 1980, possa ser atribuída ao período ditatorial 

que o País enfrentou (GUIMARÃES, 1984). Em contrapartida, o crescimento 

registrado nos anos 2000 guarda estreita relação com o fato de o assunto ter 

ganhado espaço na maioria dos periódicos e eventos científicos da área de 

administração no País.  
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Destacam-se dois espaços de debates e uma revista científica com um 

número expressivo de artigos sobre RSC: o Encontro Anual da Associação Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Administração (EnANPAD), que nos últimos 

dez anos reuniu 121 trabalhos, o Encontro Nacional de Engenharia da Produção 

(EnEGEP), que contou com a participação de 61 pesquisas, de 1998 a 2007, e a 

Revista de Administração de Empresas (RAE), que registrou 26 estudos, desde 

1968. 

Analisando a literatura mencionada, o que se percebe, no Brasil, é que a 

responsabilidade social corporativa vem sendo associada à pretensão de dar 

visibilidade às organizações. A esse respeito Ashley (2002) comentou que empresas, 

acadêmicos e mídia têm evidenciado, exclusivamente, a abordagem instrumental da 

responsabilidade social corporativa como uma maneira de melhorar a reputação da 

empresa, adquirindo assim vantagem competitiva.  

As descobertas de Passador, Canopf e Passador (2005), num estudo que 

teve como base as publicações sobre RSC nos Enanpads até o ano de 2004, 

indicaram que, embora as bibliografias sejam comuns entre os artigos investigados, 

existem múltiplas interpretações acerca da RSC no Brasil, as quais percebem a 

responsabilidade social como um modismo da contemporaneidade, uma diminuição 

do papel do Estado no contexto socioeconômico, uma questão de legitimação social, 

de ética ou de estratégia. 

Moretti e Figueiredo (2007), que analisaram criticamente trabalhos 

acadêmicos publicados sobre RSC no Brasil, acabaram confirmando as 

constatações de Ashley (2002) e Passador, Canopf e Passador (2005), pois além de 

evidenciarem a escolha por temas de pesquisa mais operacionais, ou seja, que 

contemplam práticas da gestão social em si, em detrimento do aprofundamento das 

razões e das causas da RSC; verificaram a existência da reprodução de um grupo 

restrito de autores e de artigos, tanto nacionais, quanto internacionais, que reforçam 

as mesmas idéias nesse campo do conhecimento, fenômeno esse chamado de 

“conforto intelectual” (MORETTI e CAMPANÁRIO, 2008, p. 9). 

Apropriando-se das teorias institucional e dos stakeholders, os resultados do 

trabalho de Santos (2008) revelaram que a RSC se institucionaliza no País como 

uma exigência às empresas se adaptarem ao seu ambiente e, para tal, essas 

escolhem temas e públicos beneficiados que tenham relação com as suas atividades 

e sejam bem vistos pela mídia e pela sociedade. 
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Contudo, o que se pode inferir é que os estudos sobre responsabilidade 

social, no Brasil, são mais recentes se comparados aos realizados no exterior. As 

pesquisas internacionais seguem na direção de ampliar o seu conceito, 

relacionando-o com outros temas complementares; sugerir um paradigma que 

compreenda o campo dos negócios e sociedade; bem como propor modelos de 

avaliação do desempenho social, os quais são permanentemente criticados e 

reavaliados pelos próprios autores e por outros pesquisadores interessados. Fato 

esse que não acontece no Brasil, pois as pesquisas que propõem modelos teóricos, 

raramente são seqüenciadas e testadas em diferentes contextos.  

O Quadro 2 sintetiza o progresso dos estudos científicos sobre 

responsabilidade social corporativa no Brasil.  

 

Autores Décadas Abordagens 

Richers (1968 e 1970) 
Vieira (1971) 
Motta (1979) 
Gonçalves e Six (1979) 
Gonçalves (1979) 
Toledo e Santos (1979) 

Até a 
década de 

1970 

Estudos dos contextos sociais para 
desenvolvimento da economia, com a 

introdução das discussões sobre balanço 
social no fim da década 

Gonçalves (1980a, 1980b) 
Gonçalves (1984) 
Guimarães (1984) 
Magalhães (1984) 
Motta (1984) 
Oliveira (1984) 
Tomei (1984) 

1980 
Continuação dos trabalhos sobre balanço 

social e avaliação dos objetivos 
econômicos e sociais das organizações 

Srour (1994) 
Enriquez (1997) 
Santos, Freire e Malo (1998) 
Ribeiro e Lisboa (1999) 

1990 
Reflexões sobre a ética no contexto 
organizacional e continuação das 

investigações sobre o balanço social 

Ashley (2000) 
Passador, Canopf e Passador (2005)  
Moretti e Figueiredo (2007) 
Moretti e Campanário (2008) 
Santos (2008) 

2000 

Intensificação dos estudos sobre 
responsabilidade social por conta do 

aumento do número de eventos científicos 
no País e da sua inclusão nas pautas de 

discussão 

Quadro 2: Evolução histórica e conceitual da RSC no Brasil 
 

2.2 As visões clássica e contemporânea da RSC 

 

A responsabilidade social é um tema que, historicamente, vem provocando 

inúmeras discussões a respeito da sua utilização, isso em função da opinião 

divergente de vários autores. Essa discordância acabou criando dois pontos de vista 

a respeito das práticas socialmente responsáveis das empresas: o clássico ou 
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econômico e o contemporâneo ou socioeconômico. É importante salientar que as 

visões referenciadas não estão relacionadas à noção de passado, no caso da 

clássica, e de presente, no caso da contemporânea, pois os princípios desses dois 

pontos de vista se perpetuam até os dias de hoje no posicionamento de diferentes 

autores.  

A visão clássica ou econômica evidencia que a responsabilidade social 

empresarial é maximizar os lucros, mantendo-se competitiva no mercado. Levitt 

(1958) é um dos autores que partilharam dessa linha de pensamento, argumentando 

que a empresa terá uma oportunidade maior de se manter perene, se não houver 

discrepância nos seus objetivos, ou seja, se na teoria e na prática a maximização do 

lucro for o objetivo dominante. O autor acrescentou ainda que o papel de zelar pelo 

bem-estar da sociedade deve ser do Estado, cabendo à empresa apenas cuidar dos 

aspectos materiais para que o bem-estar seja proporcionado.  

Friedman (1962, 1970), também é apresentado como um dos autores que 

atribuiu a responsabilidade social empresarial à maximização dos lucros, desde que 

respeitadas as regras legais e éticas da sociedade. Ele criticou a falta de rigor das 

discussões e alegou que a empresa não tem responsabilidade social, sendo essa 

uma prerrogativa das pessoas. O autor salientou que os homens de negócios devem 

colaborar com as obras sociais e com as universidades a partir de seu capital 

particular, uma vez que, numa economia livre, os recursos da empresa pertencem 

aos acionistas, a quem cabe decidir onde investir (FRIEDMAN, 1962). No entanto, 

faz-se necessário argumentar que o julgamento de Friedman (1962, 1970) incidia 

sobre uma noção filantrópica, centrada em doações realizadas com recursos 

empresariais, como era costumeiro na época.  

Outro olhar crítico é o de Reich (1998), afirmando que o interesse pela 

responsabilidade social surgiu para maximizar o retorno dos acionistas em tempos 

de baixo desempenho, ou seja, é um movimento que visa assegurar que os gestores 

atuem sempre de forma a contemplar os interesses dos acionistas. O autor sugeriu 

ainda que a melhoria do desempenho das empresas, dos Estados Unidos, nos 

últimos anos, foi parcialmente resultante das demissões de funcionários e da 

redução dos benefícios. O que o Reich (1998) questionou não foi o fato de as 

organizações serem socialmente responsáveis, mas a forma como fazem isso, de 

maneira que possa ser interessante para todos os envolvidos: empresas, 

funcionários, comunidades e investidores.  
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No contraponto da abordagem clássica ou econômica, coexiste a visão 

contemporânea ou socioeconômica, cujo pressuposto está em compreender que a 

responsabilidade social da empresa faz parte da estratégia, devendo ir além dos 

seus objetivos econômico-financeiros, e levando em consideração seus 

stakeholders.   

A esse respeito, Steiner (1972) expressou que para os negócios se manterem 

fortes, os gestores precisam ter consciência das expectativas sociais da sociedade, 

sendo necessárias políticas adequadas para o equilíbrio entre os dois. Na mesma 

linha de raciocínio estão Carroll (1979, 1991), Carroll e Hoy (1984) e Meznar, 

Chrisman e Carroll (1990), cujas reflexões basearam em associar a 

responsabilidade social corporativa ao nível estratégico da organização, 

identificando-se assim oportunidades e ameaças suscitadas por seus stakeholders, 

o que facilita a tomada de decisão.  

Além desses, Clarkson (1995) declarou que a gestão da ética e de programas 

de RSC torna-se uma questão de importância estratégica. Assim como Porter e 

Kramer (2006) mencionaram que as práticas socialmente responsáveis beneficiam a 

sociedade e fortalecem a estratégia da empresa, considerado-a um forte elemento 

de vantagem competitiva e sucesso das organizações.  

Salienta-se que este trabalho se fundamentou no arcabouço teórico da 

perspectiva contemporânea ou socioeconômica, a qual encontra respaldo nas 

correntes teóricas intituladas Negócios e Sociedade e Gestão de Questões Sociais, 

que levam em conta, respectivamente, as interações sociais das organizações, bem 

como os seus stakeholders e o caráter estratégico das práticas sociais, as quais 

serão pormenorizadas no próximo item. 

 

2.3 Correntes teóricas que embasam a RSC 

 

A responsabilidade social corporativa pode ser compreendida e reconhecida 

por meio de diferentes orientações teóricas, procedentes de outras áreas do 

conhecimento como a Filosofia, a Sociologia e a própria Administração. Kreitlon 

(2004) argumentou que os motivos pelos quais se justifica a responsabilidade social 

são, às vezes, em sua natureza, incoerentes por reunirem pressupostos de 

abordagens teóricas inconciliáveis entre si.  
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As orientações ou as correntes teóricas, as quais a autora se refere, e as usa 

intercambiavelmente, no seu trabalho, são classificadas como: Business Ethics 

(Ética nos Negócios), Bussiness & Society (Negócios e Sociedade) e Social Issues 

Management (Gestão de Questões Sociais). Salienta-se que a mesma encontrou 

embasamento em Logsdon e Palmer (1988), Donaldson e Preston (1995), Carroll e 

Buchholtz (2000), Gendron (2000), Gibson (2000) e Matten, Crane e Chappel 

(2003). 

A Ética nos Negócios, surgida no final dos anos 1960, com caráter normativo, 

é justificada pelo dever moral de ser socialmente responsável. Seu direcionamento 

de pesquisa está voltado ao nível do sistema, da organização e do indivíduo. No 

primeiro, reflete-se sobre a moralidade do ambiente econômico, levando em 

consideração as questões ideológicas, culturais e institucionais da relação entre 

ética e negócios. No segundo, discutem-se as políticas, os valores e a tomada de 

decisão da empresa. E, no último, analisa-se o comportamento humano em 

situações organizacionais (KREITLON, 2004).  

Neste ponto, cabe uma breve conceituação sobre ética empresarial, que foi 

entendida por Leisinger e Schmitt (2001) como uma reflexão sobre as normas e os 

valores, esses denominados como moral, predominantes em uma organização, a 

qual se baseia na idéia de um comportamento harmonioso, que leva em 

consideração os interesses comuns, na perspectiva de minimizar as consequências 

do lucro. E sobre esse, os autores acrescentaram que toda empresa depende de 

lucros maiores do que os custos e, para tanto, um comportamento moral não exclui 

uma economia lucrativa e vice-versa. O que interessa para a análise ética é a forma 

como se obtém o lucro que, na visão deles, possui também uma importância ético-

social. 

Alguns trabalhos enquadram-se na abordagem teórica da Ética nos Negócios, 

como o de Griesse (2003), que discutiu o interesse na ética e na responsabilidade 

social levando-se em consideração a Teoria do Desenvolvimento Moral2, de 

Lawrence Kohlberg, cujo princípio se relaciona ao modo como o indivíduo soluciona 

                                  
2 Kohlberg desenvolveu uma teoria do desenvolvimento moral, na qual definiu a consciência moral 
dos indivíduos em três níveis: pré-convencional, convencional e pós-convencional, cada um deles 
constituído por dois estágios, num total de seis estágios progressivos. Os referidos estágios pelos 
quais as pessoas passam são sequenciais, ou seja, todas as pessoas, independente do nível cultural, 
obedecem à mesma ordem, porém nem todas atingem os mais altos (KOHLBERG apud BIAGGIO, 
2002). 
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dilemas e conflitos cotidianos, baseado em fundamentos éticos; o de Murgel, Silva e 

Neves (2006) que contribuiu para o resgate dos valores e dos princípios éticos e 

morais no sentido de orientar a conduta de profissionais e de empresas, com vistas 

à humanização das relações nos negócios; e, mais recentemente, o de Almeida 

(2007) que analisou a ética e o desempenho social das organizações, propondo um 

modelo teórico de análise dos fatores culturais e contextuais. 

Já a corrente Negócios e Sociedade, nascida na década de 70, apresenta-se 

como uma vertente de enfoque mais pragmático, político e sociológico, numa 

expectativa da empresa realizar trocas com a sociedade onde está inserida. Os 

pressupostos teóricos que embasam essa orientação dizem respeito à empresa e à 

sociedade coexistirem num sistema único, portanto, em constante interação, 

mediadas por um contrato social3 e com possibilidades de a sociedade exercer 

controle sobre a empresa (KREITLON, 2004).  

O estudo de Steiner (1972), que sugere ações de responsabilidade social em 

face de um novo contrato social, as pesquisas de Freeman (1984), Donaldson e 

Preston (1995) e Clarkson (1995), que abordaram implicações da teoria dos 

stakeholders, são exemplos da orientação Negócios e Sociedade.   

E a última corrente, a Gestão de Questões Sociais, originada no início da 

década de 1980, preconiza uma maneira estratégica, mais instrumental e utilitarista 

de lidar com as questões sociais, propiciando ferramentas de gestão, a fim de 

melhorar o desempenho ético e social das organizações. Essa escola argumenta 

que a empresa pode obter benefícios com as mudanças de valores sociais, desde 

que atue proativamente; a postura socialmente responsável pode conferir-lhe 

vantagem competitiva; e, agindo de maneira proativa, pode acabar se antecipando 

ou evitando novas legislações (KREITLON, 2004). 

Carroll e Hoy (1984), Meznar, Chrisman e Carroll (1990) e Porter e Kramer 

(2006) são exemplos de trabalhos concebidos sob os princípios da perspectiva de 

gestão de questões sociais, pois relacionam a responsabilidade social, 

respectivamente, à gestão estratégica e à vantagem competitiva.  

As três abordagens teóricas mencionadas – Ética nos Negócios, Negócios e 

Sociedade e Gestão de Questões Sociais – apesar de distintas, acabam apoiando-

                                  
3 Steiner (1972) mencionou que em todas as sociedades existe um conjunto de obrigações, de 
normas e de deveres, geralmente aceitos para regular as instituições e as pessoas, o qual filósofos, 
teóricos e políticos denominaram contrato social.   
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se e promovendo a mesma formação de idéias, centrada na apropriação da iniciativa 

privada por questões de interesse público e político (KREITLON, 2004). 

 

2.4 A responsabilidade social corporativa e sua relação com outros temas 

 

Diferentes estudos associam a RSC a outras variáveis, como por exemplo, 

questões mercadológicas que envolvem o esforço de marketing, a identidade, a 

imagem e a reputação da empresa, a intenção de compra dos consumidores, entre 

outros.  

Mendonça e Gonçalves (2002) avaliaram a responsabilidade social por meio 

do modelo de gerenciamento de impressões, que é compreendido como as 

atividades que um sujeito, um grupo ou uma organização, desenvolve com o objetivo 

de controlar a maneira como os outros o vêem, com vistas à produção de uma 

imagem social favorável. Os autores chamaram a atenção às empresas do Brasil, 

que se empenham em estratégias para formação de uma imagem de empresa 

socialmente responsável, mas que não incorporam, de fato, esses valores na sua 

cultura organizacional, sob o risco de serem mal interpretadas pela sociedade, 

provocando um efeito contrário ao desejado.  

Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2003) publicaram uma pesquisa, a qual avaliou a 

influência da comunicação de marketing (CIM), voltada às causas sociais na imagem 

de uma organização, indicando que o CIM é uma ferramenta importante para o 

posicionamento das empresas que desejam obter vantagens e consolidar a imagem 

institucional por meio da divulgação de ações sociais.  

Estudos de Maignan e Ferrell (2001, 2004) verificam a combinação entre as 

empresas que são voltadas ao mercado e à RSC. Na questão da influência da RSC 

na intenção de compra dos consumidores, uma pesquisa de Mohr e Webb (2005) 

revelou que os consumidores levam em consideração o comportamento socialmente 

responsável na hora de efetuarem suas decisões de compra. No entanto, o estudo 

apresenta como limitação o fato do cenário estudado ter sido baseado num 

experimento.   

Schwartz e Carroll (2007) reuniram num estudo cinco temas: 

responsabilidade social corporativa, ética nos negócios, gestão de stakeholders, 

sustentabilidade e cidadania corporativa; os quais foram denominados estruturas ou 
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construtos, agregando-se na literatura acadêmica e no ambiente empresarial. Abaixo 

segue uma descrição das lacunas observadas pelos autores em cada um deles.   

Das cinco estruturas, a responsabilidade social corporativa (RSC) é a que tem 

um período mais longo de uso, tendo desenvolvido uma boa aceitação no ambiente 

empresarial. Porém, a deficiência desse construto, que é tipicamente normativo, está 

em não abordar os resultados das práticas realizadas, ou seja, não medir o 

desempenho da empresa adequadamente. Além de possuir uma dificuldade em 

avaliar aspectos éticos dos gestores e de empregados individualmente.  

A estrutura ética nos negócios (EN), também normativa, engloba as 

responsabilidades éticas do negócio, deixando de lado a responsabilidade de outros 

aspectos, tais como: econômicos, legais ou filantrópicos. E ao contrário da RSC, 

centraliza a sua atenção, particularmente, nos indivíduos da organização, ignorando, 

às vezes, o contexto empresarial. 

O construto gestão de stakeholder (GS) pressupõe duas dimensões distintas, 

uma mais ampla, a qual envolve todos os grupos que podem influenciar ou ser 

influenciados pelas decisões da empresa, e outra mais restrita, que inclui os grupos 

que são imprescindíveis para a sobrevivência do negócio. Sua deficiência está 

justamente centrada nessa idéia de amplitude e de restrição, que tanto pode 

aumentar ou restringir demais o escopo dos stakeholders. 

Já a sustentabilidade (SUS), embora tenha surgido originalmente com uma 

perspectiva de proteger o meio ambiente, ao longo do tempo sua noção foi ampliada 

para levar em consideração os impactos causados à sociedade de maneira geral, a 

fim de garantir condições de vida futura. Sua deficiência está em não abordar de 

maneira explícita a ética e os aspectos legais. Em contrapartida, diferente das outras 

estruturas, tem uma preocupação declarada com o ambiente natural e com as 

futuras gerações numa noção global. 

A propósito, Sachs (2002) atribuiu a obtenção da sustentabilidade a oito 

critérios, aos quais denominou como: 1) social, caracterizado pelas questões como a 

renda, o emprego, a homogeneidade social e a igualdade de acesso aos recursos, 

2) cultural, designado pela busca de soluções de modernização para as localidades, 

levando em consideração os aspectos que lhe são peculiares, 3) ecológico, 

alcançado por meio da preservação e da limitação ao uso dos recursos, 4) 

ambiental, determinado pelo respeito ao autodesenvolvimento dos ecossistemas 

naturais, 5) territorial, constituído pela adequada distribuição espacial de áreas 
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urbanas e rurais, 6) econômico, obtido pela gestão e alocação eficientes dos 

recursos públicos e privados, 7) político (nacional), atribuído às políticas locais, 

regionais e nacionais para desenvolvimento do Estado e da democracia e, 8) político 

(internacional), representado pela atuação de todos os países na proteção do 

planeta.  

E finalmente, a cidadania corporativa (CC), termo mais recente, mas que está 

ganhando boa popularidade, principalmente, no meio empresarial. Apesar de 

focalizar, originalmente, a filantropia corporativa e as questões comunitárias, esse 

construto parece estar se transformando numa estrutura mais ampla, indicando 

inclusive uma substituição à RSC, embora Schwartz e Carroll (2007) tenham 

expressado que esse não se diferencia claramente de RSC. E acrescentaram ainda 

que acadêmicos têm se empenhado em dar legitimidade ao termo, com base na 

metáfora da cidadania. Outro aspecto é que tal como a RSC, a cidadania corporativa 

não inclui entidades não corporativas. 

Schwartz e Carroll (2007) argumentaram que existe uma falta de clareza 

sobre a significância e os pontos de convergência e de complementaridade dos 

construtos apresentados. E, para tanto, propuseram três conceitos a fim de integrá-

las e unificar o campo de negócios e sociedade: valor, equilíbrio e responsabilidade, 

os quais denominaram de modelo VBA (value, balance e accountability), 

representado na Figura 2. 
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Figura 2: Modelo VBA: cinco estruturas de negócios e sociedade e 
seus três núcleos conceituais 
Fonte: Schwartz e Carroll (2007, p. 28) 
Nota: RSC = responsabilidade social corporativa; EN = ética nos 
negócios; GS = gestão de stakeholder; SUS = sustentabilidade; CC = 
cidadania corporativa 

 

Nesse modelo o valor, o equilíbrio e a responsabilidade, estão presentes em 

todas as estruturas. O valor está relacionado à obrigação das empresas em gerar 

valia ou benefícios à sociedade na realização das suas atividades, como por 

exemplo, atender as necessidades dessa com a produção de produtos e serviços de 

maneira eficiente. Dito de outra maneira, é a adoção de uma postura que leva em 

consideração não só o bem-estar do negócio, mas também o da sociedade em 

geral.  

O equilíbrio diz respeito à harmonia e ao balanceamento dos interesses dos 

stakeholders (funcionários, acionistas, clientes, fornecedores, entre outros) e não 

stakeholders (ambiente natural), que por vezes são divergentes, levando em conta 

princípios morais e éticos na tomada de decisão.  

Já a responsabilidade (accountability) tem uma conotação de prestação de 

contas, ou seja, é uma responsabilidade num grau superior. A empresa deve assumir 

os riscos do seu negócio em todos os sentidos, nas práticas, nas políticas, nos 
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processos e nas decisões, devendo acontecer de maneira transparente e confiável 

para que não gere dúvidas.  

Esses três conceitos (valor, equilíbrio e responsabilidade) associados às cinco 

estruturas (responsabilidade social corporativa, ética nos negócios, gestão de 

stakeholder e cidadania corporativa), segundo Schwartz e Carroll (2007), resultam 

no papel apropriado dos negócios na sociedade, e a inobservância de algum deles 

pode levar a empresa ao colapso.  

Esses mesmo autores sugeriram que pesquisas futuras podem ser 

encaminhadas no sentido de unir outras áreas da administração como a governança 

corporativa, por exemplo, analisar empiricamente a relação entre o núcleo que 

contempla os três elementos do modelo VBA com o desempenho financeiro das 

organizações. Como limitação, os autores levantam alguns questionamentos: as 

cinco estruturas são de fato conceitos teóricos ou meras nomenclaturas? Outros 

elementos centrais poderiam dar base para unificação das cinco estruturas? A 

obrigação legal é explicada pelo modelo VBA? Quais as medidas adequadas para 

medi-lo? Tais perguntas demonstram o potencial a ser explorado nessa área do 

conhecimento. A seguir é discutida a incorporação das questões sociais à estratégia 

das organizações.  

 

2.5 Gestão estratégica da responsabilidade social corporativa 

 

Ansoff e McDonnell (1993) declararam que as empresas dos Estados Unidos 

e da Europa começaram a receber críticas e a sofrer pressões de consumidores, dos 

governos e de ambientalistas por volta da década de 1950, o que acabou exigindo 

dessas uma nova postura social, a fim de se consolidarem como membros 

responsáveis da sociedade. Na visão desses autores, as cobranças sociais exigiram 

da gestão empresarial estratégias complexas e agressivas, a fim de manter o 

capitalismo. Por isso, as empresas devem tratar seus desafios sociais da mesma 

maneira como lidam com os comerciais (ANSOFF e McDONNELL, 1993).  

No entanto, essas parecem ter relutado em incorporar as questões sociais à 

estratégia organizacional. Ackerman (1973) citou duas razões que impediram a 

integração das políticas sociais à estratégia, a primeira refere-se ao entendimento de 

que o papel social das empresas está desvinculado das suas práticas de negócios 
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cotidianas, sendo tratado à parte; a segunda é a visão de que as metas sociais 

representam uma despesa ou uma diminuição no lucro. 

Carroll e Hoy (1984) declararam que foi somente a partir de 1980, de fato, que 

as corporações iniciaram um esforço para incorporar a responsabilidade social à 

gestão estratégica. Esses autores destacaram que termos como ‘estratégia’ e 

‘gestão estratégica’ vinham sendo usados de maneira indiscriminada, principalmente 

no que diz respeito à responsabilidade social e ao seu papel na estratégia 

corporativa. 

Algumas diretrizes foram estabelecidas por Carroll e Hoy (1984) a fim de 

integrar as políticas e as metas sociais das organizações à estratégia corporativa, 

podendo essas ser divididas em dois níveis: macrovisão e microvisão. Os autores 

relataram que a combinação das políticas e das metas sociais forma o alicerce para 

o desempenho social corporativo. Esclarece-se que as políticas sociais, às quais 

Carroll e Hoy (1984) referiram-se, são questões relacionadas ao consumismo, ao 

meio ambiente, à ética, à discriminação, à segurança dos funcionários, entre outras 

que devem ser aceitáveis aos acionistas.   

A macrovisão da política social engloba as mais altas esferas da empresa, 

isto é, trata-se de como a alta gerência percebe e considera as questões sociais: 

como estratégia global ou postura estratégica. Suas características incluem a 

formulação da estratégia, a tomada de decisão e uma visão de longo prazo. Já a 

microvisão abrange os níveis mais operacionais. A implementação da estratégia e a 

visão de curto prazo são algumas de suas características (CARROLL e HOY, 1984).    

A estratégia é o produto da consideração de quatro fatores que desenham a 

política corporativa global, tais como: “(1) as competências e os recursos da 

empresa, (2) as oportunidades de mercado, (3) os valores e as aspirações pessoais 

do grupo de administradores e (4) o reconhecimento das obrigações de segmentos 

da sociedade” (CARROLL e HOY, 1984, p. 51).  

Os dois primeiros dizem respeito ao que a empresa consegue e pode fazer de 

acordo com os recursos de que dispõe e as oportunidades existentes no mercado. O 

terceiro é a intenção da organização, baseada na percepção dos gestores e, o 

quarto fator relaciona-se ao que é preciso ser feito em termos de responsabilidade 

social, haja vista que o processo da formulação estratégica está incompleto se não 

agregar os aspectos sociais. A consideração desses quatro fatores culmina na 

decisão estratégica global, a qual pode ser entendida como resposta às questões 
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sociais, requerendo formulação, implantação e avaliação da política social, nos 

níveis macro e micro, respectivamente, no âmbito estratégico e funcional (CARROLL 

e HOY, 1984), conforme ilustra a Figura 3. 

 
Figura 3: Estratégia corporativa e o processo de política social 
Fonte: Carroll e Hoy (1984, p. 54) 
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A estratégia corporativa e o processo de política social, retratados na Figura 

3, se estabelecem levando em conta os fatores do ambiente das organizações, tais 

como: ameaças e oportunidades, expectativas da sociedade, entre outros 

(CARROLL e HOY, 1984). E a esse respeito cabe uma ressalva feita por Ansoff 

(1991) em relação ao significado dos termos estratégia e política, que têm sido 

usados erroneamente como sinônimos. Para o autor, a estratégia é uma “regra para 

tomar decisões”, enquanto a política é algo definido como resposta para 

determinadas situações que acontecem repetidamente, estando a primeira 

relacionada ao nível executivo e, a segunda, aos níveis hierárquicos inferiores 

(ANSOFF, 1991, p. 106). 

Além das políticas sociais, são mencionadas, também, na Figura 3, as metas 

sociais, as quais são traçadas a fim de, junto com as políticas, formarem o núcleo 

funcional da implantação da estratégia corporativa. 

Steiner (1972) deu alguns exemplos de políticas sociais que podem servir 

como balizadoras de uma perspectiva social empresarial, como: focar os esforços de 

responsabilidade social em alguns objetivos, centrar em atividades que tenham 

relação com os objetivos funcionais e econômicos, e priorizar a atenção aos seus 

funcionários e às comunidades onde a empresa está inserida. 

Carroll e Hoy (1984) argumentaram que, em função de ser pouco provável o 

retorno imediato dos investimentos sociais, esses devem ser avaliados por meio de 

implicações no longo prazo. Os autores mencionaram, além disso, que da mesma 

forma como se especificam os objetivos econômicos, os objetivos sociais também 

devem ser traçados. Meznar, Chrisman e Carroll (1990) ressaltaram que o impacto 

do comportamento social na perenidade da empresa e no desempenho econômico 

irá depender do resultado do ajustamento entre as práticas empresariais, os 

interesses dos stakeholders e as estratégias adotadas. 

Nesse aspecto, cabe mencionar a expressão triple bottom line, introduzida 

por Elkington (1994) para resumir as dimensões do desenvolvimento sustentável 

aplicado ao meio empresarial, incluindo a responsabilização das operações do 

negócio nos aspectos econômicos, ambientais e sociais, perante os stakeholders 

envolvidos.  

Para Porter e Kramer (2006) existem quatro argumentos que justificam a 

prática da responsabilidade social corporativa: o dever moral, que se constitui na 

idéia da empresa honrar valores éticos, agindo como boa cidadã; a sustentabilidade, 
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que pressupõe um compromisso com a minimização dos impactos provocados ao 

meio ambiente e à sociedade de maneira geral; licença para operar, que diz respeito 

à anuência de todos os stakeholders para que as atividades de negócio da empresa 

se desenvolvam; e a reputação, que se fundamenta na noção de melhoria de 

imagem, fortalecimento de marca, elevação das ações, entre outros benefícios 

institucionais.  

Na opinião desses autores, algumas abordagens de RSC são fragmentadas e 

desarticuladas da estratégia organizacional. Eles apontam ainda que, se as 

empresas avaliassem a RSC levando em conta as mesmas diretrizes que utilizam 

para avaliar as suas principais decisões, dar-se-iam conta de que as atividades 

socialmente responsáveis são mais do que custos ou ações filantrópicas, podendo 

ser um caminho para a vantagem competitiva. 

Porter e Kramer (2006, p. 84) argumentaram que tanto a empresa pode 

interferir na sociedade quanto o inverso também é possível, formando, 

respectivamente, um “vínculo de dentro para fora” e um “vínculo de fora para 

dentro”. O primeiro refere-se aos impactos positivos ou negativos causados na 

sociedade pelas atividades da cadeia de valor da empresa. O segundo está 

relacionado às condições sociais externas que influenciam as ações da firma.  

Baseados nessas questões, os autores sugeriram um modelo que envolve os 

aspectos sociais, classificando-os em: questões sociais genéricas, que são aquelas 

que não sofrem influência da organização, nem tem grande relevância para a 

competitividade da empresa; impactos sociais da cadeia de valor, que tratam das 

questões que são influenciadas pelas operações da firma; e dimensões sociais do 

contexto competitivo, em que se agrupam os aspectos no ambiente externo, os 

quais interferem diretamente na competitividade da empresa. A argumentação de 

Porter e Kramer (2006) é que cada organização deverá definir os seus aspectos 

sociais nessas três categorias, de acordo com o ramo do negócio desenvolvido, a 

fim de avaliar os impactos causados, conforme demonstra o Quadro 3.  
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Quadro 3: Envolvimento da empresa na sociedade: abordagem estratégica 
Fonte: Porter e Kramer (2006, p. 89) 
Nota: RSE = responsabilidade social empresarial 

 

O Quadro 3 expressa duas formas de atuação, a responsabilidade social 

empresarial responsiva e estratégica. A RSE responsiva envolve um desempenho 

como boa cidadã, ou seja, o desenvolvimento de ações que demonstram 

preocupação com os stakeholders, enquadrando-se como questões sociais 

genéricas. Além disso, pressupõe a atenuação dos efeitos causados pelas 

atividades decorrentes da cadeia de valor da empresa. Já a RSE estratégica, vai 

além da anterior, numa perspectiva de harmonizar os vínculos de dentro para fora, 

convertendo ações da cadeia de valor em benefício da sociedade e da estratégia 

empresarial; e de fora para dentro, levantando recursos de filantropia estratégica 

para melhorar o contexto competitivo, atribuindo assim, um valor compartilhado para 

os envolvidos, empresa e sociedade.  

O que os autores expressaram é que quando há geração de valor econômico 

e social os benefícios são ainda mais positivos para os envolvidos e, para tanto, 

citaram um exemplo da Nestlé, que numa junção das dimensões econômica e 

filantrópica, entrou no mercado indiano de produção do leite, proporcionando ganhos 

econômicos para a organização e melhorando a qualidade de vida dos pequenos 

produtores, pois, com o aumento da qualidade do leite, a empresa passou a pagar 

mais do que o governo pelo produto, elevando assim o crédito da comunidade 

(PORTER e KRAMER, 2006). 

É importante observar que a discussão da RSC associada à estratégia 

empresarial e, consequentemente, à vantagem competitiva, transcende as 

organizações individualmente, ou seja, já alcançou um âmbito bem mais amplo. O 

Copenhagen Centre e o AccountAbility, por exemplo, realizam pesquisas cuja 
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questão central gira em torno de investigar se a responsabilidade social corporativa, 

em consonância com o desenvolvimento sustentável, pode servir de base 

estratégica para alavancar a competitividade da economia das nações, 

independente dessas serem desenvolvidas ou não. Os próximos três estudos 

apresentados tratam de investigações realizadas com esse foco.  

Swift e Zadek (2002) constaram que os benefícios sociais alcançados em 

decorrência da mudança de postura das organizações na sociedade, serão restritos 

se essas não se esforçarem em dar contribuições às estratégias e aos resultados da 

competitividade da economia dos países onde estão inseridas. Os autores sugerem 

que as políticas públicas que almejam o desenvolvimento sustentável devem levar 

em conta o elo entre a responsabilidade social e a vantagem competitiva das 

nações.  

Nesse sentido, Zadek et. al. (2002) investigaram o surgimento de 

agrupamentos, clusters4, de responsabilidade social corporativa, os quais ampliam 

as práticas de RSC, tanto em termos de competitividade, quanto em 

desenvolvimento sustentável, de micro para macrorresultados; geram resultados de 

negócios sustentáveis em função da interação entre o meio empresarial, as ONG’s, 

a sociedade civil e o setor público; apresentam formas e tamanhos diferentes, 

geralmente iniciados por relações de confronto, que se tornam estáveis por meio de 

alianças e incentivos fiscais; e se desenvolvem a partir de intervenções de políticas 

públicas ativas, as quais ampliam resultados no desenvolvimento da competência e 

da formalização das normas para o novo mercado.   

Esses autores destacaram que a responsabilidade corporativa “tem sido vista 

como um assunto fundamentalmente ‘micro’: uma variedade crescente de iniciativas 

voluntárias que procuram formas para que as empresas possam ‘fazer o bem’ 

enquanto aumentam seu sucesso comercial” (ZADEK et. al., 2002, p. 3). E 

acrescentam ainda que não se tem refletido a RSC do ponto de vista das políticas 

públicas e da sua integração no modelo de negócio das empresas. Na opinião deles, 

os aspectos social e ambiental têm sido tratados apenas no sentido de discutir 

regimes regulatórios e impactos no crescimento econômico. Contudo, a conclusão 

                                  
4 Expressão que se refere aos agrupamentos competitivos, numa noção de que as empresas podem 
obter vantagens competitivas quando possuem uma localização geográfica que lhes proporcione 
melhores fornecedores, mão-de-obra, infraestrutura etc., em relação aos seus concorrentes 
(PORTER, 1993).     
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que chegaram é de que os benefícios da preocupação com o triple bottom line serão 

limitados a menos que se passe a integrar a competitividade das nações.  

Seguindo essa mesma perspectiva, Zadek (2006) mencionou o termo 

competitividade responsável, num trabalho em que apresentou as práticas 

socialmente responsáveis como um condutor para a competitividade nacional e 

regional. De acordo com o autor, a estratégia da competitividade responsável tem 

como objetivo aumentar a produtividade e equilibrar as condições econômicas, 

sociais e ambientais. No entanto, alguns aspectos foram citados como dilemas e 

desafios para sua prática: tendência em, a priori, maximizar o desenvolvimento 

econômico, deixando o social e ambiental para fases posteriores; não é suficiente 

para contrabalançar a competitividade dos preços, podendo tornar o negócio 

insustentável; proporciona significativa vantagem competitiva para multinacionais e 

países desenvolvidos, bloqueando as exportações de países em desenvolvimento; 

além de ser impulsionada pelo ambiente favorável, em especial pelas políticas 

públicas.   

Diante do que foi apresentado, pode-se inferir que, na visão de Carroll e Hoy 

(1984), a integração da responsabilidade social com a estratégia acontece por meio 

da inclusão de políticas e metas sociais, nos níveis micro e macro da organização. 

Já para Porter e Kramer (2006) o relacionamento dessas variáveis se dá na cadeia 

de valor da empresa e no atendimento das expectativas sociais. No entanto, para 

Swift e Zadek (2002), Zadek et. al. (2002) e Zadek (2006) a questão é bem mais 

ampla, sustentável apenas na medida em que contribui para a competitividade das 

nações.   

Dessa forma, é imprescindível compreender que a incorporação da 

responsabilidade social à estratégia corporativa assegura um comprometimento, 

fundamentalmente, com as políticas públicas e a tomada de decisão, harmonizando 

os interesses dos diferentes stakeholders da organização, numa noção de médio e 

longo prazo, num ambiente de competição global.   

 

2.6 A perspectiva dos stakeholders e a responsabilidade social corporativa 

 

O termo stakeholder foi utilizado pela primeira vez num memorando interno do 

Stanford Research Institute, em 1963, para denominar os grupos que, caso não 

apoiassem a organização ela deixaria de existir (FREEMAN e REED, 1983). No 
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entanto, foi a obra de Freeman, de 1984, intitulada Strategic Management: A 

Stakeholder Approach, que contribuiu significativamente para inclusão da teoria dos 

stakeholders na agenda de discussões da administração, derivando desse trabalho 

muitas outras pesquisas teóricas e empíricas.  

Freeman (1984, p. 48) declarou que “a abordagem do stakeholder refere-se 

aos grupos e aos indivíduos que podem afetar a organização e o comportamento 

gerencial na tomada de decisão em relação a esses indivíduos”. E a respeito dos 

grupos citados, Stoner e Freeman (1985) os classificaram em: internos, sendo 

representados pelos funcionários, investidores, acionistas e proprietários; e externos, 

expressos por clientes, fornecedores, governo, sindicatos e competidores.  

Clarkson (1995) classificou os stakeholders como primários e secundários. Os 

primários são aqueles sem os quais a organização não pode sobreviver, ou seja, 

aqueles que exercem uma influência direta sobre a firma, acarretando um nível 

elevado de interdependência entre a corporação e os grupos de acionistas, 

investidores, empregados, clientes e fornecedores, além do que o autor chama de 

grupo de stakeholder público, que compreende o governo e as comunidades, na 

perspectiva de que esses fornecem as infraestruturas e os mercados e, para tanto, 

suas leis devem ser obedecidas. 

Ainda sob a perspectiva de Clarkson (1995), os stakeholders secundários são 

aqueles que influenciam ou afetam a empresa e vice-versa, mas que não estão 

diretamente engajados nas transações da mesma, não interferindo abertamente na 

sua sobrevivência, como por exemplo: imprensa, organizações não-governamentais 

relacionadas ao meio ambiente, instituições financeiras, entre outros. No entanto, o 

autor chamou a atenção para o fato de que uma relação inadequada com tais 

stakeholders, poderá ser prejudicial à atuação dos negócios. Isso porque eles 

poderão se opor perante alguma política ou programa adotado pela organização e 

acabar mobilizando a opinião pública de maneira contrária.  

Já Donaldson e Preston (1995) sugeriram uma representação para expressar 

o modelo de stakeholder, demonstrado na Figura 4. Segundo os autores, a princípio, 

parece não haver prioridade entre os stakeholders da empresa, por isso, em cada 

um deles as flechas são desenhadas em ambos os sentidos, sendo os mesmos 

apresentados em forma de igual tamanho e com a mesma distância da empresa.   

 



  

 

49 

 

Figura 4: Modelo de stakeholder 
Fonte: Donaldson e Preston (1995, p. 69) 

 

O referido modelo contraria a perspectiva convencional de entrada-saída, 

expressa na Figura 5, em que investidores, empregados e fornecedores contribuem 

com recursos para benefício exclusivo dos clientes.    

 

 

Figura 5: Modelo de entrada-saída 
Fonte: Donaldson e Preston (1995, p. 68) 
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Independente da classificação adotada, internos ou externos, primários ou 

secundários, com graus de interferências distintos ou não, o fato é que os 

stakeholders exercem forte influência na gestão das organizações e, por 

consequência, na questão da responsabilidade social também. A esse propósito 

Carroll (1991) afirmou que existe uma adaptação natural entre a responsabilidade 

social e os stakeholders da organização. Afinal a RSC pressupõe um 

comportamento ético e sustentável entre a empresa e os seus atores sociais. O 

autor acrescenta ainda que a perspectiva de stakeholders especifica “nomes e 

faces” que são mais importantes para os negócios, auxiliando, assim, a orientação 

da RSC (CARROLL, 1991, p. 43). 

Segundo o mesmo autor, a escolha de quais stakeholders devem ser levados 

em consideração no momento da tomada de decisão se constitui num desafio aos 

gestores. E, dessa forma, diante da variedade de públicos constituintes que as 

empresas possuem, Carroll (1991) sugeriu dois critérios: a legitimidade e a força dos 

stakeholders. A legitimidade diz respeito a quanto as reivindicações desses públicos 

são justificáveis, e a força refere-se à robustez dessas pretensões. Na opinião do 

autor, a gestão dos stakeholders deve, a princípio, garantir que os stakeholders 

primários sintam-se satisfeitos, mas que os demais, com o passar do tempo, venham 

a se satisfazer também. E, a fim de orientar esse processo, Carroll (1991) sugeriu 

alguns questionamentos a respeito da definição de quem são os stakeholders da 

organização, que interesse eles têm, bem como, que oportunidades e desafios eles 

apresentam, quais responsabilidades sociais (econômica, legal, ética e filantrópica) a 

empresa tem com esses e, finalmente, quais estratégias, ações ou decisões que a 

corporação deve empreender para melhor tratar essas responsabilidades? 

Além do conhecimento dessas questões, faz-se necessário entender como os 

stakeholders poderão influenciar as organizações. E, com esse propósito, Frooman 

(1999) levantou algumas questões interessantes, sob a perspectiva da dependência 

de recursos, a qual, segundo Aldrich e Pfeffer (1976), sugere que o ambiente é fonte 

de influência para as organizações e, no entanto, sua atenção está focada nas 

decisões internas e na captação de recursos. 

A primeira das questões suscitadas por Frooman (1999) se relacionou à 

existência de mecanismos que os stakeholders poderão adotar para interferir na 

tomada de decisão da organização, constituindo-se nas estratégias de retenção e de 

uso, as quais se dividem ainda em diretas, quando o próprio stakeholder direciona o 
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fluxo de recursos à empresa e as indiretas, quando os stakeholders manipulam os 

fluxos de recursos por meio de outros.  

As estratégias de retenção são caracterizadas pelo fato do próprio 

stakeholder suspender o fornecimento de algum recurso à empresa com a intenção 

de fazer com que essa mude uma determinada conduta como, por exemplo, um 

boicote dos consumidores na compra de um produto. Já as estratégias de uso dizem 

respeito àquelas em que o stakeholder continua a abastecer a empresa de um 

recurso específico, porém com ressalvas quanto aos mesmos; por exemplo, alguma 

reivindicação de uma empresa para continuar comprando de um dado fornecedor 

(FROOMAN, 1999). 

A segunda questão referiu-se ao relacionamento do recurso, ou seja, quem 

depende de quem: se a empresa depende do stakeholder ou vice-versa. Essa 

argumentação gerou uma tipologia, a qual pode ser observada no Quadro 4.  
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Não 
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Sim 

 
Poder do stakeholder 

 
Alta interdependência 

 
Quadro 4: Tipologia dos relacionamentos dos recursos 
Fonte: Frooman (1999, p. 199)  
 

Observando-se o Quadro 4 percebe-se que, quando stakeholder e empresa, 

um não depende do outro, existe uma baixa interdependência de recursos; quando a 

situação é inversa, há uma relação de alta interdependência; porém, quando apenas 

um deles é o dependente, tem-se então uma situação de poder instaurada, podendo 

ser do stakeholder, quando apenas a empresa depende dele; ou da empresa, 

quando é somente o stakeholder que depende dela.  

E a terceira questão abordada por Frooman (1999), evidenciou que o tipo de 

estratégia utilizada pelo stakeholder irá variar conforme o poder do recurso, ou seja, 

quando o stakeholder tiver alta dependência da empresa, ele irá adotar estratégias 

de uso, quando tiver baixa dependência, a estratégia utilizada será a de retenção. 
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Caso a dependência seja da empresa em relação ao stakeholder, as estratégias 

adotadas serão diretas no caso de alta dependência e indiretas para baixa 

dependência. 

Phillips, Freeman e Wicks (2003, p. 480) expressaram que “a teoria dos 

stakeholders é uma teoria de gestão organizacional e ética”. Essa afirmação, como 

já mencionada, tem forte relação com a responsabilidade social corporativa, uma 

vez que essa postura requer um relacionamento ético e transparente como todos os 

envolvidos nas operações de negócio das organizações.  

Pedersen (2006) mencionou que, conforme a perspectiva dos stakeholders, 

uma empresa deve estar ciente da necessidade de responder às inúmeras 

exigências dos seus públicos interessados, negando assim a noção de que o 

acionista é o único público importante e que os objetivos econômicos são critérios 

exclusivos para avaliar o comportamento da empresa. Tal situação encontra 

convergência com a abordagem da responsabilidade social corporativa. No entanto, 

o autor argumenta que, apesar da popularidade de ambas as perspectivas – 

stakeholders e responsabilidade social corporativa, não há ainda nenhuma definição 

amplamente aceita, sendo a prática dessas algo ainda difícil de operacionalizar-se.  

O diálogo com os diferentes stakeholders pode assumir formas diversificadas. 

A esse respeito, Pedersen (2006) alertou para a necessidade de a empresa analisar 

como envolve seus públicos na tomada de decisão e, para tanto, descreveu as 

diferentes dimensões do diálogo com os stakeholders, as quais podem ser 

observadas na Figura 6.  
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prioridade sobre todas as 
outras 
 

 
Novas, alternativas e 
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Um stakeholder domina o 
diálogo e as decisões 
 

 
Liberdade e igualdade no 
diálogo assim como nas 
decisões 

Transparência 
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informações a respeito do 
processo e dos resultados 
do diálogo com os 
stakeholders 
 

 
Total acesso às 
informações a respeito do 
processo e dos resultados 
do diálogo com os 
stakeholders 

Figura 6: Níveis de comprometimento do diálogo com os stakeholders  
Fonte: Pedersen (2006) embasado em Young (2000) e Torfing (2004) 
 

A Figura 6 mostra o amplo espectro do diálogo com os stakeholders e seu 

nível de comprometimento, baixo ou alto, de acordo com a postura adotada pela 

empresa. A dimensão inclusão pressupõe a identificação e a convocação dos 

stakeholders que influenciam e são influenciados pela tomada de decisão. A abertura 

prevê a participação e expressão de todos os stakeholders. A tolerância indica que 

todos os envolvidos devem ter a mente aberta para novas idéias e críticas. A esfera 

do empowerment5 implica a capacitação, na liberdade e na igualdade dos 

stakeholders no diálogo e no processo de tomada de decisão, não se pode admitir 

                                  
5 Termo da língua inglesa sem tradução para o português, embora o verbo empower signifique 
autorizar, dar poderes, capacitar, entre outros significados. Friedman (1992) definiu como o 
fortalecimento político e organizacional de uma coletividade, balizada pelos interesses mútuos, a fim 
de desenvolver ações cooperativas, que transformem a realidade local em termos sociais e 
econômicos. 
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desequilíbrios de poder entre esses. Por fim, a transparência, que requer a 

disseminação das informações necessárias para as tomadas de decisão. Contudo, a 

prática do diálogo com os stakeholders pode ser um processo demorado, uma vez 

que os gestores precisam equilibrar essa atividade com outras prioridades da 

organização (PREDERSON, 2006). Porém, cabe ressaltar que, quanto mais 

participativo for o diálogo, mais comprometido será o stakeholder. 

O’Riordan e Fairbrass (2008) comentaram que as principais dificuldades da 

gestão do relacionamento de uma empresa com os seus stakeholders são, 

sobretudo, as suas expectativas divergentes e conflitantes; a complexidade do 

contexto onde as organizações estão inseridas, variando de acordo com a região 

geográfica e a cultura; e, ainda, o desafio de avaliar o que pode ser considerado e 

comunicado aos stakeholders como as melhores práticas de RSC.  

Avaliando-se a literatura apresentada, fica evidente que a gestão dos 

stakeholders é um processo complexo, principalmente, num país como o Brasil, 

marcado pela inadequada distribuição de renda, pela corrupção, pelo trabalho 

infantil, pelos baixos índices de escolaridade, entre outros graves problemas sociais, 

de incumbência do Governo e, muitas vezes, assumidos pelas empresas. Num 

contexto como esse, as divergências já mencionadas na relação empresa – 

stakeholders se agravam e tornam os objetivos cada vez mais díspares. No entanto, 

um diálogo franco entre os envolvidos poderá minimizar conflitos e contribuir para 

um clima de confiança mútua, desenvolvendo assim relacionamentos duradouros. 

 

2.7 O desempenho social corporativo 

 

A Corporate Social Performance (CSP), em português, desempenho social 

corporativo, parece ser uma expressão que precisa de definições claras. Wartick e 

Cochran (1985) afirmaram que a sua utilização como sinônimo de responsabilidade 

e de responsividade social indica uma imprecisão. Wood (1991) também foi 

partidária dessa opinião quando afirmou que, apesar do termo ser usado, nos 

Estados Unidos, desde meados da década de 70, suas definições são insatisfatórias 

e, para comprovar essa argumentação, menciona estudos de Sethi (1979), de 

Preston (1978), de Carroll (1979), entre outros, que não a definiram explicitamente.  

Entretanto, Stoner e Freeman (1999, p. 75), embasados em Carroll (1979) e 

Aupperle, Carroll e Hatfield (1985), definiram desempenho social corporativo como 
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“teoria da ação social das empresas, abarcando princípios, processos e políticas 

sociais”, e é nesse contexto que o assunto foi abordado neste trabalho.   

 

2.7.1 Modelos teóricos de avaliação do desempenho social corporativo 

 

O desempenho social corporativo foi estudado por diversos autores e, com o 

objetivo de melhor explicá-lo, diferentes modelos teóricos foram desenvolvidos. 

Destacam-se, neste trabalho, pelo caráter seminal, os de Sethi (1975, 1979), Carroll 

(1979), Wartick e Cochran (1985) e Wood (1991), os quais deram origem a outras 

representações de CSP e dispõem de expressiva representatividade em renomadas 

bases de dados de publicações científicas internacionais, conforme Bakker, 

Groenewegen e Hond (2005, 2006). 

Sethi (1975) sob a alegação de que as empresas devem empreender políticas 

e programas que diminuam os efeitos desfavoráveis das suas práticas, a fim de 

evitarem situações de crise e de protestos, criou categorias para classificar o 

comportamento das empresas, as quais denominou: obrigação social, 

responsabilidade social e responsividade social.  

A obrigação social consiste nas ações da empresa em resposta às forças do 

mercado, ou seja, são as de âmbito econômico e legal; já a responsabilidade social 

vai além dessas, pressupondo atitudes empresariais de acordo com as normas e os 

valores sociais instituídos; e a responsividade social é entendida como as ações 

preventivas da empresa, desenvolvidas em longo prazo, relacionadas às  

necessidades de um sistema social dinâmico (SETHI, 1975, 1979). 

Carroll (1979) contribuiu para o avanço das discussões nesse campo, 

propondo uma representação tridimensional do desempenho corporativo. Esse 

modelo encaminhou a integração da responsabilidade, da responsividade e das 

questões sociais. Para o autor o desempenho social corporativo exige alguns 

critérios, tais como: a avaliação da responsabilidade social da empresa, a 

identificação das questões sociais e a escolha de uma maneira para responder a 

essas questões.  

Dessa forma, o modelo ilustrado na Figura 7, foi delineado levando-se em 

consideração as categorias de responsabilidade social, concebidas em quatro 

dimensões: econômica, legal, ética e filantrópica; as questões sociais envolvidas, 

que dizem respeito ao consumismo, ao meio ambiente, à discriminação, à 
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segurança dos produtos, à segurança no trabalho e aos acionistas, salientando que 

cada empresa deverá avaliar quais serão as suas; e, por último, a postura como a 

empresa responde às pressões sociais, que pode ser de maneira reativa, 

englobando as práticas que priorizam os benefícios econômicos em detrimento dos 

sociais; defensiva, a qual pressupõe que a empresa, embora sem concordar, irá 

praticar minimamente o que é exigido; acomodativa, em que a organização 

reconhece as necessidades sociais, porém desenvolve apenas o que é exigido por 

lei; e proativa, na qual a empresa se antecipa às questões sociais, prevendo os 

impactos das suas ações. Tais estratégias encontram respaldo em Ian Wilson, Terry 

McAdam e Davis Blomstrom, os quais foram citados por Carroll (1979).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Modelo de desempenho social corporativo 
Fonte: Carroll (1979, p. 503) 
 

Wartick e Cochran (1985) apresentaram um modelo que se constituiu numa 

evolução do proposto por Carroll (1979), ampliando a integração tridimensional entre 

responsabilidade, responsividade e questões sociais, adicionando uma estrutura de 

princípios, processos e políticas, conforme retrata o Quadro 5.  
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Princípios  Processos  Políticas 
     

Responsabilidade social 
corporativa 

 Responsividade social 
corporativa 

 Gestão de questões 
sociais 

     

(1) Econômica 
(2) Legal 
(3) Ética 
(4) Filantrópica 
 

 (1) Reativa 
(2) Defensiva 
(3) Acomodativa 
(4) Proativa 
 

 (1) Identificação de 
questões 

(2) Análise de questões 
(3) Desenvolvimento da 

resposta 
     

Direcionado a: 
 
(1) Contrato social dos 

negócios 
(2) Negócios como um 

agente moral 

 Direcionado a: 
 
(1) Capacidade de responder 

às condições societais de 
mudança 

(2) Abordagens gerenciais 
para gerenciamento de 
respostas 

 Direcionado a: 
 
(1) Minimização de 

surpresas 
(2) Determinação de 

efetivas políticas sociais 
corporativas  

     

Orientação filosófica  Orientação institucional  Orientação organizacional 
Quadro 5: Modelo de desempenho social corporativo 
Fonte: Wartick e Cochran (1985, p. 767) 
 

A primeira dimensão do modelo (princípios) está voltada às questões 

conceituais e éticas da responsabilidade social, numa orientação filosófica. A 

segunda (processos), cuja orientação é institucional, está relacionada a uma 

abordagem de realização da responsabilidade social, ou seja, são os meios para 

alcance de fins satisfatórios das obrigações sociais. E a terceira (políticas), de nível 

organizacional, abrange o desenvolvimento de métodos para operacionalizar a 

dimensão anterior.     

Anos mais tarde, Wood (1991) sugeriu um novo modelo de CSP, a partir dos 

já propostos por Carroll (1979) e Wartick e Cochran (1985), o qual resultou em um 

modelo bem mais amplo, que pode ser visualizado no Quadro 6.  

 

Princípios da responsabilidade social corporativa 
Princípios institucionais: legitimidade 

Princípios organizacionais: responsabilidade pública 
Princípios individuais: discrição gerencial 

Processos da responsividade social corporativa 
Avaliação ambiental 

Gestão de stakeholder 
Gestão de questões sociais 

Resultados do comportamento corporativo 
Impactos sociais 

Programas sociais 
Políticas sociais 

Quadro 6: Modelo de desempenho social corporativo 
Fonte: Wood (1991, p. 694) 
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Primeiramente, a autora associou as categorias de responsabilidade social 

corporativa de Carroll (1979), (econômica, ética, legal e filantrópica), ao que chamou 

de princípios de RSC, constituídos por legitimidade, responsabilidade pública e 

discrição gerencial, tratados, respectivamente, nos níveis institucionais, 

organizacionais e individuais. A legitimidade refere-se à expectativa da sociedade em 

relação ao negócio; a responsividade pública indica que as empresas são 

responsáveis pelas suas atividades e pelas áreas de envolvimento com a sociedade; 

e a discrição gerencial simboliza que os gerentes são dotados de valores morais 

próprios e, para tanto, fazem suas escolhas pensando na responsabilidade social 

(WOOD, 1991).  

Em seguida, a autora identificou os processos de responsividade social como 

avaliação ambiental; sugerindo que as organizações devem levar em conta as 

mudanças ambientais e adaptar-se a elas; gestão de stakeholder, que trata do 

relacionamento entre as empresas e os seus públicos; e gestão de questões sociais, 

que envolve o monitoramente interno e externo para dar respostas às questões 

sociais da empresa. Nos modelos anteriores a responsividade social era identificada 

como reativa, defensiva, acomodativa ou proativa (CARROLL, 1979) e como 

processos (WARTICK e COCHRAN, 1985).  

E, por último, criou uma categoria denominada comportamento corporativo, a 

qual engloba os impactos sociais, que consiste no exame dos efeitos das ações da 

empresa na sociedade; os programas sociais, que visam a implantar a 

responsabilidade ou a responsividade social; e as políticas sociais, que orientam as 

questões sociais e o interesse dos stakeholders. Nos modelos anteriores essa 

categoria equivalia às questões sociais (CARROLL, 1979) e às políticas (WARTICK 

e COCHRAN, 1985). 

 

2.7.2 Modelos conceituais da responsabilidade social corporativa 

 

Além dos modelos propostos para avaliar o desempenho social corporativo 

das organizações, Carroll (1979), um dos estudiosos que mais se destaca em 

responsabilidade social corporativa devido à relevante quantidade de artigos 

publicados de sua autoria e o expressivo número de citações realizadas por outros 

acadêmicos (BAKKER, GROENEWEGEN e HOND, 2005, 2006), sugeriu uma 
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estrutura para conceituar a responsabilidade social corporativa que foi aperfeiçoada 

ao longo dos anos. 

Originado em 1979, a primeira proposta do autor foi elaborada graficamente 

resguardando as proporcionalidades das dimensões da RSC no âmbito econômico, 

legal, ético e filantrópico, as quais foram denominadas de categorias, conforme 

retrata a Figura 8. A dimensão econômica consiste em produzir bens e serviços que 

a sociedade precisa e em manter a empresa em funcionamento, com lucro. A 

dimensão legal se refere a um código indicativo da sociedade do que é certo e do 

que é errado e significa obediência a todas as leis. A dimensão ética baliza o que é 

correto e justo a ser feito. E a dimensão filantrópica trata de contribuições materiais à 

comunidade, a fim de melhorar a qualidade de vida (CARROLL, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 8: Categorias da responsabilidade social 
Fonte: Carroll (1979, p. 499) 
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No estudo de 1991, a representação do modelo passou do continuum, 

demonstrada na Figura 8, à forma de pirâmide, assim subdividida: na base, dando 

sustentação às demais, a dimensão econômica; em seguida, a dimensão legal; logo 

acima, a dimensão ética; e, no topo, a dimensão filantrópica. Ser socialmente 

responsável significa praticar simultaneamente esses quatro níveis nas relações com 

todos os públicos com os quais a organização se relaciona (CARROLL, 1991). A 

Figura 9 apresenta a segunda versão do modelo.  

 

 
Figura 9: Pirâmide da responsabilidade social corporativa 
Fonte: Adaptado de Carroll (1991) 

 

Cada um desses níveis abordados pelo modelo de Carroll (1991) pressupõe 

um conjunto de ações e de procedimentos, os quais a empresa deve levar em 

consideração, sendo as questões do domínio econômico e legal exigidas pela 

sociedade, as do domínio ético esperadas e as do filantrópico desejadas. O Quadro 

7 demonstra as declarações que norteiam a tomada de decisão empresarial nesse 

aspecto. 

 

 

 

 

Responsabilidade Legal 
Obediência às leis, regulação do que é certo para a 

sociedade.  

Responsabilidade Ética 
Obrigação moral de fazer o que é 

correto e justo.  

Responsabilidade 
Filantrópica 
Contribuições 

materiais à 
comunidade para 

melhoria da 
qualidade de vida. 

Responsabilidade Econômica 
Lucratividade, maximização da riqueza e do valor. 

Essa é a base da responsabilidade que dá sustentação às 
demais. 
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 Componentes da 
Responsabilidade 
Social Corporativa 

Declarações que caracterizam os componentes da Responsabilidade Social Corporativa 

Responsabilidade 
Econômica 

1. É importante que a empresa atue com o objetivo de maximizar os ganhos de todos os envolvidos.    
2. É importante que a empresa objetive ser tão lucrativa quanto possível. 
3. É importante que a empresa mantenha uma boa posição competitiva. 
4. É importante que a empresa mantenha um alto nível de eficiência operacional.  
5. É importante que a empresa seja bem sucedida, pois, dessa forma, será constantemente 

lucrativa.  

Responsabilidade 
Legal 

1. É importante que a empresa desempenhe suas atividades de forma alinhada às expectativas do 
governo e das leis.  

2. É importante que as atividades da empresa ocorram em concordância com os vários 
regulamentos federais, estaduais e locais. 

3. É importante que a empresa seja uma cidadã corporativa obediente às leis. 
4. É importante que a empresa seja definida como bem sucedida porque cumpre com as suas 

obrigações legais.  
5. É importante que a empresa forneça bens e serviços que obedeçam aos requisitos legais 

mínimos. 

Responsabilidade 
Ética 

1. É importante que a empresa apresente respostas consistentes às expectativas da sociedade no 
que se refere às normas morais e éticas. 

2. É importante que a empresa reconheça e respeite as novas normas morais e éticas adotadas pela 
sociedade.  

3. É importante que a empresa considere as normas éticas da sociedade quando delimitar suas 
metas corporativas. 

4. É importante que a sociedade corporativa seja bem definida, promovendo ações calcadas naquilo 
que é moralmente ou eticamente esperado.  

5. É importante que a empresa garanta 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.  

Responsabilidade 
Filantrópica 

1. É importante que as empresas apresentem respostas consistentes em relação às expectativas 
filantrópicas da sociedade. 

2. É importante que a empresa colabore com o desenvolvimento das artes. 
3. É importante que os gerentes e os empregados participem de atividades voluntárias dentro de 

suas comunidades locais. 
4. É importante que a empresa ajude instituições educacionais privadas ou públicas. 
5. É importante que a empresa ajude voluntariamente aqueles projetos que contribuem para a 

qualidade de vida da comunidade.    

Quadro 7: Componentes da responsabilidade social corporativa 
Fonte: Carroll (1991) 
 

Em 2003, o pesquisador admitiu certas limitações do modelo citado 

anteriormente, tais como: a localização da dimensão filantrópica, que por estar no 

topo da pirâmide pareceu menos importante do que as demais, e a representação 

piramidal, que deu a idéia de hierarquia e de separação das dimensões. E, para 

tanto, propôs, junto com Mark S. Schwartz, as seguintes adaptações: a redistribuição 

da dimensão filantrópica nos níveis econômico e ético, isso porque, às vezes, é 

difícil discernir práticas filantrópicas e éticas, além das primeiras poderem ser 

baseadas em interesses econômicos, seja para aumentar as vendas ou melhorar a 

imagem; e a substituição da representação piramidal por um Diagrama de Veen, 

indicando uma melhor inter-relação das dimensões.  

Ainda sobre a redistribuição da dimensão filantrópica, Schwartz e Carroll 

(2003) argumentaram que mesmo que se possa fazer uma diferenciação teórica 

entre as atividades filantrópicas e éticas, questiona-se se essa pode ser aplicada no 

campo. Os autores lançam os seguintes questionamentos: “a contribuição de uma 

corporação para uma instituição de caridade é uma atividade ética, ou seja, 
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esperada pela sociedade? Ou é uma atividade filantrópica, meramente desejada 

pela sociedade?” (SCHWARTZ e CARROLL, 2003, p. 506). Grande parte das 

empresas faz doações para instituições de caridade (CARROLL, 1993), pois a 

maioria das pessoas espera que essas assim o façam (SEXTY, 1995). Isso leva a 

indicar que a sociedade espera das organizações as contribuições filantrópicas, o 

que redireciona tais práticas para o domínio da ética.  

Dessa forma, nesse novo modelo proposto, as três dimensões – econômica, 

ética e legal – se transformam em sete categorias que resultaram das suas 

sobreposições, as quais são apresentadas na Figura 10. 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 10: Modelo de três dimensões da responsabilidade social corporativa  
Fonte: Schwartz e Carroll (2003, p. 509) 

 

A dimensão econômica trata das ações que geram impactos econômico 

positivo, direto ou indireto, visando a maximização do lucro. A dimensão legal aborda 

as ações em conformidade com a expectativa de ordem legal, ou seja, obedecer às 

leis, evitar litígios civis e antecipar-se às leis. A dimensão ética engloba as ações de 

responsabilidade ética de acordo com a expectativa da população e dos 

stakeholders (SCHWARTZ e CARROLL, 2003). 
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As partes do modelo em que as dimensões se sobrepõem ilustram as 

atividades que envolvem simultaneamente os critérios das dimensões em questão. A 

esse respeito, Schwartz e Carroll (2003) salientaram que as categorias puramente 

legal, puramente ética e econômica/legal raramente serão aplicadas, limitando assim 

alguns segmentos do modelo. A razão para isso, segundo os autores, é a elevada 

associação entre as atividades de caráter econômico e legal e as atividades de 

natureza legal e ética.  

Destaca-se que a referida versão do modelo foi escolhida para embasar este 

trabalho em função das atualizações realizadas por Schwartz e Carroll (2003) e 

pelas suas sugestões de pesquisas futuras, como por exemplo, quais aspectos 

dentro de cada uma das dimensões são ou deveriam ser considerados mais 

importantes entre si e em que medida as práticas corporativas se inserem em 

alguma das sete categorias propostas. Além disso, guarda uma estreita relação com 

a corrente teórica Gestão de Questões Sociais, apresentada no item 2.3 deste 

trabalho, a qual preconiza o uso de instrumentos de gestão com o objetivo de avaliar 

o desempenho ético e social das empresas, sem negligenciar as questões 

econômicas.   

 

2.7.3 Indicadores e normas de avaliação do desempenho social corporativo  

 

Diferente dos modelos teóricos, os indicadores de desempenho social 

constituem-se como ferramentas de gestão para avaliar as práticas sociais das 

empresas, isso é, trata-se de medidas que pretendem acompanhar e monitorar as 

políticas e as atividades socialmente responsáveis desenvolvidas. Esses são 

elaborados levando em conta diferentes metodologias que visam medir o 

desempenho social das empresas.  

Algumas dessas ferramentas são referenciadas neste trabalho, tais como: o 

balanço social, os indicadores Ethos, de Hopkins e de Navran, o Global Reporting 

Initiative (GRI), o Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) e o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), os quais serão descritos, resumidamente, a 

seguir.  

Gonçalves (1979) definiu o balanço social como uma reunião de informações, 

as quais podem ser quantificadas, possibilitando às organizações avaliar e controlar, 

de maneira objetiva, o desenvolvimento de suas atividades nos aspectos humanos e 
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sociais. Ferreira, Pucci e Lopes (2004) atribuíram a esse instrumento a importância 

de uma demonstração de caráter contábil, econômico e financeiro, uma vez que 

permite aferir o nível de responsabilidade social corporativa das empresas, 

configurando-se como uma prestação de contas dessas com a sociedade. 

Metodologias para elaboração do balanço social vêm sendo propostas por 

vários institutos e adotadas por diversas empresas. É o caso do Instituto Brasileiro 

de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), que sugere um modelo para avaliação 

de sete itens. O primeiro diz respeito aos indicadores de resultado da empresa, 

incluindo receita líquida, resultado operacional e folha de pagamento bruta; seguido 

dos indicadores sociais internos, que envolvem benefícios aos funcionários e, 

externos, como apoio a projetos voltados à comunidade. O quarto aspecto analisado 

são os indicadores ambientais que expressam a preocupação com a melhoria da 

qualidade de vida. O quinto tópico representa outras informações relacionadas aos 

recursos humanos, fazendo referências aos grupos minoritários e ao número de 

contratações, demissões, entre outras. Acrescentam-se, ainda, informações que 

demonstram o comprometimento com a conduta social das empresas nos últimos 

dois itens (IBASE, 2007).  

Os indicadores Ethos, idealizados pelo Instituto Ethos de Responsabilidade 

Social, são uma ferramenta que auxilia as empresas no processo de aprendizado e 

de autoavaliação do comportamento social. De uso essencialmente interno, envolve 

a análise de oito temas: valores, transparência e governança, público interno, meio 

ambiente, fornecedores, consumidores e clientes, comunidade, governo e sociedade 

Esses são divididos em indicadores avaliados por meio da resposta voluntária a um 

questionário disponibilizado pela Instituição, que contempla perguntas de 

profundidade, binárias e quantitativas (INSTITUTO ETHOS, 2008a). 

As questões de profundidade tratam da proposição de quatro situações que 

simulam a evolução da gestão da RS. Apenas uma alternativa pode ser escolhida, 

representando o estágio em que a empresa se encontra. As binárias referem-se ao 

questionamento de determinadas práticas, a que devem ser atribuídas respostas de 

sim ou não, como é o caso de “oferece programa específico para a saúde da mulher 

gestante”. Essas ajudam a visualizar quais as atividades devem ser incorporadas  

(INDICADORES ETHOS, 2007, p. 26). E, por último, as questões quantitativas, que 

permitem o levantamento de dados totais e percentuais em determinadas áreas, 
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como por exemplo, “total de empregados homens pais ou responsáveis por crianças 

de 0 a 5 anos de idade” (INDICADORES ETHOS, 2007, p. 27).  

É importante salientar que o Instituto Ethos é uma organização não-

governamental, que tem como missão “mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a 

gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na 

construção de uma sociedade sustentável e justa” (INSTITUTO ETHOS, 2008b). 

Dessa forma, a aplicação dos indicadores não pressupõe nenhum tipo de premiação 

ou de certificação à empresa respondente, que poderá comparar seus resultados 

com os das demais firmas, por meio de um banco de dados, sistematizados pelo 

próprio Ethos. Os temas e os respectivos indicadores sugeridos pelo Ethos podem 

ser observados no Anexo A. 

Em 1997, Michael Hopkins, baseado no modelo de desempenho social 

corporativo de Donna Wood, descrito no item 2.7.1, propôs indicadores genéricos 

para avaliar a responsabilidade social, por meio de dados oriundos das 

demonstrações contábeis e das demais informações socioeconômicas e ambientais 

disponíveis, como o balanço social, por exemplo. O autor definiu três níveis de RS, 

os quais incluem nove elementos, com o objetivo de analisar individualmente 

empresas e, ainda, de formar um ranking para que essas possam realizar 

comparações entre si (QUEIROZ, 2002).  

O primeiro nível está relacionado aos princípios de responsabilidade social, 

contemplando os elementos legitimidade, como a existência e a divulgação de 

código de ética; responsabilidade pública, que consiste nos litígios envolvendo a 

empresa, na criação de empregos, nas inovações empreendidas, entre outras 

ações; e arbítrio dos executivos, o qual se refere à participação de executivos em 

atividades ilegais e ao cumprimento do código de ética. O segundo nível refere-se 

aos processos de capacidade de resposta social no tocante à percepção do 

ambiente, ao gerenciamento dos stakeholders e à administração de questões 

sociais. E o último nível aborda os resultados das ações de RS, levando em 

consideração os efeitos nos stakeholders internos, os quais incluem a lucratividade, 

as atividades ilegais, as demissões, os benefícios, entre outros; e os efeitos nos 

stakeholders externos, tais como o recall de produtos, a propaganda enganosa, a 

poluição e outros; bem como os efeitos institucionais externos, que se tratam das 

melhorias nas práticas e nas legislações em decorrência de pressões das empresas 
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(HOPKINS, 1997). Para cada nível e elementos são estabelecidos indicadores, os 

quais estão descritos no Anexo B.  

Queiroz (2002) e Daher et. al. (2006) realizaram a aplicação dos indicadores 

de Hopkins em empresas do Brasil. Nas duas pesquisas os resultados sugerem que, 

de modo geral, os indicadores são aplicáveis à realidade brasileira, no entanto,  

ambas apontaram a dificuldade em coletar os dados que se referiam ao nível III, pois 

as empresas só revelaram os aspectos positivos, sendo as informações relativas a 

litígios, por exemplo, omitidas. A esse respeito Queiroz (2002) chamou a atenção 

para algumas fontes de informações, além da empresa investigada, como órgãos de 

defesa e de proteção ao consumidor, instituições de análise e informações 

econômico-financeiras e cadastrais, cartórios de títulos, entre outras, mas, no 

entanto, reconheceu que muitas vezes as informações não estão disponíveis de 

forma compreensível. 

Arruda e Navran (2000) propuseram mensurar o clima ético das 

organizações, com base em indicadores desenvolvidos por esse último, os quais 

denominaram: 1) sistemas formais, são as regras e os manuais existentes na 

organização, bem como os sistemas de controle instituídos; 2) mensuração, 

constituem-se nos métodos de avaliação das atividades desenvolvidas pelas 

pessoas; 3) liderança, referem-se à inclusão da ética na perspectiva do líder como 

um exemplo a ser seguido; 4) negociação, trata-se da ética em acordos realizados 

com clientes, supervisores ou outros funcionários; 5) expectativas, aborda a clareza 

das exigências formais e informais do funcionário para com a empresa e vice-versa, 

nos processos de seleção e de promoção, por exemplo; 6) consistência, indica a 

existência de um conjunto de valores válidos a qualquer situação e momento; 7) 

chaves para o sucesso, elucida a consideração das pessoas como base 

fundamental para o sucesso da organização; 8) serviço ao cliente, refere-se a um 

contato cortez e ético com os clientes; 9) comunicação, constitui-se em processos 

comunicacionais, a fim de tornar claras e precisas as regras, as dúvidas e as 

orientações necessárias; 10) influência dos pares, parte-se do princípio que um 

funcionário pode ser influenciado pelo outro, tanto positivamente, quanto 

negativamente; e, 11) consciência ética, que está associada aos relacionamentos 

pessoais, à influência política, ao uso de recursos da empresa, entre outras 

condutas das pessoas no ambiente de trabalho.  
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Salienta-se que esses indicadores mencionados foram propostos com base 

num instrumento de mensuração desenvolvido e testado por Frank Navran, que 

embora não tenha sido publicado, possibilita aos gestores tomar conhecimento da 

percepção ética nas organizações. Destaca-se o indicador de número 11, que foi 

inserido para aplicação do modelo à realidade brasileira (ARRUDA e NAVRAN, 

2000).  

O Global Reporting Initiative (GRI) aborda diretrizes para elaboração de 

relatórios de sustentabilidade, visando a uma maior aceitação mundial desses 

documentos. Foi criado por uma iniciativa da organização não-governamental norte-

americana Coalition for Environmentally Responsible Economics (CERES) e do 

United Nations Environmental Programme (UNEP), em 1997. 

Segundo o Global Reporting Initiative (2006) o termo relatório de 

sustentabilidade é sinônimo de outros relatórios que visam a descrever os impactos 

causados pelas corporações, como o balanço social, devendo incluir tanto 

informações positivas, quanto negativas. Seus indicadores de desempenho são 

ordenados levando-se em consideração as dimensões: econômica, ambiental e 

social (triple bottom line). 

Na dimensão econômica, são observados aspectos como o desempenho 

econômico da empresa, sua presença no mercado e os impactos econômicos 

indiretos provocados na sociedade. Já na dimensão ambiental, as questões 

evidenciadas são os materiais utilizados como a energia, a água e as matérias-

primas empregadas no processo produtivo, a biodiversidade envolvida na cadeia 

produtiva, a emissão de efluentes e de resíduos, os impactos gerados por produtos e 

serviços, entre outros. E, na dimensão social, avaliam-se as atividades e as 

condições de trabalho, em aspectos relacionados aos direitos humanos, aos 

impactos provocados pelas práticas da empresa na sociedade e a responsabilidade 

pelo produto, em termos de segurança, comunicação, rotulagem, entre outros 

(GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2006).  

Cada uma das três dimensões, inclui aspectos que, por sua vez, são 

definidos por diferentes indicadores, classificados em essenciais e adicionais. Os 

essenciais consistem naqueles que, geralmente, são do interesse da maioria das 

empresas e dos stakeholders. Já os adicionais, tratam-se daqueles que representam 

atividades emergentes, sendo relevantes para poucas organizações (GLOBAL 
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REPORTING INITIATIVE, 2006). As dimensões, os aspectos e os indicadores das 

Diretrizes do GRI foram pormenorizados no Anexo C.  

O Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) constitui-se num índice 

criado em 1999, a fim de monitorar o desempenho financeiro das principais 

empresas mundiais no processo de sustentabilidade. A carteira de empresas que o 

compõe é revisada trimestralmente e anualmente, a fim de garantir que essas 

representem 10% das principais companhias mais preocupadas com 

sustentabilidade. As 2.500 maiores organizações são convidadas a preencher um 

questionário, que contempla 68 perguntas, envolvendo questões relacionadas aos 

aspectos econômicos, ambientais e sociais (DOW JONES SUSTAINABILITY 

WORLD INDEX, 2008). 

Na dimensão econômica são abordados temas como governança corporativa, 

gestão do risco e de crise, códigos de conduta, corrupção e suborno, administração 

do relacionamento com os clientes, gestão da marca e privacidade. Na esfera 

ambiental são avaliados relatórios e políticas ambientais, bem como a gestão de 

sistemas existentes, e a ecoeficiência operacional. Já na questão social, o foco está 

sobre os indicadores de prática laboral, o desenvolvimento do capital humano, a 

retenção e a atração de talentos, a cidadania corporativa e a filantropia, os relatórios 

sociais, a padronização para fornecedores e o compromisso com os stakeholders 

(DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX, 2008). 

O Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) foi elaborado pela Bolsa de 

Valores de São Paulo (BOVESPA), seguindo uma tendência internacional. Seu 

conselho deliberativo é constituído pela Associação Brasileira das Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), Associação Nacional dos 

Bancos de Investimento (ANBID), Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC), Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), International Finance Corporation (IFC), Instituto ETHOS, 

Ministério do Meio Ambiente e Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA).  

O objetivo do ISE é aferir o desempenho de empresas rentáveis e 

comprometidas com a responsabilidade social e a sustentabilidade. Acredita-se que 

organizações sustentáveis geram valor para o acionista no longo prazo por estarem 

mais preparadas para enfrentar situações de riscos econômicos, sociais e 

ambientais (BOVESPA, 2008).  
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Para composição do conjunto de empresas que gera o ISE, é encaminhado 

um questionário às 150 organizações cujas ações são mais negociadas na Bovespa. 

Esse instrumento contempla seis dimensões: a primeira, de ordem geral, aborda os 

compromissos e a transparência da empresa em relação ao desenvolvimento 

sustentável e à sua conduta; a segunda, sobre a natureza do produto, inclui os 

riscos do produto para o consumidor, entre outras informações; a terceira, em 

relação à governança corporativa, trata do cumprimento legal, da proteção aos 

acionistas minoritários, da prestação de contas, entre outras situações; a quarta 

dimensão, econômico-financeira, abrange os planos para crises, o lucro econômico, 

a geração de emprego e renda e outros; a quinta e a sexta dimensão, intituladas 

ambiente e ambiente para instituições financeiras, referem-se aos aspectos sobre a 

responsabilidade, o gerenciamento e o monitoramento ambiental; e, por fim, a 

dimensão social, que abrange as relações com a comunidade, os fornecedores, os 

clientes, os consumidores e os funcionários (QUESTIONÁRIO BASE ISE 2007). 

As dimensões do questionário do ISE, por sua vez, se dividem em critérios, 

determinados por vários indicadores, os quais podem ser visualizados no Anexo D. 

As respostas das companhias são analisadas a fim de se identificar os grupos com 

os melhores desempenhos gerais, resultando na seleção de 40 delas para integrar a 

carteira do índice, que é revista anualmente (QUESTIONÁRIO BASE ISE 2007; ISE, 

2008).  

O Quadro 8 reúne os indicadores de responsabilidade social mencionados 

neste trabalho.  
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Indicadores de Responsabilidade Social 

 

 
Descrição 

Balanço Social 
Demonstração de caráter contábil, econômico e 
financeiro, que objetiva prestar contas à 
sociedade  

Ethos 
Ferramenta que permite às empresas realizar um 
autodiagnóstico em relação às suas práticas 
socialmente responsáveis 

Hopkins 

Indicador genérico que considera os dados 
provenientes das demonstrações contábeis e 
demais informações socioeconômicas e 
ambientais (inclusive balanço social) da empresa  

Navran Instrumento de mensuração do clima ético das 
organizações 

Global Reporting Initiative (GRI) 
Diretrizes para elaboração de relatórios de 
sustentabilidade, com o objetivo de se alcançar 
uma padronização mundial de documentos 

Dow Jones Sustainability World Index (DJSI 
World) 

Índice operado na Dow Jones, que indica o 
desempenho financeiro das principais empresas 
mundiais no processo de sustentabilidade  

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 

Medida que objetiva avaliar o desempenho de 
empresas rentáveis e comprometidas com a 
responsabilidade social e a sustentabilidade, 
negociadas na Bovespa 

Quadro 8: Indicadores de responsabilidade social corporativa 
 

Além dos indicadores, foram elaboradas normas com o objetivo de formalizar 

padrões para os procedimentos socialmente responsáveis das organizações. 

Destacam-se neste trabalho as normas internacionais AA1000, BS8800, 

OHSAS18001, ISO14000, ISO26000, SA8000 e a norma nacional NBR16001. 

Criada em 1999, pelo Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA), a 

AA1000 (Accountability 1000) refere-se à sistematização do relacionamento das 

empresas com os seus respectivos stakeholders, no sentido de assegurar as 

melhores práticas para a prestação de contas. Sua implantação se dá em cinco 

fases: planejamento, contabilidade, auditoria e relatório, implementação e 

engajamento dos stakeholders (GUIA DE COMPATIBILIDADE DE FERRAMENTAS, 

2005). 

As normas BS8800 (British Standards 8800) e OHSAS18001 (Occupational 

Health and Safety Assessment 18001), criadas, respectivamente, em 1996 e 1999, 

relacionam-se à avaliação das questões de saúde e segurança no ambiente de 

trabalho, a fim de torná-lo seguro e saudável, permitindo a identificação e o controle 

dos riscos, consequentemente, a redução de acidentes (BSi BUSINESS 

INFORMATION, 2008). 
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De um mesmo conjunto de normas internacionais, o International 

Organization for Standardization (ISO), originou-se a ISO14000 e a ISO26000, a 

primeira lançada em 1993, é uma ferramenta que possibilita às organizações uma 

maneira estruturada e padronizada de controlar os aspectos relativos ao impacto do 

negócio no meio ambiente; e a segunda, que está em fase de elaboração, com 

previsão de publicação para 2010, irá abordar questões específicas sobre atitudes 

socialmente responsáveis, no que tange a aspectos como a igualdade de gênero, a 

concorrência legal, o combate à pirataria e à corrupção, entre outras questões 

(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2008 e ISO SOCIAL 

RESPONSIBILITY, 2008). 

É interessante salientar que o grupo responsável pela elaboração da norma 

ISO26000 é liderado pelo Brasil, por meio da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), em conjunto com a Suécia, através do Swedish Standard Institute 

(SIS), (ISO SOCIAL RESPONSIBILITY, 2008). 

A SA8000 (Social Accountability 8000) foi criada em 1997, pelo Council of 

Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA), com o objetivo de constituir-se 

em um padrão global que visa a oferecer definições claras para tornar os locais de 

trabalho mais humanos, ou seja, trata-se de uma diretriz de RSC voltada aos 

recursos humanos. Segundo o Guia de Compatibilidade de Ferramentas Ethos 

(2005), a SA8000 combina aspectos das convenções da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) com sistemas de gerenciamento do conjunto de procedimentos 

ISO.  

Seus códigos de conduta estão divididos em nove temas: trabalho infantil, 

trabalho forçado, saúde e segurança, liberdade de associação e reivindicações 

coletivas, discriminação, práticas disciplinares, horas de trabalho, compensação e  

sistemas de gerenciamento (GUIA DE COMPATIBILIDADE DE FERRAMENTAS, 

2005). 

Além das normas internacionais, existe ainda uma norma brasileira 

denominada NBR16001, elaborada pela ABNT, representante da ISO no Brasil, que 

foi lançada em 2004 com a proposta de estabelecer princípios para um sistema de 

gestão em responsabilidade social, auxiliando as empresas a alcançarem seus 

objetivos em termos de RS (GUIA DE COMPATIBILIDADE DE FERRAMENTAS, 

2005). 
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As normas referenciadas resultam em certificações que asseguram às 

empresas conformidade com as demandas nacionais e internacionais, exceto a 

ISO26000, que não terá essa pretensão.  

O Quadro 9 condensa as normas mencionadas neste estudo.  

 

  
Normas de Responsabilidade Social 

 

 
Descrição 

AA1000 
Sistematiza o relacionamento das empresas com 
seus stakeholders, assegurando as melhores 
práticas para a prestação de contas 

BS8800 e OHSAS18001 
Avalia as questões de saúde e segurança no 
ambiente de trabalho, com objetivo de reduzir 
acidentes 

ISO14000 
Estrutura e padroniza o controle dos aspectos 
relativos ao impacto do negócio ao meio 
ambiente  

ISO26000 

Aborda questões específicas da 
responsabilidade social corporativa como 
igualdade de gênero, concorrência legal, 
combate à pirataria, corrupção etc. (ainda em 
fase de elaboração)  

SA8000 
Padrão global que visa tornar os ambientes de 
trabalho mais humanos, tratando-se de uma 
diretriz de RSC voltada aos recursos humanos 

NBR16001 
Estabelece requisitos mínimos para um sistema 
de gestão em responsabilidade social (norma 
brasileira) 

Quadro 9: Normas que regulamentam a gestão da RSC 
 

O conhecimento dos modelos de indicadores e das normas que envolvem as 

práticas sociais empresariais se faz necessário, uma vez que a responsabilidade 

social corporativa deve estar incorporada à gestão estratégica das organizações.   

 

2.8 O desempenho social corporativo e o desempenho econômico-financeiro  

 

O relacionamento entre o desempenho social corporativo e o desempenho 

financeiro das organizações é um assunto que despertou a atenção do meio 

acadêmico. E para analisar essa relação foram utilizados indicadores que avaliam a 

RSC, como por exemplo, índices de reputação de empresas e de análise de 

conteúdos das publicações sociais; e indicadores contábeis, tais como: taxa de 

crescimento, retorno do investimento, participação de mercado, entre outros.  

No entanto, Cochran e Wood (1984) expressaram que não há consenso a 

respeito da adequação desses, isso porque indicadores de RSC têm uma alta carga 
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de subjetividade, ou seja, baseiam-se na percepção de pessoas e não em 

indicadores objetivos, além da maioria dos índices de reputação serem elaborados 

com amostras pequenas de empresas, o que dificulta a generalização dos 

resultados. E, sobre os indicadores contábeis, acrescentaram ainda que não se tem 

comprovação sobre quais deles são os mais recomendados, dada a sua variedade. 

Em relação aos indicadores de avaliação do desempenho social, Carroll 

(2000) fez severas críticas quanto à sua utilização. O autor argumentou que, se o 

pesquisador emprega, isoladamente, indicadores como a reputação, a filantropia ou 

o desempenho ambiental, os resultados desses estudos não deveriam ser 

chamados de desempenho social corporativo, isso porque os indicadores para 

avaliação das questões sociais devem ser mais robustos e incluir os diferentes 

aspectos da relação entre os negócios e os stakeholders, precisando de 

significativas melhorias (CARROLL, 2000). 

Cochran e Wood (1984) avaliaram o relacionamento entre a RSC e o 

desempenho financeiro de um grupo de indústrias por meio dos seguintes 

indicadores contábeis: a relação de ganhos operacionais em relação aos ativos, a 

relação de ganhos operacionais em relação às vendas e o aumento da participação 

de mercado. Já o indicador de RSC foi um índice de reputação que classificou as 

empresas em ‘melhor’, ‘menção honrosa’ e ‘pior’. Os resultados comprovaram uma 

correlação positiva entre essas variáveis. 

Uma investigação de Aupperle, Carroll e Hatfield (1985), que analisou o 

relacionamento entre a RSC e a lucratividade, utilizando como indicador o retorno 

sobre os ativos (ROA) de um ano e de cinco anos, demonstrou que vários níveis 

sociais não têm correlação com diferentes desempenhos financeiros. A limitação 

dessa investigação está no fato de ter sido realizada a partir da percepção de 

diretores de empresas. Esses autores também chamaram a atenção para a 

dificuldade de se desenvolver medidas válidas para avaliação da relação dos 

desempenhos sociais e financeiros.  
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McGuire, Sundgren e Schnneweis (1988) avaliaram 131 empresas 

apresentadas no resultado do survey da revista Fortune6, de 1983 a 1985, cujos 

dados estavam disponíveis. A análise foi baseada em índices de liquidez, de risco e 

de lucratividade da empresa. Os resultados evidenciaram que os indicadores de 

risco são mais associados à responsabilidade social, levando em consideração o 

desempenho passado da empresa. Os autores salientaram que futuras pesquisas 

deveriam estudar o desempenho da empresa antes da realização das práticas 

socialmente responsáveis, além disso, seria mais produtivo considerar o 

desempenho financeiro como uma variável que influencia a responsabilidade social 

do que o inverso (McGUIRE, SUNDGREN e SCHNNEWEIS, 1988). 

Griffin e Mahon (1997) realizaram um estudo bibliométrico baseado em 62 

pesquisas sobre desempenho social corporativo e desempenho financeiro, de 1970 

a 1995, a fim de detectar metodologias inconsistentes. Os resultados indicaram que, 

a priori, o uso de certas medidas pode determinar de fato o relacionamento entre 

essas duas variáveis. Os autores fizeram críticas às pesquisas nessa área 

evidenciando que a maioria dos estudos está focada numa indústria em particular; 

utilizam múltiplas fontes de dados, algumas baseadas em percepções e outras em 

desempenho e empregam as cinco medidas mais comuns na contabilidade (retorno 

sobre o capital próprio, retorno sobre os ativos, total de ativos, idade dos ativos, 

retorno sobre as vendas). 

Nesse mesmo ano, Preston e O'Bannon (1997) realizaram um estudo com 67 

empresas americanas de 1982 a 1992. O resultado indicou que, embora não tenha 

sido identificada significância negativa, no relacionamento entre desempenho social 

e financeiro, as correlações positivas não foram fortes. As variáveis financeiras 

empregadas foram o retorno sobre os ativos, o retorno do patrimônio líquido e o 

retorno de investimentos; e as sociais, o índice de reputação da revista Fortune, nos 

quesitos responsabilidade ambiental e comunitária, habilidade para selecionar e 

reter pessoas e qualidade dos produtos e dos serviços.  

                                  
6 A revista Fortune publica um ranking de organizações dos Estados Unidos, em que mais de 8.000 
executivos são convidados a avaliar as dez maiores empresas na sua indústria em oito atributos: 
solidez financeira, valor de investimentos de longo prazo, utilização de ativos corporativos, qualidade 
da gestão, inovação, qualidade dos produtos ou serviços, uso corporativo de talento, comunidade e 
responsabilidade ambiental. O mesmo é utilizado como um índice de reputação corporativa 
(McGUIRE, SUNDGREN e SCHNNEWEIS, 1988). 
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O trabalho realizado por Griffin e Mahon (1997) foi revisado por Roman, 

Hayibor e Agle (1999). Os resultados expressaram que, 26 das 62 pesquisas 

investigadas originalmente, foram reclassificadas. O resultado geral dessa 

reclassificação é uma diminuição do número de estudos que mostram uma 

correlação negativa, passando de 20 na pesquisa de Griffin e Mahon (1997) para 

cinco na investigação de Roman, Hayibor e Agle (1999). 

As inconsistências entre os estudos parecem ter persistido, prova disso foi a 

pesquisa de Orlitzky, Schmidt e Rynes (2003) que conduziu uma meta-análise de 52 

artigos que associavam desempenho social e financeiro. Os resultados encontrados 

sugerem que há uma relação positiva entre essas duas variáveis, porém, os erros 

detectados nas metodologias dos estudos podem ser responsáveis por uma 

variação de 15 a 100% dos resultados. 

O panorama apresentado até aqui expressa resultados de estudos realizados 

no exterior, onde a pesquisa nessa área está bem mais avançada, resguardadas as 

suas inconsistências. No Brasil, poucas investigações foram encontradas a esse 

respeito.  Rezende e Santos (2006) analisaram a rentabilidade e o desempenho dos 

fundos de investimento socialmente responsáveis. Os resultados comprovaram que 

a sua rentabilidade é semelhante à dos outros fundos de ações, porém o seu 

desempenho (risco versus retorno) é superior.  

Borba (2006) analisou a relação entre o desempenho social e financeiro de 

empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), 

cuja liquidez anual foi expressiva e que publicaram o balanço social, no período de 

2000 a 2002. O modelo estatístico formulado para avaliação levou em consideração 

o Indicador de Desempenho Social Corporativo (IDSC), fundamentado nos balanços 

sociais publicados, conforme modelo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (IBASE), os indicadores de mercado e os contábeis. Os resultados 

indicaram que não há relação positiva entre as variáveis analisadas.  

Esse cenário demonstra que muito se tem a evoluir nas pesquisas que 

correlacionam o desempenho social e financeiro, no sentido de consolidar 

indicadores e metodologias que contribuam para o avanço desse campo de extrema 

importância à administração, afinal os resultados se mostraram divergentes, ou seja, 

ora as correlações foram positivas, ora negativas e, às vezes, inexistentes.   
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O levantamento bibliográfico apresentado neste capítulo aponta que, apesar 

de se ter registros da RSC há mais de 60 anos em literaturas internacionais, esse 

ainda é um tema de significativa relevância, sobretudo no Brasil, onde as reflexões 

se intensificaram há menos de uma década. Tanto a comunidade acadêmica, a título 

da definição de conceitos, compreensão das diferentes visões que o envolvem, 

relacionamento com outros construtos, elaboração de modelos de desempenho; 

quanto o meio empresarial, dado o seu caráter estratégico, a fim de garantir a 

sustentabilidade das organizações, justificam a necessidade de estudos nessa área. 

Para tanto, o próximo capítulo abordará os pressupostos metodológicos que 

embasam este trabalho.   
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo demonstra os procedimentos metodológicos que embasaram o 

desenvolvimento deste trabalho, incluindo o design da investigação, a população e a 

amostra, a operacionalização, os procedimentos e os instrumentos da coleta de 

dados, bem como os construtos, as variáveis e os métodos de análise, a fim de 

alcançar os objetivos propostos e responder ao questionamento do estudo.     

 

3.1 Design da pesquisa 

 

O presente trabalho se caracterizou como uma pesquisa do tipo descritiva de 

abordagem qualitativa e quantitativa, cuja estratégia foi denominada como um 

estudo de caso descritivo que, de acordo com Yin (2005), é uma pesquisa empírica 

que investiga uma determinada situação contemporânea dentro do seu próprio 

contexto, principalmente quando não se tem uma noção clara das fronteiras entre 

fenômeno e contexto. A estratégia também encontra respaldo na expressão de 

Godoy (2006, p. 124) quando menciona que o estudo de caso descritivo “apresenta 

um relato detalhado de um fenômeno social que envolva, por exemplo, sua 

configuração, estrutura, atividades, mudança no tempo e relacionamento com outros 

fenômenos”.  

 

3.2 População e amostra 

 

A população a que se destinou esta investigação foi formada por quatro 

diferentes públicos da Embraco, localizada em Joinville (SC): 1) oito diretores 

(incluindo o Presidente) e 70 gestores, daqui para frente, intitulados simplesmente 

de gestores, 2) cerca de 5 mil funcionários, 3) aproximadamente 100 fornecedores 

regulares e 4) 11 dirigentes de instituições atendidas pelos projetos sociais da 

empresa, que desse momento em diante, serão denominados comunidade.  
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Salienta-se que os clientes7 também faziam parte do rol de públicos a serem 

investigados, porém tal abordagem não foi autorizada pela empresa, sob à 

justificativa de ter realizado recentemente uma pesquisa de satisfação com todos 

eles, considerando assim uma nova investigação um procedimento inadequado. 

Entretanto, embora tenha sido solicitado o acesso a esses dados, os mesmos não 

foram autorizados pela área de marketing da organização.   

A amostra total foi composta por 42 pessoas, todas indicadas pela 

organização, sendo cinco gestores, 20 funcionários, sete fornecedores e 10 

membros da comunidade. Da amostra de gestores, dois são diretores, cujas áreas 

não serão reveladas a fim de assegurar a privacidade dos entrevistados. A amostra 

de funcionários incluiu 20 pessoas de diferentes setores da empresa, tais como: 

centro de documentação e memória, centro de materiais indiretos, controladoria, 

distribuição física de produção, expedição, financeiro, qualidade, metrologia, 

recursos humanos, segurança, saúde e meio ambiente.  

Já a amostra de fornecedores foi formada por sete fontes válidas, pois um 

questionário foi desprezado por motivo de não resposta. Esses representaram 

famílias diferentes de materiais fornecidos, tais como: molas, embalagens de 

madeira e papelão, componentes sintetizados e plásticos. A amostra da comunidade 

reuniu 10 pessoas das instituições relacionadas no Quadro 12. 

 

Tipo de Instituição 
 

Instituições beneficiadas 
 

Escolas 

Centro de Educação Infantil Padre Carlos 
Escola Básica Dom Pio de Freitas 
Escola Municipal Joaquim Félix Moreira 
Escola Municipal Senador Rodrigo Lobo 
Escola Municipal Zulma do Rosário Miranda 

Hospitais Hospital Dona Helena 
Hospital Municipal São José 

Entidades Assistenciais 
Lar de Idosos Vila Vicentina  
Lar Emanuel 
Associação dos Amigos do Projeto Missão Criança 

Quadro 10: Instituições beneficiadas pelos projetos de RSC da Embraco 
incluídas na amostra 

 

                                  
7 A Embraco fornece seus produtos para a indústria da refrigeração, doméstica e comercial, por isso 
seus clientes são, respectivamente, os produtores de freezers e geladeiras para residências e os 
fabricantes de equipamentos refrigerados, tais como: expositores de bebidas e alimentos, freezers 
utilizados em supermercados, restaurantes e lojas de conveniências, máquinas de fazer gelo, 
bebedouros, desumidificadores, entre outros.  
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Destaca-se que os stakeholders incluídos na amostra: gestores, funcionários, 

fornecedores e comunidade, foram escolhidos por serem prioritários para a empresa 

nas suas relações de negócio e, consequentemente, por essa desenvolver 

programas de responsabilidade social focados nesses públicos.  

O tipo de amostragem empregado foi o não-probabilístico, baseado na 

intencionalidade que, como afirmam Bisquerra, Sarriera e Martinez (2004), possibilita 

escolher os entrevistados que melhor representem a população. Nesse caso, o 

critério utilizado para seleção dos pesquisados foi o de conhecimento dos programas 

sociais desenvolvidos pela empresa, uma vez que esse está relacionado à 

percepção (CHAUÍ, 1999), além de concordância e disponibilidade em participar.  

Salienta-se que a escolha pela utilização de várias fontes de evidências, 

ocorreu em função da necessidade do estudo não se restringir à apenas uma origem 

de dados. 

 

3.3 Construtos e variáveis de análise 

 

Os construtos e as variáveis de análise investigadas levaram em 

consideração as proposições teóricas de Carroll (1979, 1991) e Schwartz e Carroll 

(2003), as quais conceituam a RSC em três dimensões: econômica, que se refere às 

ações empresariais que visam à maximização da riqueza e do valor; legal, cujo 

princípio está centrado em obedecer às leis vigentes; e ética, que pressupõe uma 

obrigação moral de fazer o que é certo e justo. Salienta-se que a dimensão 

filantrópica, a qual Carroll (1979, 1991) se refere, foi redirecionada por Schwartz e 

Carroll (2003) para as dimensões econômica e ética, razão pela qual, no Quadro 13, 

essas apresentam um conjunto maior de variáveis em relação à dimensão legal.  
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Construtos 

 
Variáveis de análise 

Dimensão 
Econômica 

1) Lucros constantes 
2) Condição financeira satisfatória 
3) Nível de eficiência operacional adequado 
4) Posição competitiva 
5) Ganho para todos os envolvidos 
6) Desempenho econômico-financeiro corporativo 
7) Investimento em educação 

Dimensão 
Legal 

1) Cumprimento das obrigações legais nos âmbitos local, estadual e federal 
2) Cumprimento das obrigações legais para fabricação de produtos 
3) Cumprimento das obrigações legais impostas pela sociedade 
4) Cumprimento das obrigações legais com o meio ambiente 
5) Cumprimento das obrigações legais com o Governo 

Dimensão 
Ética 

1) Respeito às normas morais e éticas adotadas pela sociedade  
2) Respeito às normas morais e éticas no relacionamento com funcionários 
3) Respeito às normas morais e éticas no relacionamento com fornecedores 
4) Consideração das normas éticas da sociedade na delimitação das metas 
corporativas 
5) Garantia da integridade corporativa a partir da aceitação das normas éticas, indo 
além do cumprimento das leis e dos regulamentos 
6) Apoio a projetos que promovam a qualidade de vida da comunidade 
7) Assistência voluntária às instituições e comunidade beneficentes 

Quadro 11: Construtos e variáveis analisadas 
Fonte: Adaptado de Carroll (1979, 1991); Schwartz e Carroll (2003) 

 

É de fundamental importância que se esclareça que as variáveis de análise 

apresentadas demandam uma reflexão sobre o desempenho da empresa em cada 

uma das dimensões de RSC, econômica, legal e ética.  

No que tange ao desempenho econômico, justifica-se que a organização não 

disponibilizou as informações dessa natureza. Em consulta à base de dados da 

Economática, ferramenta para auxílio na análise de dados financeiros de empresas, 

constatou-se que estão disponíveis apenas os dados consolidados para a Whirlpool 

S.A., empresa formada a partir da reorganização societária da Multibrás S.A. 

Eletrodomésticos e da Embraco S.A., que desde maio de 2006 atuam no Brasil sob 

essa razão social. Por esse motivo, a relação do desempenho econômico-financeiro 

com a responsabilidade social corporativa foi mensurada com base na percepção 

dos gestores sobre o comportamento dos seguintes indicadores: retorno sobre os 

investimentos (ROI), retorno sobre os ativos (ROA), retorno para os acionistas, 

crescimento nas vendas e lucro a partir do investimento em responsabilidade social.  

Os desempenhos legal e ético foram avaliados por meio da constatação do 

que está declarado nos documentos institucionais e confrontado com as respostas 

dos stakeholders da empresa às questões específicas incluídas nos instrumentos de 

coleta de dados. Entretanto, no aspecto legal, chama-se a atenção ao que foi 
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expresso por Queiroz (2002) e Daher et. al. (2006) sobre a dificuldade em reunir 

informações desse âmbito, pois os registros de eventuais litígios são omitidos na 

maioria das vezes.  

 

3.4 Operacionalização, procedimentos e instrumentos da coleta de dados 

 

A coleta dos dados, prevista inicialmente para acontecer de setembro a 

novembro de 2008, foi realizada apenas no período de 2 de dezembro de 2008 a 27 

de março de 2009, com a interrupção das festividades de fim de ano e férias 

coletivas dos funcionários.  

No entanto, os contatos iniciais com a empresa, com o intuito de elaborar o 

projeto de pesquisa para execução desta investigação, aconteceram ainda em 

outubro de 2007, por telefone e meio eletrônico, com a Sra. Elaine Arantes, na 

época, responsável imediata pela área de Responsabilidade Social (RS) na 

organização. A primeira visita à Embraco foi realizada no dia 5 de março de 2008, a 

fim de detalhar os objetivos pretendidos com o trabalho. A partir de então, começou 

a coleta dos materiais institucionais, os quais são apresentados no Quadro 10. 

 

 
Documentos da Embraco 

 
Carta de Valores 

Código de Conduta do Fornecedor 
Código de Ética 

Jornal dos Funcionários da Embraco Brasil (janeiro a dezembro de 2008) 
Leadership meeting: leading the future. Social Responsibility 

Livro do Prêmio Embraco de Ecologia 
Manual de Qualificação de Fornecedores 

Política Corporativa do Investimento Social 
Relatório de Sustentabilidade (2005, 2006 e 2007) 

Site corporativo 
Quadro 12: Documentos institucionais pesquisados 

 

De maneira concomitante, aconteceram as entrevistas exploratórias com 

funcionários da organização que tinham relação com os públicos inseridos na 

pesquisa: gestores, funcionários, fornecedores, clientes e líderes das instituições 

beneficiadas pelas ações da empresa. Tal procedimento visava subsidiar o 

desenvolvimento dos instrumentos de pesquisa e definir com esses profissionais as 

amostras a serem investigadas.  
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Os entrevistados foram: a Sra. Elaine Arantes, responsável direta pela gestão 

das ações de responsabilidade social da Embraco; a Sra. Caroline Setti, funcionária 

da área de RS, em função do seu envolvimento com as ações de investimento 

social, as quais abrangem, principalmente, funcionários da empresa e instituições 

beneficiadas pelos programas da Embraco; a Sra. Valdirene Daufembach, da área 

de gestão de pessoas, especificamente pela sua participação no Programa de 

Valorização da Diversidade; o Sr. Robson Soares Louzada, da área de materiais, 

devido ao seu contato direto com os fornecedores; e a Sra. Maria Stela d'Escragnolle 

Cardoso, gestora de marketing, em função do seu relacionamento com clientes. O 

Quadro 11 relaciona as datas em que foram realizadas as respectivas entrevistas.  

 

 
Entrevistados 

 
Data 

Elaine Arantes 5 de março de 2008 
Caroline Setti 1 de abril de 2008 
Valdirene Daufembach 9 de abril de 2008 
Robson Soares Louzada 30 de outubro de 2008 
Maria Stela d'Escragnolle Cardoso 20 de novembro de 2008 

Quadro 13: Funcionários entrevistados para elaboração dos 
instrumentos de pesquisa 

 

Em julho de 2008, a pesquisadora foi informada que a Sra. Elaine Arantes 

havia sido desligada da empresa, ficando sob a responsabilidade da Sra. Caroline 

Setti agilizar os trâmites para que a pesquisa pudesse ser continuada. Embora o 

trabalho estivesse autorizado, sua operacionalização levou mais tempo que o 

previsto, devido à dificuldade de agenda dos entrevistados, principalmente dos 

gestores, fato que provocou o atraso na realização da pesquisa de campo. 

Os procedimentos de coleta de dados foram a pesquisa documental e a 

entrevista estruturada que, segundo May (2004), é a forma mais adequada para se 

efetuar as perguntas para cada um dos entrevistados da mesma maneira, bem como 

garantir a comparabilidade dos dados. Ao entrevistador cabe direcionar o 

respondente de acordo com a sequência das questões do instrumento de coleta de 

dados, de modo que se for preciso buscar algum esclarecimento, pouca ou 

nenhuma variabilidade na elaboração da pergunta deve ficar evidente para não 

influenciar as respostas do entrevistado (MAY, 2004).   

Para organização do processo da coleta de dados, foi utilizado um protocolo 

de estudo de caso, disponível no Apêndice A, o qual é uma maneira de ampliar a 
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confiabilidade da pesquisa, uma vez que norteia o pesquisador na coleta dos dados 

(YIN, 2005). 

Os instrumentos de investigação incluíram questionários compostos de 

questões abertas e fechadas, aplicados pessoalmente pela pesquisadora, com o 

auxílio de um gravador de áudio, aos gestores, funcionários e dirigentes das 

instituições atendidas pelos projetos sociais da empresa; e via meio eletrônico aos 

fornecedores em função da disponibilidade dos mesmos e da localização geográfica, 

uma vez que esses estão situados em diferentes regiões do País.  

As questões do instrumento de coleta de dados foram organizadas em seis 

agrupamentos principais, os quais foram assim determinados: 1) Bloco A: opinião em 

relação às ações de responsabilidade social da Embraco; 2) Bloco B: concordância 

com o que é praticado na empresa e percepções sobre o relacionamento da 

organização com seus diferentes públicos; 3) Bloco C: concordância com a postura 

socialmente responsável praticada na Embraco; 4) Bloco D: percepção sobre o 

desempenho da empresa a partir do seu investimento em práticas socialmente 

responsáveis; 5) Bloco E: opinião sobre a avaliação que os diferentes públicos da 

empresa fazem das ações de responsabilidade social da organização; 6) Bloco F: 

perfil dos respondentes. 

Esclarece-se que, cada grupo de respondentes, ou seja, cada público 

investigado, foi submetido a um questionário específico de acordo com o tipo de 

relação que estabelece com a empresa e com o conhecimento a respeito do assunto 

abordado. Portanto, o número e o tipo de questões em cada bloco varia de acordo 

com o stakeholder investigado, conforme demonstra a Tabela 3. 
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Tabela 3: Número de questões do instrumento de coleta de dados 

Bloco A 

Público Nº. de questões 
Tipo 

Aberta Fechada 
Gestores 8 4 4 
Funcionários 6 2 4 
Fornecedores  5 2 3 
Comunidade 11 5 6 

Bloco B 

Público Nº. de questões 
Tipo 

Aberta Fechada 
Gestores 5 - 5 
Funcionários 3 - 3 
Fornecedores  4 - 4 
Comunidade 3 - 3 

Bloco C 

Público Nº. de questões 
Tipo 

Aberta Fechada 
Gestores 9 - 9 
Funcionários 9 - 9 
Fornecedores - - - 
Comunidade - - - 

Bloco D 

Público Nº. de questões 
Tipo 

Aberta Fechada 
Gestores 1 - 1 
Funcionários - - - 
Fornecedores - - - 
Comunidade - - - 

Bloco E 

Público Nº. de questões 
Tipo 

Aberta Fechada 
Gestores 1 - 1 
Funcionários - - - 
Fornecedores - - - 
Comunidade - - - 

Bloco F 

Público Nº. de questões 
Tipo 

Aberta Fechada 
Gestores 4 - 4 
Funcionários 4 - 4 
Fornecedores  4 - 4 
Comunidade 4 - 4 

 

Justifica-se que no instrumento de coleta de dados aplicado aos 

fornecedores, à comunidade e aos funcionários, o Bloco F, que trata do perfil dos 

entrevistados, recebeu o nome de, respectivamente, Bloco C e Bloco D, conforme 

pode ser observado nos Apêndices C, D e E. Isso porque nem todos os blocos 

mencionados na Tabela 3 estiveram presentes em cada um dos modelos de 



  

 

85 

questionário, no entanto, todos incluem perguntas comuns. Além disso, esclarece-se 

que cada uma das questões dos Blocos B, C, D e E se desdobrou em um conjunto 

de afirmações diferentes, e para as quais os respondentes tinham que indicar a sua 

opinião a respeito.  

As perguntas inseridas no Bloco A para avaliar a opinião dos respondentes 

em relação às ações de responsabilidade social da Embraco, incluíram questões 

abertas, para que os entrevistados tivessem liberdade de expressão, e fechadas 

dicotômicas e tricotômicas, respectivamente, com duas e três possibilidades de 

respostas, com espaço para mais esclarecimentos. Além dessas, algumas questões 

permitiam a atribuição de uma nota que representasse a opinião do entrevistado em 

determinada situação, conforme demonstra a Figura 11, em que os números de 1 a 

3 representaram as notas mínimas e os números de 4 a 6 as notas máximas. 

 

Mínima Máxima 
1 2 3 4 5 6 

Figura 11: Escala utilizada para mensuração das questões do Bloco A 
 

Para medição das questões do Bloco B, foram feitas afirmações a respeito do 

que é praticado na Embraco em termos de responsabilidade social e do 

relacionamento da organização com seus diferentes públicos e, para as quais os 

entrevistados indicaram o seu grau de concordância, numa escala de 1 a 6, levando 

em conta que os números de 1 a 3 significaram baixas concordâncias e os números 

de 4 a 6 altas concordâncias, as quais podem ser visualizadas na Figura 12.  

 

Mínima concordância Máxima concordância 
1 2 3 4 5 6 

Figura 12: Escala utilizada para mensuração das questões do Bloco B 
 

O Bloco C abordou as questões em que os entrevistados declararam o grau 

de concordância com as afirmações sobre a postura socialmente responsável 

praticada na Embraco, as quais foram inseridas apenas no questionário aplicado aos 

gestores e funcionários, pois essas exigiam um conhecimento mais aprofundado das 

ações da empresa. A escala de medição foi a mesma demonstrada na Figura 12.  

Salienta-se que as questões incluídas nesse Bloco tinham como propósito 

classificar as práticas de RSC desempenhadas pela Embraco, nas dimensões 

econômica, legal, ética e filantrópica. Para tanto, os seus conteúdos basearam-se 
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numa versão revisada do instrumento de pesquisa original, utilizado no estudo de 

Aupperle, Carroll e Hatfield (1985), que investigou a percepção de 241 executivos de 

empresas listadas na Revista Forbes em 1981 sobre responsabilidade social 

corporativa e administração estratégica, levando em consideração os construtos de 

Carroll (1979). A versão revisada do instrumento foi enviada à pesquisadora, via e-

mail, por Kenneth E. Aupperle, um dos autores do referido trabalho, tendo sido 

traduzido e adaptado à realidade da empresa em estudo pela própria pesquisadora.  

Neste aspecto, faz-se necessário esclarecer que o primeiro contato desta 

pesquisadora foi com Mark S. Schwartz e Archie B. Carroll, autores do modelo 

publicado em 2003, que ilustra a responsabilidade social num Diagrama de Veen, 

nas dimensões econômica, legal e ética, porém o próprio Mark S. Schwartz 

recomendou à pesquisadora que fizesse uso do instrumento utilizado por Aupperle, 

Carroll e Hatfield (1985).  

Dessa forma, para a coleta dos dados, foi utilizado o modelo que concebe a 

RSC nas quatro dimensões (CARROLL, 1979, 1991) e para fins de análise, além 

desse, levou-se em consideração o de SCHWARTZ e CARROLL (2003), que 

reagrupa essas mesmas dimensões em apenas três, uma vez que os autores desse 

último vêm ainda desenvolvendo um instrumento pertinente ao mesmo. Acrescenta-

se a isso o fato de o modelo de 1991, que se fundamenta na versão de 1979, 

apresentar detalhadamente cada uma das variáveis que compõem as suas 

dimensões, mostrando-se didático para analisar as ações desenvolvidas pela 

empresa em cada uma delas, principalmente ao que se refere à filantropia, que no 

Brasil recebe forte ênfase.  

Contudo, registra-se que o modelo teórico de Schwartz e Carroll (2003) trata-

se de uma evolução das representações de um de seus autores, Carroll (1979, 

1991), o qual toma como princípios as dimensões econômica, legal, ética e 

filantrópica, dos modelos anteriores, embora redimensione essa última aos níveis 

econômicos e éticos, sob a justificativa de que, por vezes, as organizações 

desenvolvem ações filantrópicas motivadas por esses interesses, conforme 

explicitado no item 2.7.2 desta dissertação.  

A percepção sobre o desempenho da empresa a partir do seu investimento 

em práticas socialmente responsáveis, foi investigada no Bloco D, presente 

especificamente no questionário aplicado aos gestores, dado o nível estratégico da 

informação. A medição utilizada levou em conta um estudo realizado por Maignan e 
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Ferrell (2001), o qual utilizou uma escala de 5 pontos para indicar a opinião dos 

gestores sobre o comportamento de alguns indicadores econômico-financeiros em 

relação aos seus concorrentes. No entanto, neste estudo, a escala utilizada foi a de 

6 pontos, em que os números de 1 a 3 significaram um desempenho “muito pior” e 

os números de 4 a 6 representaram um desempenho “muito melhor”, como pode ser 

observado na Figura 13.  

 

Muito pior Muito melhor 
1 2 3 4 5 6 

Figura 13: Escala utilizada na medição da questão do Bloco D 
 

O Bloco E, que se consistiu em uma questão relacionada à opinião dos 

gestores sobre a avaliação que os diferentes públicos da empresa fazem das ações 

de responsabilidade social da Embraco, também foi incluída somente no 

questionário aplicado aos gestores, a qual foi mensurada segundo a escala já 

expressa na Figura 11.  

Já o Bloco F, que retratou o perfil dos respondentes, esteve presente em 

todos os questionários, porém assumindo a denominação de Bloco C no 

questionário dos fornecedores e da comunidade e de Bloco D no caso dos 

funcionários, conforme relatado anteriormente. As questões que o compuseram 

foram todas fechadas, sendo uma dicotômica, para a questão do gênero dos 

entrevistados, e três de múltipla escolha para faixa etária, tempo de relacionamento 

com a empresa e escolaridade.   

Acrescenta-se, ainda, que as escalas utilizadas nos instrumentos de pesquisa 

mencionados caracterizaram-se por: classificação forçada, para obrigar a 

manifestação das opiniões dos entrevistados; diferencial semântico, pois os pontos 

extremos apresentavam adjetivos que representavam opostos (MALHOTRA et. al., 

2005); e número par de categorias, a fim de evitar a tendência das respostas no 

ponto central.  

Hair et. al. (2005, p. 198) afirmaram que “para uma escala ser confiável, as 

perguntas devem ser respondidas de forma coerente, de uma maneira altamente 

correlacionada”. Quanto mais forte for essa correlação, maior será a confiabilidade 

da escala. Por isso, a fim de garantir a referida confiabilidade foi calculado o 

coeficiente alfa de Cronbach para os construtos das dimensões: econômica, legal, 
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ética e filantrópica, aplicados aos gestores e funcionários, o qual será apresentado 

no item 4.4.2.11.  

O pré-teste do instrumento foi realizado com duas pessoas de cada grupo 

amostral: gestores, funcionários, fornecedores e comunidade, totalizando oito 

pessoas. Hair et. al. (2005) esclarecem que o tamanho da amostra de um pré-teste 

pode variar de quatro a 30 pessoas. Foram necessárias pequenas alterações no 

questionário que se destinava aos funcionários e à comunidade, no sentido de incluir 

uma possibilidade de resposta em apenas uma questão, o que não inviabilizou que 

tais entrevistas fizessem parte da amostra.  

 

3.5 Tratamento e análise dos dados 

 

Terminado o trabalho de campo, os dados quantitativos foram tabulados no 

software Microsoft Excel e os dados qualitativos, provenientes das questões abertas, 

foram transcritos de arquivos de áudio para arquivos no software Microsoft Word.  

Para interpretações das questões quantitativas, foi utilizada a estatística 

descritiva, a fim de determinar as médias e o desvio padrão dos dados apurados, e a 

estatística não-paramétrica, por meio dos testes não-paramétricos de Kruskal-Wallis 

e Dunn. A opção pelos métodos estatísticos não-paramétricos deu-se em função de 

os mesmos não estarem baseados na distribuição normal dos dados e na 

homogeneidade das variâncias entre as populações em estudo (MENEZES e 

AZEVEDO, 2004; CALLEGARI-JACQUES, 2003).  

Dessa forma, a análise de variância não-paramétrica, representada pelo teste 

de Kruskal-Wallis (K-W), pode ser empregada quando são violados os pressupostos 

de normalidade e homocedasticidade dos dados, sendo útil quando se comparam 

duas ou mais populações diferentes (CALLEGARI-JACQUES, 2003; SIEGEL e 

CASTELLAN JR., 2006). Como as demais técnicas não-paramétricas, o K-W utiliza 

postos8 ao invés dos valores das variáveis (DÍAZ e LÓPEZ, 2007). Tais situações 

explicam a escolha do referido teste nesta dissertação, a fim de avaliar se existem 

                                  
8 No caso da utilização de variáveis qualitativas ordinais em métodos não-paramétricos, não se pode 
utilizar diretamente os valores das variáveis em estudo, para tanto, utiliza-se os postos (ranks) das 
observações, que consistem nas suas posições relativas às demais variáveis, quando essas estão 
em ordem crescente (MENEZES e AZEVEDO, 2004). “Quando ocorre algum empate, ou seja, quando 
se tem uma repetição de valor [...] atribuem-se postos seqüenciais e, em seguida, calcula-se a média 
dos postos com valores empatados” (BARBETTA, 2001, p. 282).  
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diferenças nas percepções dos públicos investigados, gestores, funcionários, 

fornecedores e comunidade, em relação às ações de RSC da Embraco, nas 

dimensões econômica, legal, ética e filantrópica (CARROLL, 1979, 1991; 

SCHWARTZ e CARROLL, 2003). Os cálculos para aplicação do K-W foram 

realizados no software STATISTICA. 

Como o teste de K-W não indica especificamente em quais grupos ocorrem 

as diferenças, é recomendada a aplicação do teste de Dunn, que consiste na 

comparação em pares das variáveis, com o objetivo de identificar em quais das 

amostras, previamente estipuladas, obtêm-se diferenças significativas das demais 

(CALLEGARI-JACQUES, 2003; MAROCO, 2003). Para tanto, foi realizada a 

comparação pareada das dimensões do modelo teórico e dos públicos investigados, 

com auxílio de planilha eletrônica específica do software Microsoft Excel. 

Já os dados qualitativos foram analisados utilizando-se o princípio da 

categorização, que segundo Bardin (1977, p. 117) “é uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 

definidos”. A autora acrescenta ainda que “as categorias são rubricas ou classes, as 

quais reúnem um grupo de elementos [...] sob um título genérico, agrupamento esse 

efetuado em razão dos caracteres comuns desses elementos” (1977, p. 117).  

Dessa forma, as categorias deste estudo, apresentadas no Quadro 14, foram 

determinadas previamente de forma geral, uma vez que não se conhecia o 

detalhamento das percepções dos entrevistados, embora se tenha levado em 

consideração o critério semântico textual que classifica os elementos por temas 

(BARDIN, 1977), e os objetivos propostos para esta investigação.  

 

 
Categorias de análise 

 
1. Importância de a empresa ser socialmente responsável 
2. Benefícios para a empresa em ser socialmente responsável 
3. Responsabilidade social como parte da estratégia da empresa 
4. Planejamento das ações de responsabilidade social da empresa 
5. Monitoramento dos resultados das ações de responsabilidade social da empresa 
6. Atividades de responsabilidade social realizadas pela empresa na comunidade 
7. Benefícios para a comunidade decorrentes das atividades de responsabilidade social 

da empresa 
8. Mudanças ocorridas depois de iniciadas as atividades da empresa na comunidade 

Quadro 14: Categorias de análise das questões qualitativas 
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Bardin (1977) recomenda as seguintes condições para determinação de um 

conjunto de boas categorias: exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, 

objetividade/fidelidade e produtividade. A exclusão mútua refere-se ao fato de o 

elemento não pertencer a mais de uma divisão. A homogeneidade diz respeito a um 

único princípio de classificação. A pertinência está relacionada à adequação ao 

quadro teórico em estudo. A objetividade e a fidelidade consideram que as diferentes 

partes do material devem ser categorizadas da mesma forma, mesmo quando 

submetidos a várias análises. E, por fim, a produtividade que diz respeito à 

qualidade dos resultados apurados.    

Na medida em que o material coletado foi sendo enquadrado nas categorias 

mencionadas, um sentido interpretativo foi atribuído às declarações dos 

entrevistados, a fim de se atribuir inferências à luz do modelo teórico da concepção 

da responsabilidade social nas dimensões econômica, legal e ética, que orientou 

este estudo.  
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os dados e discutir os 

resultados obtidos por meio da análise documental e da pesquisa de campo aplicada 

aos públicos da Embraco: gestores, funcionários, fornecedores e comunidade; 

seguindo-se os preceitos da metodologia já mencionada no capítulo anterior.  

Inicialmente, apresenta-se a caracterização da organização em estudo, bem 

como as suas práticas declaradas como socialmente responsáveis, conforme 

apreciação dos seguintes materiais institucionais: Carta de Valores, Código de 

Conduta do Fornecedor, Código de Ética, Leadership meeting: leading the future 

(Social Responsibility), Jornais dos Funcionários da Embraco Brasil, Livro do Prêmio 

Embraco de Ecologia, Manual de Qualificação de Fornecedores, Política Corporativa 

do Investimento Social, Relatórios de Sustentabilidade e site corporativo.   

Em seguida, descreve-se o perfil da amostra, considerando o gênero, a faixa 

etária, a escolaridade e o tempo de relacionamento dos entrevistados com a 

empresa, bem como a descrição e a análise das questões qualitativas e 

quantitativas da pesquisa, as quais incluem, respectivamente, a importância e os 

benefícios de a empresa ser socialmente responsável, a participação dessas 

práticas na estratégia corporativa, o planejamento das ações, o conhecimento dos 

stakeholders a respeito dessas ações, os objetivos pretendidos com as atividades 

socialmente responsáveis, o relacionamento com funcionários e fornecedores, a 

classificação das posturas da organização segundo os modelos teóricos em estudo, 

entre outras.  

 

4.1 Caracterização da empresa estudada 

 

Fundada em 1971, a Empresa Brasileira de Compressores S.A. (EMBRACO), 

que tem como missão oferecer soluções inovadoras para uma melhor qualidade de 

vida, é líder mundial do mercado de compressores herméticos, com cerca de 22% 

do mercado de refrigeração doméstica e comercial de pequeno porte (EMBRACO, 

2008c). 

Além da matriz no Brasil, situada em Joinville, onde se localiza a 

administração, o centro de pesquisa e desenvolvimento e a área de fundição, a 
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empresa possui fábricas na Itália, China e Eslováquia, com escritórios de vendas 

nos Estados Unidos, México e Itália. Sua capacidade produtiva é de 27 milhões de 

unidades ao ano, comercializados para 80 países. Além dos compressores, a 

empresa produz ainda: componentes de ferro fundido, componentes elétricos, 

condensadores, evaporadores e sistemas eletrônicos (EMBRACO, 2007c).  

Com essa produção e empregando mais de 10 mil funcionários em todo o 

mundo, desses cerca de cinco mil só no Brasil, a Embraco alcança um status de alto 

impacto socioeconômico e ambiental nas comunidades onde está inserida. Sua 

preocupação com desempenho socialmente responsável, envolvendo os diferentes 

stakeholders da sua cadeia de valor, é declarada como uma das prioridades 

estratégicas da empresa no seu relatório de sustentabilidade. A organização tem 

como visão ser, em todos os mercados, o fornecedor preferencial de soluções para 

refrigeração, por isso, adota como valores o comprometimento, a excelência, a 

inovação, a integridade, o respeito e espírito de vitória (EMBRACO, 2007c). Por 

essas razões, a empresa foi selecionada como objeto deste estudo.  

 

4.2 Ações de responsabilidade social desempenhadas pela empresa 

 

A responsabilidade social passou a fazer parte do rol das estratégias globais 

da Embraco a partir de 2003 (EMBRACO, 2007c). Atualmente, as cinco prioridades 

estratégicas assumidas pela empresa no seu Relatório de Sustentabilidade 2008 

são: liderança tecnológica, excelência operacional, crescimento de receitas e 

geração de valor, pessoas e sustentabilidade, em substituição ao termo 

responsabilidade social. Segundo o então presidente da empresa, Sr. Ernesto 

Heinzelmann, essa substituição deu-se em função de “acreditarmos que o termo 

mostra de forma mais clara a importância da gestão com o olhar voltado para a 

perenidade do negócio” (EMBRACO, 2007c, p. 5).  

A esse respeito, convém mencionar o que Schwartz e Carroll (2007) 

expressaram sobre o construto sustentabilidade que, embora teoricamente inclua 

uma preocupação legítima com o meio ambiente, com os benefícios que o negócio 

pode prestar à sociedade em longo prazo e com as futuras gerações, esse não 

aborda de maneira explícita a ética e os aspectos legais. No entanto, a empresa 

define sustentabilidade como “adotar uma postura ética e transparente no 

relacionamento que estabelece com seus diversos públicos e assegurar que não só 
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os aspectos econômicos, mas também os ambientais e sociais sejam considerados 

nessas relações” (EMBRACO, 2007c, p. 640). Se considerado que a postura ética 

declarada pela organização pressupõe o cumprimento de aspectos legais, pode-se 

dizer que o que é entendido pela Embraco como sustentabilidade supera as 

deficiências apontadas pelos autores.  

Ainda nesse contexto cabe citar que, tanto na academia quanto no ambiente 

empresarial, não existe consenso sobre as terminologias mais adequadas, 

responsabilidade social corporativa (RSC), ética nos negócios (EN), gestão de 

stakeholder (GS), sustentabilidade (SUS) ou cidadania corporativa (CC), para 

expressar a relação dos negócios com a sociedade, indicando que essas não são 

antagônicas e sim complementares entre si (SCHWARTZ e CARROLL, 2007).   

Desde 2005, a Embraco possui uma área específica para gerenciar os 

assuntos relacionados à responsabilidade social, denominada Gestão Corporativa 

de Comunicação e Responsabilidade Social, na qual trabalham duas funcionárias 

dedicadas exclusivamente às atividades dessa natureza, as quais estão divididas na 

atuação das frentes descritas no Quadro 15. 
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Programas de RSC 

 
Objetivo Stakeholder 

envolvido 

Valorização da Diversidade 
Educar e sensibilizar para o tema 
promovendo a inclusão de grupos 
historicamente discriminados 

Funcionários e 
comunidade 

Valores e Ética Tornar conhecidos os padrões éticos da 
organização para todos os stakeholders 

Funcionários, 
fornecedores, 
clientes, 
comunidade e 
demais stakeholders 
da empresa 

Investimento Social Privado 

Contribuir para o desenvolvimento local 
das comunidades, assegurando a 
verdadeira transformação por meio de 
ações efetivas 

Funcionários e 
comunidade 

RSC para fornecedores 

Selecionar os fornecedores, além de 
sensibilizá-los e desenvolvê-los para as 
questões relacionadas à 
responsabilidade social corporativa 

Fornecedores 

RSC no mercado 

Aprimorar o conhecimento e 
conscientizar para a sustentabilidade e a 
responsabilidade social junto à cadeia 
de valor 

Clientes 

Indicadores de 
Responsabilidade Social 

Incorporar indicadores chave de 
desempenho de responsabilidade social 
no Modelo de Gestão Embraco 

Gestores 

Quadro 15: Programas de RSC da Embraco 
Fonte: Dados secundários da empresa e entrevista com a Gestora Corporativa de Comunicação e 
Responsabilidade Social 
 

Em 2007, foram aplicados os indicadores Ethos em toda a organização e os 

resultados apontaram que essa está avançando do estágio 2, que se caracteriza por 

uma prática defensiva, para o estágio 3, que pressupõe o desenvolvimento da 

responsabilidade social e da sustentabilidade como estratégia de negócio (COELHO 

e ARANTES, 2008), guardando estreita relação com o comportamento proativo de 

responder às pressões sociais (CARROLL, 1979; WARTICK e COCHRAN, 1985). 

Segundo a gestora da área, os referidos indicadores, disponíveis no Anexo A, são 

aplicados a cada dois anos. A meta é atingir o estágio 3 até 2010 (EMBRACO, 

2007c). 

Com base na análise dos documentos institucionais da empresa, foram 

localizadas várias práticas intituladas como ações socialmente responsáveis. Na 

gestão da RSC para fornecedores, por exemplo, foram encontradas as seguintes 

iniciativas: Prêmio Fornecedor Destaque, Código de Conduta do Fornecedor 

Embraco, Manual de Qualificação de Fornecedores e cláusulas contratuais sobre 

responsabilidade social, segurança do produto e meio ambiente. Segundo o gestor 
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de Procurement9, a empresa está em fase de alterações contratuais e de práticas 

para melhor selecionar os fornecedores em termos de indicadores sociais e 

ambientais. Porém, as atividades identificadas parecem compreender razões 

econômicas, legais e éticas, posicionando-se no centro do modelo de Schwartz e 

Carroll (2003), embora a econômica seja a mais evidente.    

Em relação aos funcionários, foram localizadas práticas tais como: Programa 

Saúde, Integração e Movimento (SIM), que consiste em melhorar a qualidade de 

vida dos funcionários, a partir do conceito de saúde integral, com atividades diárias 

na Associação Desportiva Embraco (ADE) e orientação nutricional; Programa de 

Valorização da Diversidade, o qual realiza workshops, cursos, eventos e campanhas 

de conscientização; Investimento Social, com a realização do Programa de 

Voluntariado (Prove), Utilização do Espaço do Saber Digital e da Associação 

Desportiva Embraco para funcionários e familiares; Teatro e Coral; Valores e Ética, 

que incluiu a publicação e a disseminação de um Código de Ética e da Carta de 

Valores Embraco; Programa de Preparação para a Aposentadoria De Olho no 

Futuro; Programa de Participação dos Resultados (PPR); Programa Jeito de Liderar 

Embraco, que objetiva formar lideranças alinhadas à estratégia da empresa; 

Programa de Trainees; Programa Talent Pool, o qual identifica o potencial e o 

desempenho de cada funcionário, a fim de avaliar quais deverão ser preparados 

para suceder as lideranças atuais; Avaliação de Desempenho; Recrutamento 

Interno; Programa de Estágio e Política de Benefícios.  

As atividades mencionadas para funcionários indicam motivações 

provenientes das quatro dimensões: econômica, uma vez que visam envolvê-los e 

sensibilizá-los às causas empresariais, além de dar-lhes condições para realização 

de suas atividades produtivas; legal, afinal alguns programas têm como pano de 

fundo o cumprimento de leis; ética, no sentido da preocupação com o bem-estar e 

com a qualidade de vida desse público; e filantrópica, quando das ações voluntárias.      

No que tange ao atendimento à comunidade, foram encontradas informações 

a respeito do Programa de Voluntários Embraco (Prove), que atende, por meio dos 

funcionários voluntários da empresa, várias instituições sociais em Joinville; Prêmio 

Embraco de Ecologia, cujo foco é apoiar o desenvolvimento de projetos 

desenvolvidos por escolas da região, que visam à educação ambiental; e doações 

                                  
9 Termo que engloba todas as atividades do departamento de compras.  
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provenientes de campanhas pontuais, realizadas pelos Círculos de Controle da 

Qualidade (CCQs), para arrecadar alimentos, roupas, brinquedos etc. Essas ações 

são integrantes da política de investimento social da empresa, cujo objetivo é “atuar 

nas demandas legítimas das comunidades10 onde possui operações, de acordo com 

os valores e propósitos da Embraco, contribuindo para a transformação da realidade 

social na busca de uma sociedade sustentável” (EMBRACO, 2008d, p. 1), tais ações 

demonstram estreita relação com as dimensões éticas e filantrópicas dos modelos 

em estudo.  

 Em relação ao meio ambiente, foram declaradas as seguintes práticas: 

Programa Top Verde, que consiste numa campanha de incentivo à reciclagem de 

componentes dos compressores (cobre, alumínio, aço, óleo e peças fundidas), que 

retornam ao processo produtivo; utilização racional dos recursos naturais; controle 

de emissão do CO2 (representação simbólica da molécula de dióxido de carbono), 

redução do consumo de papel, água, luz e energia e medição do fator de impacto 

ambiental. Ações essas que podem ser justificadas por princípios econômicos, de 

sobrevivência no longo prazo; éticos, a fim de não degradar o meio ambiente; e 

legais, no sentido de estar se antecipando a possíveis leis ambientais.    

E, por fim, algumas parcerias com instituições de ensino como a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e Sociesc, a fim de auxiliar no desenvolvimento 

de laboratórios para pesquisas científicas, as quais estão associadas à dimensão 

econômica dos modelos de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003).  

 

4.3 Caracterização da amostra 

 

A amostra delimitada para este estudo foi intencionalmente formada pelos: 

gestores, em que se incluíram alguns diretores, funcionários e fornecedores da 

Embraco, bem como pelos membros das instituições atendidas pela organização, 

denominados comunidade, uma vez que os programas de responsabilidade social 

da empresa estão voltados principalmente para esses stakeholders. Dessa forma, 

foram entrevistadas 42 pessoas, todas indicadas pela empresa, conforme demonstra 

a Tabela 4.  

                                  
10 A Embraco entende comunidades como sendo “os elementos do ambiente externo à organização, 
que tem alguma forma de relacionamento com a mesma” (EMBRACO, 2008d, p. 1). 
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Tabela 4: Públicos investigados 
Públicos 

investigados 
N.º de entrevistados % 

Funcionários 20 47,6 
Comunidade 10 23,8 
Fornecedores 7 16,7 
Gestores 5 11,9 
Clientes - - 
Total 42 100 

 

Conforme descrito na metodologia, ressalta-se que era intenção entrevistar, 

também, os clientes da empresa do segmento doméstico: os que produzem 

geladeiras e freezers para residências; e os do segmento comercial: os fabricantes 

de equipamento de refrigeração. No entanto, a investigação não foi autorizada, sob a 

alegação de recentemente os clientes terem participado de uma pesquisa global de 

satisfação, à qual a pesquisadora não teve acesso.  

No que diz respeito ao gênero dos entrevistados, conforme ilustra a Tabela 5, 

as mulheres somaram 47,6%, enquanto os homens representaram a maioria 

(52,4%), exceto no público comunidade, em que o percentual de mulheres excedeu 

o percentual de homens, pois 50% da amostra desse público fora formada por 

escolas da rede municipal e estadual, cuja direção está a cargo de mulheres. A 

maior parte dos entrevistados encontra-se na faixa etária de 40 a 50 anos, seguida 

da faixa etária de 29 a 39 anos, o que indica um expressivo nível de experiência dos 

entrevistados. 



  

 

98 

Tabela 5: Caracterização da amostra por faixa etária, gênero e público investigado  

Faixa etária Gênero 

Públicos investigados Total 

F
u

n
ci

o
n

ár
io

s 

C
o

m
u

n
id

ad
e 

F
o

rn
ec

ed
o

re
s 

G
es

to
re

s 

Num. % 

18 a 28 anos Masculino 
Feminino  

2 
2 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

3 
2 

7,1 
4,8 

29 a 39 anos Masculino 
Feminino  

4 
2 

1 
2 

1 
1 

1 
1 

7 
6 

16,7 
14,3 

40 a 50 anos Masculino 
Feminino  

5 
4 

- 
6 

2 
1 

2 
1 

9 
12 

21,4 
28,5 

51 a 61 anos Masculino 
Feminino  

1 
- 

- 
- 

1 
- 

- 
- 

2 
- 

4,8 
- 

62 ou mais Masculino 
Feminino  

- 
- 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
- 

2,4 
- 

Não informaram Masculino 
Feminino 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Total por gênero 
Masculino 
Feminino  

12 
8 

2 
8 

5 
2 

3 
2 

22 
20 

52,4 
47,6 

Total por público 
Num. 
% 

20 
47,6 

10 
23,8 

7 
16,7 

5 
11,9 

42 
100 

100 
- 

 

Do total de pessoas entrevistadas, como demonstra a Tabela 6, 78,5% têm 

graduação completa ou nível mais alto de escolaridade e 16,7% possuem o ensino 

médio completo, o que demonstra uma boa qualificação. No entanto, destaca-se que 

a amostra de funcionários foi composta, basicamente, por pessoas indicadas pela 

empresa, as quais desempenham funções administrativas, podendo significar que, 

talvez se a pesquisa tivesse se estendido aos níveis mais operacionais da fábrica, 

ou seja, de produção, a escolaridade tivesse sido mais baixa.  
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Tabela 6: Caracterização da amostra por escolaridade e público investigado  

Escolaridade 

Públicos investigados Total 

F
u

n
ci

o
n

ár
io

s 

C
o

m
u

n
id

ad
e 

F
o

rn
ec

ed
o

re
s 

G
es

to
re

s 

Num. % 

Até ensino fundamental completo - 1 - - 1 2,4 

Ensino médio completo 5 1 1 - 7 16,7 

Ensino superior completo 10 1 2 1 14 33,3 

Especialização completa 5 6 3 4 18 42,8 

Mestrado completo - 1 - - 1 2,4 

Doutorado completo - - - - - - 

Não informaram - - 1 - 1 2,4 

Total por público 20 10 7 5 42 100 

 

Ao se observar a Tabela 7, é possível perceber que 69% dos entrevistados 

têm relacionamento com a empresa há mais de cinco anos, devendo possuir 

conhecimento satisfatório sobre o assunto investigado. No caso específico dos 

funcionários, esse percentual atinge 70%, isso é, 14 pessoas, sendo que 71% 

dessas já estão na empresa há mais de 15 anos, o que indica uma relação estável e 

duradoura.  

 

Tabela 7: Caracterização da amostra por tempo de relacionamento com a empresa e público 
investigado 

Tempo de relacionamento com 
empresa 

Público investigado Total 

F
u

n
ci

o
n

ár
io

s 

C
o

m
u

n
id

ad
e 

F
o

rn
ec

ed
o

re
s 

G
es

to
re

s 

Num. % 

Menos de 1 ano 1 1 - - 2 4,8 

Mais de 1 ano a 5 anos 5 3 1 2 11 26,2 

Mais de 5 anos a 10 anos 2 2 3 - 7 16,7 

Mais de 10 anos a 15 anos 2 3 1 - 6 14,3 

Mais de 15 anos 10 1 2 3 16 38 

Não informaram - - - - - - 

Total por público 20 10 7 5 42 100 

 

A Tabela 8 demonstra a caracterização da amostra por gênero, levando em 

consideração aspectos como faixa etária, escolaridade e tempo de relacionamento 
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com a empresa. Nesse sentido, de maneira geral, observou-se que, como já havia 

sido mencionado, com uma pequena margem de diferença, predominou o sexo 

masculino entre os entrevistados, porém ambos apresentaram os maiores 

percentuais nas faixas etárias, respectivamente, de 40 a 50 anos e 29 a 39 anos. 

Sobre a escolaridade dos entrevistados, constatou-se que homens e mulheres 

apresentam um nível bastante equilibrado de qualificação acadêmica, considerando-

se graduação e pós-graduação, ambos com 38%. No tocante ao tempo de 

relacionamento com a organização, os resultados parecem indicar que os homens 

desenvolveram uma relação de mais tempo, aproximadamente 31% desse público 

apontou ter contato com a Embraco há mais de 10 anos, contra cerca de 21% das 

mulheres com o mesmo tempo.    

 
Tabela 8: Caracterização da amostra por gênero dos entrevistados 

  Gênero Total 

  Masculino % Feminino % Num. % 

Faixa etária 

18 a 28 anos 3 7,1 2 4,8 5 11,9 

29 a 39 anos 7 16,7 6 14,3 13 31 

40 a 50 anos 9 21,4 12 28,5 21 49,9 

51 a 61 anos 2 4,8 - - 2 4,8 

62 ou mais 1 2,4 - - 1 2,4 

Não informaram - - - - - - 

Total 22 52,4 20 47,6 42 100 

Escolaridade 

Até ensino fundamental 
completo 1 2,5 - - 1 2,4 

Ensino médio completo 5 11,9 2 4,8 7 16,7 

Ensino superior 
completo 10 23,8 4 9,5 14 33,3 

Especialização completa 6 14,3 12 28,5 18 42,8 

Mestrado completo - - 1 2,4 1 2,4 

Doutorado completo - - - - - - 

Não informaram - - 1 2,4 1 2,4 

Total 22 52,4 20 47,6 42 100 

Tempo de 
relacionamento 
com a empresa 

Menos de 1 ano - - 2 4,8 2 4,8 

Mais de 1 ano a 5 anos 4 9,5 7 16,7 11 26,2 

Mais de 5 a 10 anos 5 11,9 2 4,8 7 16,7 

Mais de 10 a 15 anos 3 7,15 3 7,15 6 14,3 

Mais de 15 anos 10 23,8 6 14,3 16 38 

Não informaram - - - - - - 

Total 22 52,4 20 47,6 42 100 
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4.4 Descrição e análise das questões mensuradas 

 

Este estudo reuniu um conjunto de questões qualitativas e quantitativas 

determinadas a partir do questionamento que orientou esta investigação. Essas 

serão descritas e analisadas a seguir, conforme o método analítico conveniente para 

cada um dos formatos, resguardando-se o sigilo das informações da empresa e 

garantindo a privacidade dos respondentes, que serão identificados pelo público ao 

qual pertencem, seguido do número de ordem em que a entrevista foi realizada, 

como por exemplo, gestor 1, gestor 2, funcionário 1, funcionário 2, fornecedor 1, 

fornecedor 2, comunidade 1, comunidade 2 e assim por diante.  

 

4.4.1 Análise das questões qualitativas 

 

As questões qualitativas foram determinadas levando-se em consideração os 

objetivos deste estudo acerca das práticas de responsabilidade social corporativa 

desenvolvidas pela Embraco, bem como as percepções dos seus stakeholders em 

relação à importância e aos benefícios das mesmas. O Quadro 16 apresenta as 

categorias de análise investigadas junto aos públicos entrevistados. 

 

 
Categorias de análise 

 

Públicos 
envolvidos 

1. Importância de a empresa ser socialmente responsável 

Gestores 
Funcionários 
Comunidade 
Fornecedores 

2. Benefícios para a empresa em ser socialmente responsável 

Gestores 
Funcionários 
Comunidade 
Fornecedores 

3. Responsabilidade social como parte da estratégia da empresa Gestores 
4. Planejamento das ações de responsabilidade social da empresa Gestores 
5. Monitoramento dos resultados das ações de responsabilidade social da 

empresa Gestores 

6. Atividades de responsabilidade social realizadas pela empresa na comunidade Comunidade 
7. Benefícios para a comunidade decorrentes das atividades de responsabilidade 

social da empresa Comunidade 

8. Mudanças ocorridas depois de iniciadas as atividades da empresa na 
comunidade Comunidade 

Quadro 16: Categorias de análise das questões qualitativas por públicos 
 

Salienta-se que cada uma das questões foi incluída nos instrumentos de 

pesquisa aplicados a cada um dos públicos específicos tais como: gestores, 
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funcionários, fornecedores e comunidade, de acordo com o seu conhecimento e 

pertinência. Por exemplo, a categoria sobre as mudanças ocorridas depois de 

iniciadas as atividades da empresa na comunidade, era concernente apenas a esse 

público.   

A seguir, será apresentada a análise de cada uma das categorias 

mencionadas no Quadro 16, as quais foram representadas pelos trechos mais 

significativos das entrevistas realizadas com os diferentes stakeholders da 

organização, a fim de evitar repetições de informações e perseguir os objetivos 

propostos por este estudo. Para tanto, as referidas entrevistas podem ser 

encontradas na íntegra nos Apêndices F, G, H e I.  

 

4.4.1.1 Importância de a empresa ser socialmente responsável  

 

Um dos objetivos deste trabalho foi avaliar a importância de a Embraco ser 

socialmente responsável, na percepção dos gestores, funcionários, fornecedores e 

comunidade. Para tanto, essa categoria de análise esteve presente nos quatro 

instrumentos de pesquisa, ou seja, foi incluída nos questionários respondidos por 

todos os stakeholders deste estudo, dada a importância para os mesmos. As 

declarações serão apresentadas separadamente por públicos.  

 

a) Gestores 

 

Dos cinco gestores entrevistados, quatro fizeram uma relação direta da 

importância de a empresa ser socialmente responsável com a sustentabilidade do 

negócio em longo prazo, em termos econômicos, sociais e ambientais que resultará 

em benefícios para a atração de profissionais, inclusive fará com que os seus 

funcionários sintam-se orgulhosos em pertencer à organização, para imagem da 

organização e para o desenvolvimento social, como destacaram os gestores 1, 3 e 

5.  

 

[...] a primeira razão básica de uma empresa ser socialmente responsável é a sustentabilidade no 
longo prazo, de fato, porque se ela investe na comunidade ela vai ter um retorno de profissionais 
mais bem capacitados, pessoas que chegam na empresa com um nível de entendimento social, da 
função do trabalho mais elevado, então fica mais simples o gerenciamento, mais efetivo, reduz 
inclusive o custo de investir, em desenvolver, em treinamento, capacitação dessas pessoas e também 
o grau de necessidades básicas, humanas, reduz [...] Segundo lado, é que eu acho que uma 
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organização existe, de fato, para trazer desenvolvimento social, seja na esfera econômica, seja na 
esfera ambiental ou seja na esfera social, isso é função da empresa, obviamente se um desses três 
pilares não é sustentável, a empresa vai morrer ao longo do tempo. (GESTOR 1). 
 
[...] primeiro é do ponto de vista mais amplo do negócio, essa é uma forma, eu diria talvez a única, 
sustentável ao longo do tempo, ou seja, é fundamental trazer essa dimensão para a gestão do 
negócio, na definição de estratégias no médio e no longo prazo [...] é a única forma de se ter 
resultados sustentáveis e duradouros ao longo do tempo. Eu diria que não é necessariamente só o 
balanço dos resultados financeiros. É lógico que sem resultados financeiros a organização não 
sobrevive, mas com resultados financeiros sendo socialmente irresponsável, a empresa também não 
sobrevive por falta de imagem. Então esse é o ponto de vista da organização e está relacionado à 
sustentabilidade da empresa. Para as comunidades onde está envolvida [...] também importante para 
que os impactos sejam positivos [...] E o outro público tremendamente envolvido é público interno, ele 
é uma forma de dar sentido a muitas das ações, ou seja, e com isso trabalhar o sentido de pertencer 
à organização, ou seja, o orgulho de pertencer à organização. Então, no contexto da sociedade, tem 
uma dimensão importante porque isso ajuda na imagem da empresa, ajuda entre outras coisas a 
atrair profissionais (GESTOR 3).  
 
A gente costuma usar o termo sustentabilidade para de uma certa forma abraçar esse tipo de 
confusão, mas na verdade se você não for sustentável também socialmente, você não vai conseguir 
ser sustentável financeiramente, em termos de crescimento, em termos de atração e retenção de 
talentos, então é uma questão que faz parte do nosso tripé de gestão de resultados (GESTOR 5). 

 

Um dos gestores associou a importância de a empresa ser socialmente 

responsável com a questão da liderança de mercado, ou seja, pelo fato de ser uma 

empresa de destaque, precisa servir de exemplo para as demais, uma vez que lidera 

as operações do segmento em que atua. 

 

[...] primeiro de tudo pela questão de liderança, como empresa líder de mercado, ela é a maior no seu 
segmento, ela tem que dar o exemplo, independente de qualquer coisa. A gente está sob os 
holofotes, a gente lidera tendências, a gente está guiando os mercados [...] é a principal importância 
devido à posição que a gente ocupa no mercado (GESTOR 2). 
 

O gestor 4 destacou a obrigação de a empresa compensar a sociedade em 

razão da utilização dos seus recursos ambientais e humanos, garantindo assim a 

sobrevivência da organização no longo prazo.   

 
[...] A empresa vive de recursos, ela precisa rodar com energia, com água, com trabalho dessa 
sociedade, então acho que é uma obrigação dela, ter a responsabilidade com a sociedade. Então é 
mais do que ser importante, eu acho que é ter responsabilidade sobre. Sobre aquilo que ela retira 
(GESTOR 4). 
 

De maneira geral, o que fica evidente no discurso dos gestores é a razão 

econômica e estratégica que justifica a prática da responsabilidade social, sob a 

alegação de ser sustentável ao longo do tempo, de ser competitiva, de gozar de uma 

imagem favorável no mercado, de comprometer seus funcionários, garantindo assim 

os resultados financeiros.  
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Ainda a respeito desse comprometimento, chama-se a atenção ao que está 

registrado na Carta de Valores da empresa, no primeiro princípio denominado 

comprometimento, cuja interpretação expressa: “comprometimento é ter orgulho de 

pertencer à Embraco, sentindo-se parte integrante dela e agindo como dono do 

negócio. Comprometer-se [...] significa trabalhar com prazer e sentir entusiasmo por 

tudo que se faz” (EMBRACO, 2007a, p. 2). Além disso, destaca-se a campanha de 

comunicação intitulada “A Embraco é muito + você”, cujo objetivo é “dar visibilidade 

a todas as iniciativas que tornam o nosso ambiente de trabalho mais harmonioso. 

[...] A campanha também quer mostrar que podemos ter um ambiente de alto-astral, 

no qual todos possam se sentir mais felizes” (EMBRACO, 2008e, p. 3).  

Os aspectos legais e éticos não foram mencionados. No entanto, quando 

demonstrado uma preocupação com o desenvolvimento social e com a necessidade 

de devolver os recursos que a empresa retira da sociedade, percebe-se um sentido 

ético implicado, indicando que tais ações possam estar situadas na sobreposição 

das dimensões econômica e ética, com vistas a buscar um equilíbrio entre lucros e 

ética, como expressa o modelo de Schwartz e Carroll (2003). 

 

b) Funcionários 

 

Cinco funcionários, dos 20 entrevistados, atribuíram a importância de a 

Embraco ser socialmente responsável à questão estratégica da sustentabilidade do 

negócio. O funcionário 4 destacou o relacionamento com os diversos públicos, o 

funcionário 5 acrescentou a questão legal e o funcionário 8 o fato de a empresa ser 

bem vista pelos clientes, ou seja, existe a implicação do aspecto da imagem, como 

pode ser observado a seguir. 

 

Eu vejo principalmente o relacionamento com os diversos públicos [...] manter a sua 
sustentabilidade, continuar sendo competitiva [...] no mercado em que atua. [...] ser socialmente 
responsável é o que vai garantir hoje a sobrevivência da empresa  [...] (FUNCIONÁRIO 4). 
 
[...] aqui no Brasil a gente tem ainda a condição das leis um pouco mais brandas, mas fora do País 
elas são muito mais fortes, muito mais sérias, em função disso que está no sangue da Embraco essa 
questão da sustentabilidade com responsabilidade social (FUNCIONÁRIO 5). 
 
Acho que para a sustentabilidade do negócio isso é quesito primordial e a Embraco é uma empresa 
muito preocupada com essa parte social, além do ambiente e tudo mais, principalmente com a 
sustentabilidade do negócio, ela é muito bem vista pelos clientes por causa dessa iniciativa digamos 
assim (FUNCIONÁRIO 8). 
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A percepção dos demais funcionários ficou bastante centrada na prática da 

responsabilidade social como o desenvolvimento de ações que visam o bem-estar 

dos funcionários e, principalmente, da comunidade, no sentido de responder às suas 

demandas por meio de programas comunitários ou algumas ações sociais. Alguns 

entrevistados tiveram dificuldades em expressar a sua opinião, o que ocasionou 

respostas, às vezes, pouco específicas e superficiais. Tal situação pode estar 

relacionada ao fato de os questionários serem estruturados, o que não permite a 

formulação de outras questões, talvez, mais esclarecedoras, como no caso de 

instrumentos de pesquisa semiestruturados que admitem a elaboração de perguntas 

não incluídas previamente, mas que são baseadas nas respostas dos entrevistados.    

  

[...] visa o bem-estar do funcionário, bem como da comunidade. Ela participa ativamente em 
programas de ações comunitárias. [...] Além de desenvolver as ações na comunidade, quando ela é 
solicitada, ela é bastante prestativa. Por exemplo, essas ações para as enchentes, participação ativa 
com crianças, jovens e adolescentes [...] (FUNCIONÁRIO 2). 
 
[...] a empresa está inserida no contexto social da comunidade a qual ela faz parte, reconhecendo os 
problemas dessa comunidade e tentando solucioná-los (FUNCIONÁRIO 3). 
 
[...] para comunidade essa responsabilidade social ajuda muito, não só aos funcionários, como a 
vizinhança e a família, que é um ponto que a Embraco hoje está pensando muito, nesse lado do ser 
humano (FUNCIONÁRIO 6). 
 
[...] Na participação da comunidade com a empresa, a parte social com a comunidade, com os 
funcionários da empresa [...] assim quando há envolvimento na área social, ajuda quando tem 
enchentes [...] qualquer coisa assim tem um monte de projetos (FUNCIONÁRIO 11) 
 
[...] Ela tem alguns programas tipo CCQ, Prove, que são programas que auxiliam muito as pessoas 
com alguma necessidade, então eu vejo que é algo muito importante para a comunidade interna da 
Embraco e comunidade externa (FUNCIONÁRIO 13). 

 

Algumas declarações fizeram referência à questão ambiental e à preocupação 

com o futuro do planeta e das futuras gerações em função da degradação do meio 

ambiente.  

 

Eu acho que a responsabilidade dela é social mesmo, é tanto empresarial como ambiental, do 
mundo, dessa situação em que a gente está. Poluir o quanto menos. Na verdade eles têm essa 
preocupação em desenvolver produtos que não agridam ao meio ambiente, compressores que 
economizam energia elétrica e que são menos poluentes (FUNCIONÁRIO 7). 
 
(Silêncio) Primeiro o futuro. (Silêncio) O futuro e o que mais que teríamos aqui? Tipo assim, hoje a 
empresa não usa mais o HFC (hidrofluorcarbonos) ela já tirou fora e isso ataca o meio ambiente, 
então isso já é uma preocupação com futuro (FUNCIONÁRIO 9). 
 
[...] por ela ser uma empresa global, tem isso incutido na sua missão e por ter isso incutido na sua 
missão, isso foi incorporado pelos funcionários e a importância é para que as novas, as futuras 
gerações tenham um mundo melhor, isso é fundamental (FUNCIONÁRIO 18). 
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Além do que já foi mencionado, houve também referência à questão de 

imagem e de marketing, a partir das práticas de responsabilidade social que a 

empresa desempenha, embora associada à prestação de serviços para a 

comunidade.   

 
[...] é importante, porque além de dar visibilidade para empresa, eu vejo que existe realmente uma 
preocupação com a comunidade ou com o impacto fora da empresa, clientes fornecedores, então 
não é só a questão da imagem, que ajuda e muito, mas com a questão de realmente estar ajudando 
a buscar uma melhoria para todos os envolvidos, sejam clientes, fornecedores, funcionário e tudo 
mais (FUNCIONÁRIO 12). 
 
É o bem social, tanto para a Embraco, quanto para a comunidade que ela atende e marketing bom 
para a empresa, sendo lembrada em eventos, tanto ambientais, quanto sociais [...] (FUNCIONÁRIO 
17).  

 

Pelas declarações apresentadas, o que se pode inferir é que a noção de 

responsabilidade social da maioria dos funcionários está muito associada à 

abordagem filantrópica e, em certa medida, ética, no sentido de auxiliar a 

comunidade no encaminhamento das suas necessidades básicas como um dever 

moral da organização. As razões econômicas ficaram em segundo plano na 

percepção desse público.  

Embora em número menos expressivo, a questão legal apareceu como um 

elemento importante que justifica a prática das ações de responsabilidade social 

corporativa, na declaração do funcionário 5, por exemplo, que lembrou o fato de as 

leis nos outros Países onde a empresa atua serem mais severas.  

Além dessa, a ação mencionada pelo funcionário 9, sobre a retirada de um 

componente prejudicial ao meio ambiente da fabricação dos seus produtos, pode ser 

posicionada na sobreposição das dimensões econômica, legal e ética, sob a 

justificativa de vender mais, garantir a sobrevivência do negócio ao longo do tempo, 

evitar litígios, antecipar-se à lei e, ainda, não degradar o meio ambiente, segundo o 

modelo de Schwartz e Carroll (2003).  

Tal afirmação se comprova no Relatório de Sustentabilidade da empresa, o 

qual expressa: “algumas normas internacionais que restringem o uso dos gases de 

grande impacto que contribuem para intensificar o aquecimento global devem servir 

de impulso para as vendas do compressor à base de CO2. [...] A Embraco foi uma 

das pioneiras nessa fase [...]”. O lançamento desse produto garantiu à empresa o 

Prêmio Destaque Comércio Exterior 2006, na categoria Responsabilidade Social, 
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concedido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e a 

Associação de Comércio Exterior do Brasil (EMBRACO, 2007c, p. 46).  

 

c) Fornecedores 

 

A maioria dos fornecedores destacou o fato de a empresa interagir e 

influenciar o ambiente a sua volta. Os fornecedores 2 e 4 destacaram ainda 

aspectos legais e éticos, e o fornecedor 7 o fato dela servir de exemplo para as 

demais empresas, situação lembrada, também, por um dos gestores, como 

apresentado anteriormente. Um dos entrevistados não respondeu à questão.  

 

Atender todas as legislações vigentes na região onde atua, além de colaborar com o meio onde está 
inserida (FORNECEDOR 2). 
 
Por ser uma empresa socialmente responsável, ela desempenha um papel muito importante para os 
colaboradores, comunidade, clientes e fornecedores, pois demonstra estar comprometida com o 
meio ambiente, com a melhoria contínua da qualidade de seus produtos e serviços, proteção, 
segurança, saúde dos colaboradores e disseminação de seus valores através de código de ética 
disseminado através de seus parceiros (clientes e fornecedores) (FORNECEDOR 4). 
 
É de fundamental importância, pois mostra a preocupação da empresa não só com a maximização 
dos lucros, mais sim com a importância do ambiente e sociedade que está sua volta 
(FORNECEDOR 6). 
 
Muito importante, pois ela própria conquistou a posição de ser vista como um modelo para as demais 
empresas (FORNECEDOR 7). 
 

Salienta-se que as respostas desse público foram bastante sucintas, até 

porque a pesquisa foi realizada via e-mail, sem a interação da pesquisadora, o que 

diminui a chance de maiores desdobramentos. Tal fato dificultou uma análise mais 

aprofundada das questões. Contudo, as considerações apontadas revelam que a 

importância de a Embraco ser socialmente responsável, segundo a percepção dos 

respondentes, dá-se em razão de causas de ordem econômica, legal e ética, 

encontrando pertinência com o modelo de Schwartz e Carroll (2003).    

 

d) Comunidade 

 

Alguns dos entrevistados da comunidade destacaram a importância de a 

Embraco desenvolver ações de responsabilidade social para garantir o 

comprometimento e a valorização por parte dos seus funcionários, além de 
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beneficiar a sociedade, uma vez que é da sociedade que provêm os seus 

profissionais.    

 
 
 

[...] a empresa precisa que o funcionário desempenhe um bom serviço. Se o funcionário vê que, 
muitas vezes, têm funcionários e filhos de funcionários atendidos pelos programas da empresa, a 
comunidade em geral é beneficiada, então ele também tem um compromisso maior com a empresa, 
porque ele vê que ela também dá um retorno para ele, retorno não apenas em pagamento. [...] Eu 
vejo assim, as pessoas vendo que a empresa deles também se importa com o que vive ao redor 
deles, com o social deles (COMUNIDADE 3). 
 
Acredito que é estar sempre mais perto da sociedade, do ser humano, de ficar podendo beneficiar e 
caminhar junto com toda a sociedade que ela abraça. [...] saber que inclusive a sua comunidade e 
os seus futuros empregados têm qualidade de vida é uma responsabilidade realmente com toda a 
sociedade (COMUNIDADE 4). 
 
[...] acho que dá mais responsabilidade para os funcionários perante a sua própria empresa [...] 
(COMUNIDADE 9).  
 

Outras pessoas destacaram a interação da empresa com o meio em que ela 

está inserida, não apenas por questões legais, porém porque existe um 

compromisso ético, moral e ambiental com a sociedade. A entrevistada 5 fez uma 

analogia da empresa com a figura materna. 

 

Toda empresa que é socialmente responsável ela tem o que é mais correto, eticamente falando, ela 
precisa ser assim porque não adianta a empresa ter lucro e não retornar para a comunidade, ser 
socialmente responsável é justamente esse retorno. É como uma mãe que alimenta os seus filhos, 
se ela não alimenta seus filhos e as crianças morrem, quem é que vai cuidar dela quando ela estiver 
na velhice, entendeu? É mais ou menos por aí a idéia. A Embraco aqui em Joinville é como uma 
mãe. Ela mostra modelos, para outras empresas e para comunidade, ela emprega muita gente aqui. 
Se a Embraco tivesse qualquer decaimento em termos de vendas ou até mesmo assim má postura 
ambiental, isso seria uma péssima mensagem para comunidade, entende? [...] De qualquer forma 
tem que pensar que essa postura da Embraco não é porque a lei está dizendo, está dentro da alma 
de quem fundou, de quem administra, em todos os escalões a gente vê isso [...] (COMUNIDADE 5). 
 
[...] creio que é de extrema importância, é fundamental que a própria empresa esteja olhando o 
contexto no qual ela está inserida, porque a própria empresa vai ter, ela vai ser beneficiada dentro 
do contexto geral (COMUNIDADE 7). 

 

Além disso, foi mencionado ainda o aspecto do retorno da responsabilidade 

social em termos de marketing e imagem institucional que, na opinião do 

entrevistado 8, influencia inclusive no comportamento de compra dos consumidores. 

 

Então é o seguinte, no meio das empresas é muito, é muito importante o trabalho social, 
principalmente, olha a Embraco, o produto dela é motor, mas o motor é colocado na geladeira, se o 
nome da Embraco está numa instituição que nem essa, que recebe visitas, as visitas vêem o nome da 
Embraco aqui e pensam: oh a Embraco está ajudando aqui, nós vamos comprar os produtos da 
Embraco. (COMUNIDADE 8). 
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(silêncio) Eu acho que indiretamente tem a questão da política e da missão da empresa que eu acho 
que isso é importante, mas a política e a missão, também, têm por trás uma questão de marketing. [...] 
o nome da empresa acaba aparecendo, tem a questão dos benefícios em nível de tributos [...] 
(COMUNIDADE 10). 
  

Destaca-se que, dos 10 entrevistados, a entrevistada 1 alegou não ter 

conhecimento suficiente para responder à questão e outra não entendeu que a 

importância a qual a pergunta se referia era para a Embraco e não para a sua 

instituição.  

Todavia, de maneira geral, as respostas parecem indicar uma razão 

econômica, sobretudo quando os entrevistados evidenciam a realização de ações 

socialmente responsáveis, para melhorar o envolvimento e o comprometimento dos 

funcionários, além da melhoria para a imagem pública da empresa e o aumento das 

vendas, sem desconsiderar aspectos éticos, de agir de acordo com princípios morais 

do que é justo e esperado pela sociedade, transcendendo inclusive os aspectos 

legais. Tais resultados demonstram-se ajustados ao modelo de Schwartz e Carroll 

(2003) e encontram pertinência ao que Porter e Kramer (2006) declararam sobre os 

argumentos que justificam a RSC em relação ao dever moral, à sustentabilidade, à 

licença para operar e à reputação.  

 

4.4.1.2 Benefícios para a empresa em ser socialmente responsável 

 

Outro objetivo deste trabalho referia-se à percepção dos stakeholders 

investigados, acerca dos benefícios para a Embraco em ser socialmente 

responsável, os quais serão apresentados por público a seguir. 

 

a) Gestores 

 

Os benefícios apontados pelos gestores como resultados das práticas 

socialmente responsáveis da Embraco dizem respeito, respectivamente, a um dever 

moral do que é correto fazer e do que isso impacta na imagem e na reputação 

institucional, como destacou o gestor 2: a possibilidade de atração de profissionais e 

a melhoria no relacionamento com os diferentes stakeholders, conforme citado pelo 

gestor 3 e, na opinião do gestor 4, o impacto ao meio ambiente, a antecipação à 

legislação e os seus desdobramentos para a cadeia de valor da organização. 
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Em primeiro lugar eu acho que é a questão do dormir tranqüilo. Você está fazendo a sua parte, você 
está consciente de cada ação que está tomando, então dificilmente você vai ser pego de surpresa 
em alguma situação com conseqüência não positiva. Em segundo lugar [...] isso realmente se reflete 
muito positivamente em termos de reputação, em termos de imagem [...] (GESTOR 2). 
 
Os benefícios estão um pouco relacionados com a importância, no sentido de ser sustentável ao 
longo do tempo, do ponto de vista do negócio e isso traz uma questão de imagem que ajuda a 
vender um produto, a imagem ajuda também a atrair profissionais e todos aqueles que venham a 
fazer negócio, sejam clientes, [...] fornecedores [...] ajuda na relação com os diferentes stakeholders. 
[...] Além da preocupação que a gente tem com o meio ambiente, de fazer produtos ecologicamente 
sustentáveis ou ecologicamente corretos, de trabalhar antes de qualquer legislação, na redução de 
consumo de matérias primas não renováveis, de redução de consumo de água, fazer produtos que 
tenham a possibilidade de serem reciclados, que tenham um baixo nível de consumo de energia, 
portanto, contribuam com todo o efeito estufa e todo o aquecimento global, trabalhar com gases que 
sejam neutros ou que reduzam o impacto na atmosfera, como a depressão na camada de ozônio 
etc. [...] (GESTOR 3).  
 
[...] Para organização ser socialmente responsável, ela tem que ser uma empresa perene [...] Ela 
precisa produzir, precisa vender, para produzir um bom produto, necessariamente, o funcionário 
precisa saber o que está produzindo, ou seja, precisa conhecer a parte técnica, mas se ele conhece 
além da parte técnica, se ele se sente feliz, respeitado, motivado, ele vai produzir um produto 
melhor, conseqüentemente a empresa vai ter menos problemas de qualidade, vai ter menos gasto 
com qualidade, com retrabalho, ela vai ter menos desperdício, de modo geral, e ela vai vender 
produtos melhores para o cliente. O cliente recebendo produtos melhores, ele também vai vender 
um produto de mais qualidade, ou vai colocar no seu produto, um produto de mais qualidade para o 
cliente dele, quer dizer, é um trabalho na cadeia, então os benefícios eles se alastram na cadeia 
toda. Se o meu funcionário se sente feliz e motivado, ele mora nessa comunidade onde a empresa 
está instalada, ele vai levar isso pra família e a família está numa comunidade. Então tem todo um 
desdobramento, eu acho que é a ressonância que isso dá nos públicos [...] (GESTOR 4). 
 
[...] A gente vê histórias de fornecedores de algumas empresas que tem problema de trabalho 
escravo, o quanto que isso arranha a imagem da empresa, então junto com essa visão de longo 
prazo é preciso preservar também a organização, plantando a semente de que se a gente não faz 
isso a gente não consegue atuar da forma com que a gente prega (GESTOR 5). 

  

O gestor 1 alegou ter respondido à pergunta no item anterior que, aliás, se 

observadas as declarações dos entrevistados em relação à importância e aos 

benefícios de a Embraco ser socialmente responsável, fica evidente uma vasta  

similaridade entre as respostas.  

Não obstante, a exemplo do que foi percebido na análise da importância da 

RSC, os benefícios citados como provenientes de uma postura socialmente 

responsável guardam estreita relação com o construto da dimensão econômica, 

quando da menção às questões de imagem, atração de profissionais e 

comprometimento dos funcionários. Porém, acrescentam-se ainda benefícios éticos 

e legais quando, por exemplo, respectivamente, os gestores 2 e 3 expressam: “em 

primeiro lugar eu acho que é a questão do dormir tranqüilo”, num sentido de fazer o 

que é justo e certo, dentro das expectativas da sociedade, “além da preocupação 

que a gente tem com o meio ambiente, de fazer produtos ecologicamente 

sustentáveis ou ecologicamente corretos, de trabalhar antes de qualquer legislação”.  
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Tais situações comprovam que, de maneira geral, os benefícios gerados à 

Embraco, dada a postura responsável, ocupam o lugar nuclear do modelo de 

Schwartz e Carroll (2003), ou seja, a sobreposição das dimensões econômica, legal 

ética.  

 

b) Funcionários 

 

A maior parte dos funcionários destacou como benefício para a empresa a 

questão do reconhecimento dos seus stakeholders no sentido de alcançar um 

retorno de imagem institucional, uma projeção perante o mercado, evitando 

situações de conflito, como por exemplo, situações provocadas pelo 

descumprimento de questões legais, como comentou o funcionário 5, além do 

compromisso com as gerações futuras, conforme relatado pelos funcionários 14 e 

15.  

 

Principalmente sua imagem (silêncio), por exemplo, hoje saiu uma reportagem na revista EXAME 
das 20 empresas mais responsáveis do Brasil. Nós não estamos entre elas (FUNCIONÁRIO 1). 
 
[...] a própria sobrevivência da empresa eu acho que é um benefício, ela decorre a partir daí, é 
reconhecimento junto aos públicos: comunidade, público interno, fornecedores, clientes. A empresa 
sendo uma empresa, por exemplo, ética e transparente em todos os seus processos e 
relacionamentos com os públicos, isso traz como benefício a credibilidade da organização como um 
todo. Credibilidade, sustentabilidade e sobrevivência no mercado em que atua (FUNCIONÁRIO 4). 
 
Primeiro, vai ter uma integração muito grande comunidade e empresa, isso eu acho que é um ponto 
fundamental, porque não tem coisa pior do que para uma organização ela ter reclamatória junto ao 
Ministério, porque está causando poluição, porque está contaminando a água do rio, porque tem 
mancha, porque tem vapor, enfim, então essa parte é muito chata e a gente tem vários exemplos de 
empresas que tem essa dificuldade por não tomar esses cuidados. Claro, está relacionado também 
com o segmento que ela atua, porém cada um tem que avaliar o impacto que realmente o seu 
segmento vai causar à comunidade [...] (FUNCIONÁRIO 5). 
 
Os benefícios é que ela se torna uma empresa bem visada no mercado, ela consegue exportar com 
tranqüilidade, ela atende todas as normas então assim isso é um benefício, nenhum produto dela é 
barrado nacionalmente ou internacionalmente por quê? Porque eles sabem que ela tem esse 
compromisso. (FUNCIONÁRIO 7).  
 
Credibilidade da comunidade, seria nesse sentido, a sustentabilidade do negócio, também eu acho 
que ela atende alguns requisitos normativos, seria isso, eu acredito (FUNCIONÁRIO 8). 
 
Benefício é que ela está pensando no futuro, lá na frente, na comunidade em si, tem um programa 
também de ecologia, Embraco Ecologia, nas escolas de Joinville. Ela está focando nas crianças 
para elas terem assim lá na frente, lá vai ser o futuro nosso, eles que vão cuidar (FUNCIONÁRIO 
14). 
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Bom, não só para a Embraco como existe essa interação e aqui dentro é a amostra da sociedade, o 
que ela faz para a sociedade hoje, ela colhe frutos para seus funcionários amanhã, também não é 
errado dizer isso. Com isso é quase como dizer a educação dos meus filhos, a educação, de 
repente não sei se você tem, mas de quem tenha filhos cuidar de seus filhos tal qual é a 
responsabilidade social de uma empresa para com a sociedade. É uma relação total 
(FUNCIONÁRIO 15). 
 
Ser reconhecida pela comunidade / sociedade como uma empresa socialmente responsável, 
estruturada (FUNCIONÁRIO 17). 
 
Além do reconhecimento pelo público alvo, pelos compradores, eu acho que ganha em parte 
benefícios do governo, dependendo das ações que ela tem (FUNCIONÁRIO 19). 

 

Pelas declarações dos funcionários, os benefícios para a Embraco em ser 

socialmente responsável têm forte relação com a dimensão econômica, 

principalmente no que se refere ao reconhecimento que a empresa alcança em 

função da realização dessas práticas e com a sobreposição das dimensões legal e 

econômica, que fica clara no comentário do funcionário 7: “ela consegue exportar 

com tranquilidade, ela atende todas as normas [...] nenhum produto dela é barrado 

nacionalmente ou internacionalmente”. Embora com menos frequência, a dimensão 

ética também foi referenciada na declaração do funcionário 15, por exemplo, numa 

responsabilização mais ampla e de longo prazo da empresa para com a sociedade.  

 

c) Fornecedores 

 

Os benefícios mais recorrentes na visão dos fornecedores foram a questão da 

imagem da organização, seguida de benefícios ao meio ambiente, com vistas a 

garantir a sustentabilidade do negócio. O fornecedor 5 não respondeu à questão.  

 

É reforçar a marca e a imagem. Num certo sentido o fato dela ter ações de educação ajuda a 
qualificar a mão de obra da região para si e para outras empresas. Às vezes acaba fazendo um 
papel que o governo não faz (FORNECEDOR 1).  
 
Resulta naqueles que fazem ou recebem as ações dos trabalhos sociais, reflete no orgulho que a 
sociedade possui em ter uma organização como a Embraco inserida no seu cotidiano 
(FORNECEDOR 2). 
 
Resumidamente, tem a oportunidade de crescer mais, com mais sustentabilidade em um meio 
ambiente mais sadio (FORNECEDOR 3). 
 
Minimização dos impactos ambientais através da aplicação das normas de seu SGA, preservação 
da natureza através das ações oriundas do Programa Top Verde e preservação da camada de 
ozônio pelo controle dos CFCs (clorofluorcarbonos) que estão implantados nas diferentes versões 
de compressores de refrigeração (FORNECEDOR 4). 
 
Os benefícios são várias, um deles é garantir a escassez dos recursos e promover a imagem da 
empresa (FORNECEDOR 6). 



  

 

113 

Continuar no mercado mantendo as vantagens que conquistou e cumprir aos contratos 
internacionais (FORNECEDOR 7). 

 

Na associação dos benefícios citados pelos fornecedores, tem-se a presença 

de todas as dimensões dos modelos de Carroll (1991) e de Schwartz e Carroll 

(2003). Na observação do fornecedor 1: “às vezes acaba fazendo um papel que o 

governo não faz”, percebe-se claramente a dimensão filantrópica. Quando o 

fornecedor 2 menciona o orgulho sentido pela sociedade em ter uma organização 

como a Embraco, presume-se uma implicação ética, uma vez que dificilmente a 

sociedade sentir-se-ia orgulhosa de uma corporação cujos padrões fossem 

antiéticos. E, por fim, ações da sobreposição das dimensões legal e econômica, 

referentes à aplicação de normas ambientais e ao cumprimento de contratos.  

 

d) Comunidade 

 

O entrevistado 1 referiu-se à responsabilidade social utilizada como uma 

maneira de maquiar a imagem da empresa, embora tenha afirmado não saber qual a 

importância de a Embraco ser socialmente responsável e não conhecer os projetos 

desenvolvidos além dos realizados na sua comunidade, que se trata do Prêmio 

Embraco de Ecologia, o qual considerou como “uma coisa boa que eles fazem”. 

Além desse, vários outros informantes mencionaram o benefício ao retorno de 

imagem, a satisfação e o bem-estar dos funcionários, em decorrência do 

comportamento responsável da empresa.  

 

Claro que a responsabilidade social hoje em dia é muito importante. Não tem lavagem de dinheiro? É 
uma forma de você fazer uma lavagem da imagem da sua empresa, aplicando em recursos sociais. 
Aí então o retorno é grande, enorme [...] porque você sabe muito bem quando a coisa não está boa 
você maquia por fora e joga goela abaixo e isso fica uma coisa maravilhosa certo? Porque você não 
sabe como está funcionando lá dentro. É isso que eu penso (COMUNIDADE 1) 
 
Ah, eu vejo que é uma realização, não é nome não é nada, é uma realização deles, das pessoas que 
estão envolvidas E é um benefício que ela vai levar para o futuro, tanto para os filhos deles, quanto 
para nós todos [...] (COMUNIDADE 2).  
 
Eu acho que é isso, os funcionários são contentes, ficam mais satisfeitos. Ela fica com uma boa 
imagem perante a comunidade, é respeitada, porque hoje eu vejo que quando se fala em Embraco 
em Joinville é uma empresa que tem um nome a ser respeitado (COMUNIDADE 3). 
 
Vejo que se a sociedade está bem automaticamente ela vai ter funcionários bem resolvidos também 
dentro da empresa. Se eles têm qualidade de vida fora, automaticamente eles trazem isso pra dentro 
da empresa (COMUNIDADE 4) 
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Eu posso fazer uma comparação com a natureza? Se ela é um sistema ecológico e respeita essas 
relações, ou seja, um pouco é dela e um pouco é da sociedade e ela nutre os seus funcionários não 
apenas com dinheiro, mas com ética, com tudo isso que essa responsabilidade social mostra, ela 
está provocando um equilíbrio dinâmico, tudo que está em equilíbrio dinâmico está num ponto forte, 
é sustentável como eles mesmos colocam para gente, então só passa bem, porque essa imagem 
que ela planta aqui ela é projetada para o resto do planeta vamos dizer assim, porque ela é uma 
empresa de caráter internacional. [...] Então o fato dela ter essa responsabilidade social, o fato dela 
estar atuando não só socialmente adequadamente, mas também socioambientalmente 
adequadamente, o maior benefício é o nome que ela deixa (COMUNIDADE 5). 
 
(Silêncio prolongado) Cidadão consciente? É, a Embraco é uma empresa que visa lucros. E se ela 
tiver pessoas sadias, com condições de vida boa, ela vai ter funcionários no futuro assim, 
funcionários que tenham vontade, que tenham ânimo, que tenham disponibilidade, disposição e 
saúde (COMUNIDADE 6). 
 
Não só o benefício de propaganda e marketing, que tem por trás, [...] mas se a empresa colabora 
com o desenvolvimento social, ela própria vai ser beneficiada porque os funcionários estarão vivendo 
num ambiente melhor também, então assim, direta e indiretamente a empresa vai ser beneficiada 
em todos os sentidos com essas ações (COMUNIDADE 7). 
 

A função cosmética da responsabilidade social mencionada pelo entrevistado 

1 se caracteriza numa ação motivada por fins econômicos e antiéticos, no entanto, a 

sua percepção não foi confirmada por nenhum outro entrevistado. Além disso, o 

Código de Ética da empresa menciona que essa “possui políticas que controlam o 

recebimento de dinheiro e o processamento de pagamentos para assegurar o 

cumprimento das leis de prevenção contra a chamada ‘lavagem de dinheiro’” 

(EMBRACO, 2008b, p. 5). Os demais benefícios atribuídos pelos respondentes 

remetem às dimensões econômica e filantrópica, respectivamente, nas questões 

relacionadas à imagem e à realização dos envolvidos. 

 

4.4.1.3 Responsabilidade social como parte da estratégia da empresa 

 

Aos gestores foi questionado se a responsabilidade social faz parte da 

estratégia da Embraco e, em caso de resposta positiva, solicitou-se que esses 

relatassem as ações que confirmavam essa prática. A seguir, seguem as 

declarações apresentadas. Salienta-se que, aos funcionários, fornecedores e 

comunidade, a pergunta foi feita de maneira fechada, a qual será apresentada no 

item 4.4.2.6. 

 

Sim. [...] eu tive o privilégio de participar, durante alguns anos, do comitê que trabalhava o 
planejamento estratégico da empresa e todos os anos, ao se discutir as estratégias, se discutia a 
responsabilidade social, conjuntamente, como ela afetava as outras estratégias econômicas, as 
comerciais, as mercadológicas, as tecnológicas, a eficiência operacional, que fosse integrado e que 
no final nós tivéssemos um conjunto estratégico que fosse coerente entre si (GESTOR 1).  
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Sim. [...] a responsabilidade social é um dos pilares estratégicos e isso é tão levado a sério que a 
área hoje que cuida disso, responde diretamente ao Presidente [...] em todas as ações a gente 
sempre pensa no processo, essa identificação de quais são as conseqüências de tudo. [...] então 
isso é estratégia, a gente não está fazendo isso porque é o correto, a gente faz porque 
estrategicamente isso é que vai nos ajudar a ter liderança, a desempenhar esse papel de líder, não 
só manter o que já tem, mas assumir o papel de líder frente a todo o mercado mesmo (GESTOR 2). 
 
Sim. Desde 2001. Ser uma estratégia, já estar inserida no contexto de planejamento da empresa, ter 
uma revisão de ciclo anual, 100% da liderança da empresa conhece o tema, a Embraco tem uma 
estrutura de responsabilidade social no Brasil e nas plantas. Então isso demonstra o compromisso 
da empresa com isso. [...] nós fizemos uma revisão agora nesse ciclo de planejamento das cinco 
grandes iniciativas.  [...] a estratégia de sustentabilidade da Embraco é corporativa, [...] não está se 
trabalhando só aqui no Brasil, mas também nas plantas. [...] trabalhar com sustentabilidade como 
estratégia é uma coisa mais demorada, porque [...] primeiro tem que explicar o que é, depois 
sensibilizar, trabalhar internalização dos conceitos, então assim, é educação. [...] mostrar para as 
áreas  [...] que o trabalho que ela está fazendo tem a ver com sustentabilidade, seja uma área 
financeira, seja uma área de produção, seja uma área de gestão, seja uma área de gestão de 
pessoas, por quê? Porque as pessoas não enxergam isso, porque existe um velho conceito de que 
responsabilidade social é projeto social e não é isso, tanto que esse ano, [...] a gente entendeu que 
precisava evoluir, de responsabilidade social a gente evoluiu para estratégia de sustentabilidade, 
mas evoluiu também no conceito, no entendimento do conceito. Não foi uma coisa que a gente 
trocou de nome porque era mais bonito, coisa e tal [...] Esse ano uma coisa bem interessante, é 
como a gente sempre fala [...] quando a gente começou o ano, já veio uma demanda para [...] 
colocar indicadores de sustentabilidade na avaliação de performance dos executivos. Isso é um salto 
qualitativo, porque a gente media e tal, mas nunca afetava o bolso de ninguém. É a parte mais difícil. 
[...] a gente media isso, mas com foco em redução de custos, que é muito diferente, e poucas 
pessoas tinham isso na sua avaliação de performance, agora não, toda liderança da operação vai 
ser medida por isso. É diferente! Muda o escopo. [...] Então assim, esse é um conjunto de metas e 
indicadores que este ano vai para a performance dos executivos  [...] é um avanço desses anos 
todos que a gente já vem trabalhando com a estratégia  [...] (GESTOR 4).  
 

Os entrevistados foram unânimes em afirmar que a RSC faz parte da 

estratégia corporativa da Embraco, sendo discutida, avaliada e monitorada em 

conjunto com as demais iniciativas estratégicas no contexto anual de planejamento, 

desde 2001, e para qual são envolvidas diferentes áreas da organização. E, nesse 

sentido, Porter e Kramer (2006) são categóricos em afirmar que, se a RSC estiver 

vinculada à estratégia, essa pode se constituir como um caminho para a vantagem 

competitiva.  

Segundo o gestor 4, atualmente a empresa parece estar mais consciente da 

necessidade de se realizar e mensurar as questões relacionadas ao tema, tanto que 

algumas demandas passaram a ser motivadas por áreas externas àquela 

responsável pela gestão da RS na Embraco. A dimensão, dos modelos teóricos em 

estudo, que aparenta estar mais presente nos comentários dos respondentes é a 

econômica. 
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4.4.1.4 Planejamento das ações de responsabilidade social da empresa 

 

Outra questão do instrumento de pesquisa aplicado aos gestores foi em 

relação a como se dá a definição e o planejamento das ações de responsabilidade 

social na empresa. Aos funcionários, fornecedores e comunidade essa pergunta foi 

feita de maneira quantitativa, questionando o envolvimento dos diferentes públicos e 

a participação dos funcionários, a qual será apresentada no item 4.4.2.6. 

 

[...] do ponto de vista da área que eu atuo [...] A partir da estratégia que deriva de desdobramentos 
dados pela diretoria, [...] a assessoria de comunicação social e RS, nos chama e [...] definimos a 
estratégia, definimos não, nós detalhamos o desdobramento da estratégia, as ações que nós vamos 
tomar, implementamos, fazemos as avaliações, demos report para a diretoria e assim nós vamos 
evoluindo (GESTOR 1). 
 
[...] tem uma área que coordena isso, que é a área de Comunicação Corporativa e Responsabilidade 
Social, mas todos os processos eles são partilhados com todas as áreas [...] então toda vez que a 
gente toca no assunto sustentabilidade ou responsabilidade social a gente faz em conjunto. [...] A 
origem, às vezes, de alguma coisa específica, de uma demanda ou de um projeto, ela pode vir 
inclusive de diferentes áreas, não necessariamente a origem de tudo vem de Comunicação e RS [...] 
(GESTOR 2). 
 
Bom, existe uma área de negócio que tem responsabilidade pela coordenação dessa estratégia, 
então tem pessoas dedicadas nessa área de negócio que, então, coordena essas ações e também 
através de grupos. [...] e a partir disso, nós temos também grupos multifuncionais, com 
representantes de diferentes áreas que fazem parte então da força tarefa envolvida na 
implementação de projetos ou atividades [...] Esse planejamento vem desde o nível estratégico e, 
como nós revisamos e temos uma rotina de revisão da formulação estratégica da empresa, no 
mínimo, numa base anual [...] (GESTOR 3). 
 
São definidas no Comitê Executivo da empresa  [...] junto com os diretores, e depois tem um 
desdobramento para os demais níveis. [...] Cada uma das iniciativas está numa área, Diversidade e 
Ética é mais focada em Pessoas, Suppliers é mais focado na Diretoria de Procurement, CSR no 
Mercado, mais focado em Sale e Marketing, Gestão [...] E assim por diante. [...] (GESTOR 4). 
 
Existe uma coordenação que geri esse projeto, esse processo, e a gente tenta na medida do 
possível fazer com que seja efetivamente uma gestão e não responsabilidade dessa área, para não 
caracterizar que toda empresa corre à margem do projeto [...] Então o planejamento é feito junto 
com o planejamento estratégico, um dos seus tópicos de discussão é a questão da sustentabilidade 
e dentro dessa questão entra a responsabilidade social, onde se faz, através do processo ou da 
área de responsabilidade social, uma priorização, uma discussão interna, uma aprovação, como 
qualquer outra projeto dentro da organização (GESTOR 5). 
 

Ao se analisar as declarações desse público, nota-se unanimidade, pois todos 

mencionaram que, a partir de uma diretriz estratégica, a Gestão Corporativa de 

Comunicação e Responsabilidade Social, área responsável pela coordenação de RS 

na Embraco, envolve as áreas cabíveis ao planejamento, à execução e ao 

monitoramento conjunto das ações, por meio de grupos multifuncionais. Tal situação 

encontra respaldo nas proposições de Carroll e Hoy (1984) que mencionaram a 
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importância do envolvimento dos níveis estratégicos na definição das políticas 

sociais.  

 

4.4.1.5 Monitoramento dos resultados das ações de responsabilidade social da 

empresa 

 

Os instrumentos utilizados pela empresa para monitorar os resultados das 

ações de responsabilidade social foram questionados de maneira qualitativa aos 

gestores, suas percepções vêm a seguir.  

 
 

[...] Em Procurement, nós monitoramos a aprovação do fornecedor com uma auditoria prévia, onde 
as questões de RS também são checadas [...] e estão no mesmo nível em que estão qualidade, 
controle do processo, controle ambiental. [...] Depois disso, anualmente, nós temos um ranking de 
quase 50 auditorias [...] onde de novo é reavaliado a qualidade, a gestão do processo, os controles, 
as questões ambientais e as questões de RS. [...] a gente vem aprimorando isso ao longo dos anos. 
Nós estamos bolando uma série de novas ações com os fornecedores [...] (GESTOR 1). 
 
[...] tem algumas medidas que fazem parte dos objetivos de cada área, [...] ou é através de números, 
como por exemplo, quando a gente fez uma campanha pra reforçar o programa Top Verde, [...] 
quanto que eu quero aumentar do retorno de carcaças que vão ser recicladas? Existem também 
metas, por exemplo, para o programa da Diversidade, quanto que você tem que atingir em termos 
de pessoas. Esse ano [...] está se estudando novas metas para se colocar como parte dos objetivos 
da própria diretoria [...] (GESTOR 2). 
 
A Embraco já usa há muitos anos a metodologia PNQ na parte de sustentabilidade [...] também tem 
utilizado o GRI, [...] e a gente utiliza muito os indicadores Ethos. [...] Temos os indicadores internos 
[...] da empresa: Valores e Ética: número de denúncias tratadas/encaminhadas. 
Pessoas/Diversidade: % ou número de pessoas com deficiência, mulheres, negros no quadro de 
trabalho e em cargos de liderança, número de ações de sensibilização e treinamento para os 
funcionários, número de gestores corporativos com diferentes nacionalidades. Cadeia de 
Suprimentos: % de documentos, processos e procedimentos, % dos profissionais sensibilizados no 
conteúdo do código, % de fornecedores com gerenciamento de riscos nos critérios sociais e 
ambientais. Operação/Processo/Produto/Mercado/Tecnologia: % de consumo de água e energia 
elétrica no processo produtivo, % de redução de matéria prima no ciclo de vida do produto. 
Investimento Social: política de investimento social criada e validada, % de recursos financeiros 
investidos, % de ações de investimento social acompanhados semestralmente por meio de relatório 
do indicador de desempenho (GESTOR 4). 
 

O que se pode perceber é que os indicadores utilizados para monitorar os 

resultados das práticas socialmente responsáveis variam de acordo com a natureza 

das mesmas, o que pode ser justificado por razões econômicas, legais e éticas, 

indicando estar situados na região central do modelo de Schwartz e Carroll (2003), 

onde as três dimensões se sobrepõem.   
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4.4.1.6 Atividades de responsabilidade social realizadas pela empresa na 

comunidade 

 

Como um dos objetivos deste trabalho era conhecer as ações de 

responsabilidade social da empresa, foi perguntado aos líderes de dez instituições 

atendidas pela organização, aqui denominadas comunidade, quais as atividades 

realizadas nas suas respectivas instituições com o apoio da Embraco. Dessas, cinco 

tratavam-se de escolas da rede pública municipal e estadual, dois eram hospitais e 

três entidades assistenciais.  

Nas escolas, as atividades desenvolvidas eram integrantes do Prêmio 

Embraco de Ecologia, programa desenvolvido pela empresa há 16 anos, a fim de 

incentivar a educação ambiental. Às escolas cabe a tarefa de inscrever projetos com 

o objetivo de intervir favoravelmente na realidade ambiental no âmbito da escola e 

do seu entorno, e à Embraco conceder o recurso financeiro para operacionalização 

das atividades. O referido procedimento se desenrola mediante regulamento prévio, 

envolvendo 173 escolas da região (EMBRACO, 2007c).    

 

Prêmio Embraco [...] O nosso era Abrace o Rio do Braço e agora nós ganhamos com o Abrace o Rio 
do Braço e o Jardim Sofia e que daí estendemos para o Jardim Sofia [...], que consiste em 
preservação da mata ciliar e a limpeza do rio [...] e todas as outras questões ambientais, envolvendo 
pessoas da comunidade (COMUNIDADE 2). 
 
Uma das atividades que foi realizada há bem pouco tempo foi uma técnica em segurança no 
trabalho que veio aqui e fez uma palestra, ela trouxe equipamentos de proteção individual [...] então 
esse trabalho é um trabalho voluntário que uma equipe de profissionais da área de saúde e 
segurança da Embraco começou a fazer aqui. Eles vão dar continuidade no próximo ano, isso foi 
uma solicitação da escola e junto desse trabalho de uso de EPI [...] a Dóris e a equipe [...] vão 
ensinar as crianças a como sair de problemas, de situações de risco eminente de perigo [...] A Dóris 
é da Embraco, a Embraco é que trouxe ela pra nós [...] eu sou bióloga [...] A minha remuneração foi 
a partir do projeto do Prêmio Embraco, acho que isso é uma coisa importante, porque a Embraco tá 
abrindo espaço para profissionais da minha área aumentar a empregabilidade [...] Nós conhecemos 
o processo de ISO14000 da Embraco e a ISO9000 que é qualidade, a questão de ferramentas da 
qualidade e essas duas ferramentas, mais a ferramenta de qualidade que é o 5W e o 2H, [...] o 
diagrama de Ishikawa, que a gente chama de causas e efeito, a matriz SWOT, [...] cada projeto a 
gente procurou pegar essa ferramenta e aplicar, porque ela é bem maleável a ponto da gente poder 
usar até em processo de ensino e aprendizagem [...] (COMUNIDADE 5). 
 
[...] A nossa escola apresentou um projeto do óleo reciclado transformado em sabão perfumando [...] 
com esse valor nós conseguimos colocar o projeto em atividade, conquistando toda a comunidade 
[...] algumas empresas já nos chamaram pra fazer esse projeto nas empresas. [...] e a Embraco nos 
deu todo esse amparo, [...] não só financeiro, mas tudo que foi preciso, o estímulo para os alunos e 
para nós professores (COMUNIDADE 6). 

 

A partir de 2003, o Prêmio Embraco de Ecologia passou a integrar o Sistema 

de Gestão Ambiental Embraco (SGA), o que garante aos projetos vencedores um 
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acompanhamento mais especializado na sua implantação e mensuração 

(EMBRACO, 2007b), prática confirmada pela declaração do entrevistado 5. Esse 

procedimento parece indicar que a natureza da atividade evoluiu da dimensão 

aparentemente filantrópica para a ética. 

Nas outras cinco instituições, as ações diziam respeito ao Programa de 

Voluntariado Embraco (Prove), integrante da Política de Investimento Social da 

organização, em que cerca de 130 funcionários da empresa prestam algum tipo de 

serviço às escolas, hospitais e outras instituições em atendimento à população 

carente (EMBRACO, 2006b e 2007c), tais como foram mencionadas pelos 

entrevistados. 

 
 

Eles dão aulas de inglês [...] de matemática  [...] geografia  [...] e volta e meia eles vêm, se reúnem 
para brincar com as crianças, fazer uma integração. [...] A matemática foi para ajudar na escola e 
querendo ou não o objetivo é ensinar, o reflexo foi na escola [...] (COMUNIDADE 3). 
 
[...] um grupo de voluntários, que uma vez por mês, no sábado a tarde, eles vem desenvolver 
alguma atividade com as crianças. [...] são atividades bem pontuais, principalmente na área de 
recreação, que também tem algum enfoque educativo. [...] As atividades são pontuais no sentido de 
que é uma vez por mês, é uma atividade que tem um início, meio e fim, mas sempre  [...] está 
inserido dentro desse objetivo da própria recreação das crianças, eu diria que dentro da proposta 
que a gente tem  [...] mas como também não é só recreação, tem todo um conteúdo também, uma 
proposta educacional voltada  [...] então fecha tranquilamente, não é uma coisa que acontece a 
parte do que acontece aqui, não é algo isolado. É algo que está dentro do programa do projeto [...] 
(COMUNIDADE 7). 
 
[...] Eles fazem o trabalho aqui, por exemplo, de confraternização, eles fazem um café, fim de ano, 
páscoa, o pessoal da Embraco junto com o pessoal lá do Instituto Fonte da Alegria. [...] E uma vez 
por ano eles fazem um trabalho de limpeza de pátio [...] O objetivo é trazer alegria pra elas  [...] 
(COMUNIDADE 8). 
 
[...] eles atendem na oncologia, parte lúdica, na sala de espera da oncologia infantil. Quando os 
pacientes estão esperando para serem consultados, eles estão ali, fazendo atividades com as 
crianças. Eles trazem brinquedos, balões, bolinhas de sabão, jogos. [...] O objetivo da sala de 
espera é trabalhar essa ansiedade pra que a criança nem a mãe entre ansiosa [...] para tornar 
aquele momento antes da consulta uma coisa bem lúdica, bem gostosa [...] (COMUNIDADE 9). 
 
Eles fazem recreação, atividades de canto, cultura e, principalmente, brincadeiras com as crianças 
da pediatria. É um trabalho quinzenal [...] Essas atividades estão dentro do Programa de 
Humanização do hospital, onde o objetivo é o apoio a pacientes e familiares (COMUNIDADE 10).  

 

 Segundo Embraco (2005, p. 42), o Programa de Voluntariado Embraco 

“promove cidadania e se desdobra em iniciativas solidárias”, estimulando a 

contribuição na formação de uma sociedade mais justa e de cidadãos mais 

conscientes (EMBRACO, 2007c). Observadas as citações contidas nos documentos 

institucionais da empresa e os comentários dos informantes, percebe-se um forte 
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apelo às dimensões filantrópica e ética, numa noção de promover o bem-estar da 

comunidade. 

 

4.4.1.7 Benefícios para a comunidade decorrentes das atividades de 

responsabilidade social da empresa  

 

Ainda considerando um dos objetivos específicos deste trabalho, acerca dos 

benefícios provenientes das práticas de responsabilidade social da Embraco, na 

percepção dos seus stakeholders, a seguir estão as declarações do ponto de vista 

da comunidade envolvida nas atividades.  

 
 

Nós tínhamos um projeto engavetado que era modificação da escola. A gente necessitava de verba 
e através desse prêmio, a escola se tornou conhecida. Então foi essencial receber esse prêmio, [...] 
não é tanto pelo valor em dinheiro, mas pelo reconhecimento, é um prêmio que tem muito 
reconhecimento junto aos empresários, empresas, comunidade [...] (COMUNIDADE 1). 
 
[...] eles são co-responsáveis, então eles se tornaram co-responsáveis com toda a nossa 
comunidade e isso fez com que houvesse assim mais consciência entende das pessoas com 
relação a toda a preservação da questão ambiental (COMUNIDADE 2). 
 
[...] primeiro uma melhora na escola  [...] eu vejo que eles se sentem valorizados pelos outros  [...] a 
gente coloca que a Embraco é uma empresa importante na cidade, dela dependem muitos 
empregados  [...]  acho que é uma maneira de integrar as crianças à sociedade (COMUNIDADE 3). 
 
[...] saber que ela está como parceira nos incentivando para que esse projeto se realize. E um dos 
benefícios que eu não vou negar é que as instituições, principalmente as públicas, precisam muito 
da verba que ela possibilita para que a gente possa aprimorar o projeto [...] (COMUNIDADE 4). 
 
[...] a Embraco financiou para nós esse projeto [...] Nossa proposta era trabalhar com a questão 
ambiental como um todo, ou seja, medir, quantificar, quanto de luz está chegando, quanto de calor 
eu tenho na atmosfera, qual é a umidade do ar, isso tudo dá desconforto para nós. [...] isso mostra 
um efeito catastrófico das alterações do clima  [...] Outro benefício é a gente ter acesso à tecnologia, 
trazer pra nós os procedimentos, as ferramentas que eles têm pra cá, porque não deixa de ser uma 
indústria, só que isso aqui é uma indústria do conhecimento, não é de decoreba só, é 
relacionamento [...] Então isso é a postura que a Embraco passa para nós, enquanto tendo uma 
ISO9000, uma ISO14000 [...] Isso é o modelo que a gente pode colocar pra eles, [...] eu peguei esse 
modelo da Embraco e trouxe pra cá [...] (COMUNIDADE 5). 
 
[...] ser visto como uma escola que também produz, que também faz, porque até então a nossa 
escola era uma escola desconhecida, a partir do projeto nós passamos a ser conhecidos e a partir 
desse projeto nós construímos parcerias maravilhosas  [...] (COMUNIDADE 6). 
 
[...] tem um mais institucional que dá um certo status  [...] nós não recebemos recursos financeiros 
da Embraco, mas pelo simples fato de ter o apoio da Embraco isso também dá um certo status para 
o próprio projeto. E também tem o benefício mais lento com as crianças, as crianças se divertem aos 
montes com eles, os voluntários são bem divertidos, criativos e demonstram realmente carinho pelas 
crianças [...] essa percepção da satisfação das crianças, [...] eu acredito que é algo que tem feito 
diferença para as crianças e inclusive para o próprio projeto [...] (COMUNIDADE 7). 
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Os benefícios mais recorrentes na percepção dos entrevistados foram o 

acesso aos recursos financeiros e tecnológicos para execução do projeto, como 

destacou o entrevistado 5, o reconhecimento e a visibilidade que as escolas tiveram 

a partir da realização das atividades do projeto, o que possibilitou parcerias com 

outras instituições, seguido do envolvimento das pessoas da comunidade. Além do 

reforço institucional balizado pela chancela da Embraco, como relatou o entrevistado 

7.  

 

4.4.1.8 Mudanças ocorridas depois de iniciadas as atividades da empresa na 

comunidade 

 

Questionou-se aos membros das instituições atendidas pelas ações de 

responsabilidade social da Embraco se houve alguma mudança na comunidade 

depois de iniciado o relacionamento com a empresa e quais foram. As declarações 

vêm a seguir:  

 
 

[...] reconhecimento da comunidade, dos alunos, dos professores e principalmente nós trouxemos 
mais de 40 parceiros pra escola, através desse prêmio (COMUNIDADE 1). 
 
[...] o envolvimento da comunidade [...] maneira geral (COMUNIDADE 2).  
 
[...] eles melhoram na escola. Eu tenho um índice de reprovação muito grande, as crianças quase 
todas, eu tenho um só que é um aluno que passa direto na escola que vai passar de ano, os outros 
a maioria ficam em recuperação e estão bem atrasados. Antes nem em recuperação eles ficavam 
chegava [...] essa época eles já estavam reprovados, mesmo que fizessem os exames já não tinham 
mais chances porque eles estavam tão atrasados. Então mudou assim, [...] comportamento [...] 
(COMUNIDADE 3). 
 
[...] Um maior comprometimento com a questão desse projeto, porque ele sempre existiu [...] mas 
acredito assim que toda a comunidade, tanto a comunidade de pais, professores e corpo docente se 
envolveram muito mais em termos de compromisso [...] todos se envolveram e isso graças à 
questão do prêmio vencedor e a Embraco sendo parceira (COMUNIDADE 4). 
 
[...] O professor só falava, agora a gente está agindo, está fazendo as coisas, executando 
experiências mesmo. Então além da postura da Embraco, do modelo Embraco enquanto empresa, 
da aplicação das ferramentas, chamar a questão para essas coisas do indivíduo, antes o grupo 
estava trabalhando, agora cada indivíduo, cada criança aqui é um multiplicador, a gente investe no 
ensino individual, entendeu? É diferente do ensino coletivo (COMUNIDADE 5). 
 
[...] estreitou mais a relação com a própria Embraco, porque antes era algo mais pontual, um 
benefício esporádico e agora de vez em quando a gente está em contato [...] nós sempre tivemos 
essa atividade, mas desde que o Prove começou a atuar houve um acréscimo no número de 
crianças que se interessaram em participar dessa programação, ao sábado. Então é um dos 
indicadores que a [...] gente considera muito positivo, as crianças poderiam estar fazendo qualquer 
outra coisa [...] pra nós isso é um indicativo que está sendo feito um bom trabalho, as crianças elas 
sentem desejo de participar (COMUNIDADE 7).  
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Mudou muito, mudou muito porque elas viviam retraídas, porque [...] elas não se sentem 
desprezadas [...] O abandono é a coisa mais triste que tem, então elas se sentiam assim 
abandonadas. [...] então os momentos que elas tão aqui a gente vê que muda realmente muda ou 
talvez faça com que elas esqueçam. Então muda muito porque se sabe que o bom ambiente, o 
clima influi muito na vida principalmente de quem já sente o peso da idade [...] (COMUNIDADE 8).  
 
[...] Houve uma mudança de comportamento [...] As crianças ficam esperando, porque é um 
momento gostoso, agradável. Eles fazem também festinhas temáticas, festa junina, decoraram, dia 
da criança, agora já estão se organizando para o natal (COMUNIDADE 9). 
 
A atividade de recreação na pediatria a gente tem já há bastante tempo, o que talvez tenha mudado, 
é que com eles, a equipe sabe quando eles vêm, pelo cronograma, [...] essa garantia é importante 
para a instituição, que também conta com eles. [...] Então dependendo do estado da criança eles até 
usam essa regularidade: olha amanhã vai ter o pessoal aqui fazendo brincadeiras [...] 
(COMUNIDADE 10). 

 

De maneira geral, as mudanças apontadas pelos respondentes foram, a 

exemplo do item anterior, o reconhecimento da sociedade, o envolvimento das 

pessoas e uma mudança significativa no comportamento dos beneficiados. E, 

especificamente, ao entrevistado 10, a questão da regularidade com que a atividade 

é realizada na sua instituição, indicando a existência de um planejamento por parte 

da empresa para realização das ações. 

 

4.4.2 Análise das questões quantitativas 

 

As questões quantitativas foram determinadas considerando-se os objetivos 

propostos neste trabalho, acerca das percepções dos stakeholders e as práticas de 

responsabilidade social desenvolvidas pela Embraco, bem como da sua 

classificação, conforme as dimensões: econômica, legal, ética e filantrópica, de 

Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003).  

Como já mencionado na análise qualitativa, as questões foram incluídas nos 

instrumentos de pesquisa aplicados aos públicos específicos, tais como: gestores, 

funcionários, fornecedores e comunidade, de acordo com o seu conhecimento e 

pertinência. Os resultados serão apresentados por questões mensuradas com a 

indicação do público ao qual se aplicou.  
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4.4.2.1 Embraco como uma empresa socialmente responsável  

 

Para os stakeholders incluídos nesta pesquisa: gestores, funcionários, 

fornecedores e comunidade, foi questionado se esses consideram a Embraco uma 

empresa socialmente responsável. Os resultados seguem na Tabela 9: 

 
Tabela 9: Consideração da Embraco como empresa socialmente responsável 

Alternativas Freqüência % 

Sim 39 93 
Em parte. Por quê? 3 7 
Não. Por quê?  -  - 
Total 42  100 

 

Dos 93% que responderam sim ao questionamento, cinco quiseram justificar 

as suas respostas, as quais seguem abaixo.  

 

Porque em praticamente todas as ações que a gente tem, seja em nível de manufatura, seja em 
comunicação, a gente sempre tenta avaliar o impacto disso, as conseqüências. Então, você tem 
em todas as gerências, em todas as áreas, essa preocupação. [...] Então, como esse é um 
pensamento que faz parte das atividades, por isso eu considero que ela é socialmente 
responsável [...] (GESTOR 2).  
 
Não tenho nem dúvida, tem várias ações e vários exemplos disso ao longo da história da 
empresa. Nós não estamos fazendo isso porque é politicamente correto. É porque isso faz parte 
das estratégias da empresa e num passado talvez isso tivesse embutido dentro das diversas 
ações, mas a partir de um determinado momento começa-se a querer, também, dar uma 
caracterização, uma formalização para que, inclusive, as novas pessoas que entram na empresa 
percebam a importância que isso tem aqui dentro. Então, a partir de um determinado momento 
passou a ser uma estratégia de negócio da empresa (GESTOR 3). 
 
Eu não tenho como dizer, eu sei que em relação ao Prêmio Embraco de Ecologia, eu acho que é 
uma coisa boa que eles fazem. Acho que é sim porque eu não tenho conhecimento do resto. 
Porque responsabilidade social não é só isso! (COMUNIDADE 1). 
 
Eu considero muito responsável, com essa iniciativa do Prêmio Embraco que já acontece há 
muitos anos. E outras iniciativas que eles têm [...] nós vimos assim um lado muito humano. [...] 
Então nós vimos na Embraco toda essa responsabilidade, como na questão social e que é muito 
importante realmente (COMUNIDADE 2).   
 
Com certeza, até pelo acompanhamento que eles dão ao Prove. A Carol  está sempre ligando, 
sempre tem um feedback assim geral da empresa, não é assim... oh tem voluntário entra lá e fica 
solto, se vira, não, pelo contrário (COMUNIDADE 9). 
 

Nas declarações dos gestores, é possível perceber que esses associam a 

responsabilidade social à estratégia do negócio, ou seja, à dimensão econômica. Já 

nas falas de pessoas da comunidade, o reconhecimento da Embraco como empresa 

socialmente responsável está relacionado às ações que a organização desenvolve 

nas suas comunidades, as quais têm relação com a dimensão filantrópica. Não há 
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um conhecimento profundo das outras práticas realizadas, no entanto, pelo fato de a 

empresa estar presente nas suas comunidades, eles acreditam que ela é 

socialmente responsável.   

Os 7% que responderam que a Embraco é em parte socialmente responsável 

argumentaram conforme segue:  

 

Têm ações que ela faz que são louváveis, mas têm outras ações que são muito superficiais. Na 
questão do meio ambiente, por exemplo. Nós somos muito reativos nesse sentido, a gente não 
pensa em longo prazo, apesar de ter ações como o compressor de CO2. Não se pensa em fontes de 
energias renováveis. Quanto está se buscando formas alternativas para o fornecimento de energia ou 
para o reaproveitamento da água, por exemplo. Não evoluímos nesse sentido (FUNCIONÁRIO 1). 
 
Socialmente responsável até que não tenha seu lucro comprometido. Em parte porque também 
comente erros e nem sempre a prática corresponde ao intento (FORNECEDOR 7). 
 
Eu acho que ela serve de exemplo para muitas outras empresas que não tem atuação nessa área. 
Eu acredito que a Embraco ela serve de modelo para isso, mas olhando assim o próprio potencial da 
empresa em si, por isso eu digo em parte, porque eu vejo que existe um potencial para que aja um 
investimento ainda maior. Por isso em parte (COMUNIDADE 7). 
 

Tanto o funcionário 1, quanto o entrevistado 7 da comunidade, foram pessoas 

que no momento da entrevista se autodenominaram críticos e exigentes. Ambos não 

desmereceram o que a empresa já tem feito, porém, enfatizaram a necessidade de 

se desenvolver um trabalho ainda mais abrangente. Talvez, essa abrangência 

relatada pelos entrevistados tenha relação com a sobreposição das dimensões 

econômica, legal e ética, em que a gestão do lucro é feita dentro dos limites da lei e 

sensível aos padrões éticos, conforme expressam Schwartz e Carroll (2003). Já o 

fornecedor 7 pareceu ter uma visão mais cética, indicando uma importância maior da 

dimensão econômica em relação às demais.  

Para esses mesmos stakeholders: gestores, funcionários, fornecedores e 

comunidade, foi solicitado que atribuíssem uma nota, que melhor representasse a 

sua opinião em relação às ações de responsabilidade social desenvolvidas pela 

empresa. As notas foram representadas por uma escala de 6 pontos, de 1 a 6, em 

que os números de 1 a 3 significaram as notas mínimas e os números de 4 a 6 as 

notas máximas. A Tabela 10 demonstra as médias das notas atribuídas pelos 

stakeholders e as médias das notas que os gestores imaginavam que seriam dadas 

por esses, a fim de que se possa efetuar uma comparação entre elas.    
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Tabela 10: Opinião dos diferentes públicos em relação às ações de RSC da Embraco 

Públicos investigados 
Média das notas dos 

públicos 
Média da nota da 

avaliação dos gestores 

Gestores 4 - 
Funcionários 5,2 4,8 
Comunidade 5,4 4,8 
Fornecedores 5 4,2 
Média geral 4,9 - 
Desvio padrão 0,62 - 

 

Ao se observar a Tabela 10, percebe-se que os públicos que atribuíram as 

notas mais altas às ações de responsabilidade social da organização foram, 

respectivamente, a comunidade, os funcionários e os fornecedores, ficando a cargo 

dos gestores a média mais baixa. Além disso, na opinião desses gestores, as notas 

dos demais públicos: funcionários, comunidade e fornecedores, seriam ainda 

inferiores às notas, de fato, atribuídas por eles, ou seja, na avaliação dos gestores, 

os referidos públicos dariam notas piores as que eles realmente deram às ações de 

RSC desenvolvidas pela empresa. 

 

4.4.2.2 Conhecimento dos stakeholders sobre os projetos de responsabilidade social 

da empresa 

  

Sobre o conhecimento das práticas de responsabilidade social desenvolvidas 

pela Embraco, ficou explícito que mais da metade, 52%, dos entrevistados, 

conhecem as atividades da empresa; 36% declararam conhecer em parte e 12% 

afirmou não ter conhecimento, conforme apresenta a Tabela 11:   

 

Tabela 11: Conhecimento dos projetos de RSC da Embraco 

Alternativas Freqüência % 

Sim. Qual(is)? 22 52 
Em parte. Qual(is)? 15 36 
Não 5  12 
Total 42  100 

 

Dos cinco gestores, quatro responderam que conhecem e um respondeu que 

conhece em parte, embora mais de um tenha afirmado que são tantas as iniciativas, 

que é possível que não tenham conhecimento de todas. Todos os gestores citaram 

os investimentos sociais realizados junto à comunidade em que estão inseridos o 

Prêmio Embraco de Ecologia e o Programa de Voluntariado Embraco (Prove). Além 
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desses foram referenciados: a formação de grupos para liderar ou coordenar 

projetos nas comunidades, os grupos de arrecadação dos Círculos de Controle da 

Qualidade (CCQs) e a contratação de mão-de-obra de determinadas regiões da 

cidade a fim de gerar equilíbrio social, demonstrando a forte relação da RSC da 

organização com a dimensão filantrópica do modelo de Carroll (1991).  

Schwartz e Carroll (2003) evidenciaram que algumas práticas não ocorrem 

pelo benefício econômico e sim porque são necessárias tanto legalmente quanto 

eticamente. Acredita-se que tenha sido o caso do Programa de Valorização da 

Diversidade, lembrado por três gestores, o qual pode ter sido motivado inicialmente 

pelo cumprimento da lei nº. 8.213 de 1991, que estipula uma cota de 5% de 

empregados Portadores de Necessidade Especiais (PNEs), para empresas com 

mais de mil funcionários, enquadrando-se na sobreposição das dimensões legal e 

ética. Um indicativo dessa afirmação é o que foi declarado no Embraco (2008f, p. 6): 

“depois de colocar em prática várias ações voltadas às pessoas com deficiência, a 

prioridade agora é a inclusão de mulheres, negros, pessoas vindas de locais de 

baixa renda [...] e também profissionais acima de 40 anos”, mostrando que o referido 

Programa foi além da questão legal.   

Do ponto de vista econômico, foi acrescentado a forma como a cadeia 

produtiva é avaliada em termos de custo, o próprio desenvolvimento de produtos, os 

planos de capacitação profissional e a gestão de fornecedores, ações pertinentes à 

dimensão econômica da RSC, uma vez que são motivadas pelo desejo de 

maximizar os lucros (SCHWARTZ e CARROLL, 2003).   

Dois gestores mencionaram a preocupação com o meio ambiente, no tocante 

ao reuso de água e de matérias-primas não renováveis e de substâncias, redução 

de energia e água etc., um deles fazendo referência ao Prêmio Top Verde como um 

grande programa de reciclagem. Essas ações podem ser incluídas na sobreposição 

nuclear do modelo de Schwartz e Carroll (2003), na qual coexistem as dimensões 

econômica, legal e ética, que segundo os autores é onde as organizações deveriam 

atuar, sempre que possível. 

De maneira geral, os gestores lembraram tanto ações de investimento social, 

cujo público alvo é a comunidade, quanto práticas estratégicas de responsabilidade 

social, em que os públicos a serem atingidos variam de funcionários a fornecedores. 

A declaração do gestor 4 retrata o caráter estratégico que a empresa atribui à RSC.  
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São várias frentes de trabalho, que você pode chamar também de projetos. A gente chama de 
iniciativas estratégicas, por exemplo, Programa da Diversidade, Programa de Ética e Valores, o 
Programa junto à Cadeia de Suprimentos, todo o Investimento Social da empresa, toda a parte de 
projetos sociais junto à comunidade, o investimento focado na comunidade e também o investimento 
social interno, as Ações junto ao Mercado e os Indicadores de Sustentabilidade (GESTOR 4). 

 
Chamou a atenção o fato do Código de Ética, por exemplo, não ter sido 

mencionado por nenhum dos gestores, exceto pela menção do Programa de Ética e 

Valores na fala do gestor 4. Contudo, a percepção dos gestores faz referência às 

quatro dimensões da RSC evidenciadas por Carroll (1991) e suas sobreposições 

(SCHWARTZ e CARROLL, 2003), como demonstrado.  

Dentre os 20 funcionários entrevistados, 13 disseram conhecer as ações de 

RSC da empresa e sete mencionaram conhecer em parte, alegando que a 

diversidade de atividades não os deixava seguros para afirmar o conhecimento 

integral. Os programas referenciados podem ser observados na Tabela 12.  

 

Tabela 12: Programas de RSC lembrados pelos funcionários 
Programas / Ações Número de citações 

Prove 16 
Prêmio Embraco de Ecologia 12 
Campanhas dos CCQs 10 
Prêmio Top Verde 3 
Campanha SOS enchentes 3 
Programa de Valorização da Diversidade 2 
Adoção de jardins da cidade 2 
Associação Desportiva Embraco (ADE) 2 
Ações voltadas para o meio ambiente 2 
Saúde, Integração e Movimento (SIM) 1 
Ações do conceito biopsicossocial 1 
Olimbraco e Olimsesi 1 
Grupo de teatro 1 
Homenagem para funcionários por tempo de serviço 1 
Informática para filhos de funcionários 1 
Semana do livro e da biblioteca 1 
Palestras em escolas  1 
Ações voltadas aos fornecedores, clientes e à ética 1 

 

Salienta-se que a campanha SOS enchentes foi realizada por ocasião da 

catástrofe que atingiu Joinville e região em novembro de 2008. As ações voltadas ao 

meio ambiente, mencionadas na Tabela 12, dizem respeito ao reuso da água, 

tratamento de efluentes e destino dos resíduos. Já as ações do conceito 

biopsicossocial, integram o SIM, a fim de disseminar a cultura da co-

responsabilidade de cada indivíduo para a manutenção da saúde.  

Em geral, os funcionários relacionam as ações de RSC da organização ao 

investimento social aplicado na comunidade, principalmente, no que diz respeito aos 
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dois programas mais lembrados, Prove e Prêmio Embraco de Ecologia. Com 

exceção do funcionário 4, que destacou as várias frentes em que empresa atua, cuja 

declaração segue abaixo, mais nenhum funcionário entrevistado relacionou a RSC à 

estratégia do negócio, nesta questão.    

 

Eu penso que em parte, talvez eu não conheça todos e assim na sua extensão, assim em detalhes. 
[...] com a comunidade, eu destacaria o pessoal do Prove, do Prêmio Embraco de Ecologia, 
principalmente, e campanhas diversas que a empresa faz para a comunidade. Público interno, [...] 
relaciona a própria gestão da empresa, todas as práticas que a empresa realiza. E para o meio 
ambiente, ela é socialmente responsável em relação a todos os tratamentos de efluentes, todo o 
cuidado que se tem com preservação do meio ambiente, então é uma prática da organização, mas 
que é percebida pelo público interno e público externo também. A forma de atuação junto a 
fornecedores e clientes. Com a atuação ética e transparente da empresa. Mas penso que possa 
haver ainda uma maior visibilidade, principalmente do público interno em relação aos projetos 
existentes. A questão da Diversidade é muito forte na empresa também (FUNCIONÁRIO 4).  

 

Mesmo na argumentação do funcionário 5, que fez referência à 

responsabilidade social como um dos pilares estratégicos da empresa, essa foi 

associada exclusivamente ao investimento social.  

 

Nós temos um trabalho de responsabilidade social que é um pilar que trabalha a responsabilidade 
social, aí entra a comunidade do entorno, todo esse pessoal [...] ele abrange também o público 
interno, [...] nós trabalhamos o nosso público interno primeiro, para as pessoas entenderem o que é 
isso. Prêmio Embraco de Ecologia, a mesma coisa. [...] você pode perguntar para qualquer 
funcionário da Embraco o que é o Prêmio Embraco de Ecologia, ele vai dizer, ele pode não saber 
explicar no detalhe, mas ele sabe o que é. E aí nós temos essas campanhas que são realizadas, que 
mobiliza todo o público interno (FUNCIONÁRIO 5). 

 

Tais resultados demonstram que a percepção dos funcionários está mais 

relacionada à dimensão filantrópica do modelo de Carroll (1991), uma vez que as 

ações mais lembradas correspondem a iniciativas voluntárias realizadas pelos 

funcionários e apoiadas pela empresa para contribuir com a qualidade de vida da 

comunidade.    

Dos sete fornecedores questionados, um afirmou conhecer os programas de 

responsabilidade social da organização, porém citou apenas duas ações; quatro 

afirmaram conhecer em parte e dois declaram não ter conhecimento. Dos programas 

citados, apenas o Prêmio Top Verde foi mencionado por mais de um fornecedor, 

mais especificamente, por três deles. As outras ações mencionadas foram o Prove, 

o Prêmio Embraco de Ecologia, as doações à comunidade, o Brastemp 

Independente, cujas informações não foram encontradas, nem na empresa, nem nos 

documentos consultados e um programa de eficiência energética. 
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Foi questionado aos representantes da comunidade se esses conheciam 

algum projeto além do executado pela Embraco na sua comunidade. Dos 10 

investigados, três responderam que sim, três que não e quatro em parte. A grande 

maioria das ações mencionadas referiu-se a um projeto da mesma natureza do 

aplicado nas suas respectivas comunidades, porém em outras instituições, tais como 

o Prove e o Prêmio Embraco de Ecologia. As campanhas de arrecadação para 

auxílio às comunidades carentes, as ações do conceito biopsicossocial, o teatro e o 

Projeto Resgate também foram mencionados. A exemplo dos demais públicos, na 

maioria das vezes, as ações lembradas guardam estreita relação com a dimensão 

filantrópica (CARROLL, 1991).     

 

4.4.2.3 Participação dos funcionários nos projetos de responsabilidade social 

desenvolvidos pela empresa  

 

Como complementação da questão anterior, foi perguntado aos funcionários 

se esses participam de algum projeto de RSC desenvolvido pela organização. A 

Tabela 13 demonstra que a grande maioria, ou seja, 85% dos funcionários 

entrevistados, tem envolvimento com alguma ação dessa natureza. O que se 

justifica pelo fato de a maioria dos funcionários terem sido indicados pela Gestão 

Corporativa de Comunicação e Responsabilidade Social. Apenas 15% da amostra, 

ou seja, três funcionários, não têm vínculo com as ações dessa natureza.   

 

Tabela 13: Participação dos funcionários nos projetos de RSC da Embraco 
Alternativas Freqüência % 
Sim. Qual(is)? 17 85 
Não 3 15 
Total 20 100 

 

Dos 20 funcionários entrevistados, 10 participam do Prove e 6 dos Círculos de 

Controle de Qualidade (CCQs), situação que explica, também, o fato desses 

estarem entre os programas mais conhecidos pelos funcionários na questão anterior. 

Além deles, alguns funcionários mencionaram participar do Programa de Valorização 

da Diversidade, da gestão de pessoas, por meio da avaliação de clima 

organizacional, do Projeto Resgate, da semana do livro e de palestras em escolas.  

Ao serem questionados sobre o motivo pelo qual participam de atividades dessa 

natureza, expressaram as declarações que seguem:  
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Por gostar e pela satisfação em ajudar o próximo [...] (FUNCIONÁRIO 2). 
 
[...] é um desafio como ser humano, para poder retribuir aquilo que a gente tem. Dar amor, dar 
carinho. Eu sou sozinha, então é uma maneira de poder dar um pouco de mim para os outros. Se 
Deus me dá muitas coisas porque eu não posso dar um pouquinho para os outros? (FUNCIONÁRIO 
3). 
 
Faz muito tempo que eu queria ajudar [...] mas não estou uma voluntária 100%, não estou mesmo, 
quero fazer mais. O meu objetivo são os idosos, [...] não sei se é porque eu me vejo no amanhã 
(risos), mas sério eles são muito abandonados [...] (FUNCIONÁRIO 6). 
 
[...] segundo a liderança eu teria perfil para isso e também por fazer bem. Faz bem fazer esse 
trabalho voluntariado, faz bem pra mim mesmo, com certeza (FUNCIONÁRIO 8). 
 
[...] é algo que já faz parte de mim eu gosto de ajudar as pessoas e me identifiquei com a ideia da 
empresa de poder estar participando [...] A gente sabe que tem que fazer alguma coisa pelos outros, 
mas acaba não fazendo, então como a empresa já dá esse incentivo foi uma forma de eu poder 
continuar ajudando, fazendo alguma coisa (FUNCIONÁRIO 12). 
[...] eu me identifico com esses projetos sociais e a parte de resolução de alguns problemas, tanto 
dentro da empresa, como fora da empresa (FUNCIONÁRIO 13). 
 
Para ser bem sincera o grupo não estava com uma imagem muito boa, assim que eu vejo que essa 
parte de ter aquela carinha do socialmente responsável foi também o caso do nosso grupo. A gente 
sofreu algumas críticas, a gente fez um curso, o pessoal bagunçou um pouco, então para amenizar a 
imagem, foi iniciativa de um dos trainees, criar um grupo para ajudar em alguma instituição. [...] o 
que eu percebo é que aquela idéia de passar uma imagem de um grupo se transformou, as pessoas 
perceberam que não é só isso, que o ajudar aquelas crianças, estar presente ali na vida delas é 
muito mais, tem muito mais valor do que você ser reconhecido pelos gestores ou pelos diretores 
como um grupo que faz um projeto social, eu acho que tocou mesmo no coração de cada um que 
isso era o de menos (FUNCIONÁRIO 16). 

 

A maior parte dos motivos, que faz com que os funcionários se envolvam em 

ações dessa natureza, gira em torno de um desejo de ajudar o próximo, de um dever 

moral, com a família e com a sociedade e até mesmo à questão de liderança. 

Destaca-se a declaração do funcionário 16, cuja ação inicial foi realizada com intuito 

de reverter a imagem de um determinado grupo dentro da empresa, mas que com o 

passar do tempo acabou adquirindo legitimidade. Dois funcionários, que 

mencionaram não ter envolvimento com ações de RSC da Embraco, alegaram a 

falta de tempo.  

Pelas declarações apresentadas é possível perceber que o fator motivador 

para o envolvimento dos funcionários em ações de RSC encontra respaldo nas 

dimensões ética e filantrópica (CARROLL, 1991 e SCHWARTZ e CARROLL, 2003), 

as quais acabam se entrelaçando, a fim de realizar o que é justo, correto e contribui 

para o desenvolvimento e a qualidade de vida da comunidade, sendo moralmente 

esperado pela sociedade.    
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4.4.2.4. Atividades de responsabilidade social desenvolvidas pela Embraco na 

comunidade  

 

Aos membros das comunidades entrevistados foi solicitado que atribuíssem 

uma nota que melhor representasse a sua opinião em relação às atividades de 

responsabilidade social desenvolvidas pela empresa nas suas instituições. As 

referidas notas foram representadas por uma escala de 6 pontos, de 1 a 6, em que 

os números de 1 a 3 significaram as notas mínimas e os números de 4 a 6 as notas 

máximas. A média da nota atribuída pelos respondentes foi 5,2, muito próximo do 

valor máximo possível. A única que se negou a dar uma nota foi a entrevistada 1 do 

público comunidade, pelos argumentos que seguem.  

 

Eles não desenvolveram nenhuma atividade, nada, isso eu acho falho, porque muitas vezes você 
pede apoio e eles não te dão certo?! Eles cobram bastante. Só que o retorno que eles prometeram 
não veio. Eles prometeram que eles trariam os funcionários. Fizeram uma visita na escola, a gente 
tinha projeto de fazer vários eventos, mas a parte do envolvimento dos funcionários com a escola 
não aconteceu (COMUNIDADE 1). 
 

Em seguida, foi perguntado se isso era uma previsão do projeto. 
 

Era uma previsão deles, certo? Então eles não atenderam essa expectativa. Eles vão lá, eles te 
cobram o relatório coisa e tal, mas eles não te dão aquele apoio efetivo, entende? Não acontece 
aquele envolvimento (COMUNIDADE 1). 

 

Buscou-se a confirmação da dinâmica do Prêmio Embraco de Ecologia, 

certificando-se de que é a escola que propõe as ações e a empresa premia com 

recursos financeiros os projetos selecionados. 

 

É isso, eles só fazem isso e acabou! É só isso. Eu não daria nota nenhuma (COMUNIDADE 1). 
 

O comentário da comunidade 1 é bastante dissonante da declaração da 

comunidade 5:  

  

Uma das atividades que foi realizada há bem pouco tempo foi uma técnica em segurança no 
trabalho que veio aqui e fez uma palestra, ela trouxe equipamentos de proteção individual, porque 
nós estamos trabalhando com materiais que podem machucar, então eu tenho que insistir que as 
crianças usem. [...] esse trabalho é um trabalho voluntário que uma equipe de profissionais da área 
de saúde e segurança da Embraco começou a fazer aqui. Eles vão dar continuidade no próximo ano, 
isso foi uma solicitação da escola e junto desse trabalho de uso de EPI [...] a Dóris e a sua equipe 
[...] vão ensinar as crianças a como sair de problemas, de situações de risco eminente de perigo. [...] 
A Dóris é da Embraco, a Embraco é que trouxe ela para nós, nós pedimos e eles mandaram. [...] Eu 
já fui lá, como professora eles já fizeram visitas com a gente lá. [...] Nós conhecemos o processo de 
ISO14000 da Embraco e a ISO9000, que é qualidade, a questão de ferramentas da qualidade. Então 
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essas ferramentas, o diagrama de Ishikawa, que a gente chama de causas e efeito, a gente 
trabalhou com esse dois, nós trabalhamos também com a matriz SWOT. Porque em cada projeto da 
gente, a gente procurou pegar alguma ferramenta e aplicar, porque elas são bem maleáveis a ponto 
da gente poder usar até em processo de ensino e aprendizagem (COMUNIDADE 5). 

 

Além da nota ao trabalho que a empresa desenvolve nas comunidades, foi 

questionada a motivação dos funcionários da organização em desempenhar tais 

atividades. A escala utilizada foi a de 6 pontos, com a mesma representação do 

quesito anterior. A média das notas atribuída à motivação desses foi 5,2, o que 

demonstra boa vontade dos funcionários em realizar as ações a que se propõem.  

Aos membros das instituições, perguntou-se ainda sobre as exigências feitas 

pela empresa para realizar as atividades de responsabilidade social na comunidade. 

A Tabela 14 expressa que 20% dos entrevistados declararam que a organização fez 

algum tipo de exigência. Outros 20% disseram que em parte e 60% declararam que 

não.  

 

Tabela 14: Exigência da Embraco para realização de projetos de RSC na comunidade 
Alternativas Freqüência % 
Sim. Qual(is)? 2 20 
Em parte. Descreva 2 20 
Não 6 60 
Total 10 100 

 

É importante observar que as exigências apontadas pelos respondentes se 

tratam de critérios do Prêmio Embraco de Ecologia, que dizem respeito ao 

preenchimento de um relatório, com as atividades realizadas, o cronograma e a 

prestação de contas dos recursos recebidos, que as escolas beneficiadas têm que 

encaminhar à Embraco periodicamente. Com o desenrolar da entrevista, descobriu-

se que o referido documento havia contado com a colaboração de uma das escolas 

beneficiadas pelo projeto: 

 

Não é exigência, mas é uma indicação [...] no nosso caso como a gente já tem mais experiência, a 
gente se vira por conta, mas tem escolas [...] estreantes no assunto, e para elas aquele roteiro é 
muito bom. No momento em que a gente vai até a Embraco e participa, nós professoras, daquelas 
atividades que a Carol desenvolve com a gente, ali a gente faz algumas sugestões, a gente trocou 
idéias. [...] Na verdade essa organização partiu de um dos nossos projetos, de um dos nossos 
relatórios, entendes? Essa organização do relatório do prêmio. A gente começou a fazer de um jeito, 
que para nós facilitava a visualização e o entendimento [...] e eles acabaram então aperfeiçoando e 
adotando o modelo. Isso é para você ter uma idéia de que a Embraco permite isso, que a gente dê 
sugestões, eles dão sugestões para nós. Então é uma parceria de colaboração mútua, não é algo 
imposto, pelo contrário, eles mostram o modelo para facilitar, mas nós, por exemplo, nós alteramos 
mesmo esse que ela passou, porque para nós ficava incompleto em alguns aspectos 
(COMUNIDADE 5). 
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Além disso, uma das entrevistadas destacou uma exigência do foco do 

projeto:  

 

Sim, sim, bastante exigência. Tem realmente que envolver a sustentabilidade, porque esse é o foco 
principal (COMUNIDADE 2). 
 

O que se percebe é que as exigências feitas pela empresa são no sentido de 

organizar, controlar e acompanhar o andamento dos projetos premiados, bem como 

garantir o foco a que o Programa se propõe, possibilitando espaços de discussão e 

troca de experiências, como relatou a entrevistada 5, contrariando mais uma vez o  

que expressou a entrevistada 1 da comunidade, no início deste item. 

 

4.4.2.5 Objetivos que a Embraco deseja alcançar com a realização da 

responsabilidade social 

 

A percepção dos stakeholders: gestores, funcionários, fornecedores e 

comunidade, em relação aos objetivos pretendidos pela organização ao 

desempenhar atividades de responsabilidade social, foi investigada por meio de uma 

escala de concordância de 6 pontos, em que os números de 1 a 3 representaram as 

concordâncias mínimas e os números de 4 a 6 as concordâncias máximas.  

O primeiro quesito avaliado foi a questão da melhoria da imagem perante a 

comunidade e o mercado. A Tabela 15 ilustra que, de maneira geral, os públicos 

acreditam que um dos objetivos da empresa com as ações de RSC é a melhoria da 

imagem, principalmente os fornecedores, cuja média ficou registrada em 5,7, 

atingindo quase a nota máxima. Em contrapartida, a média das notas mais baixas 

ficou por conta da comunidade, com 4,2. Embora a média geral dos públicos tenha 

sido registrada em 4,7, o desvio padrão de 0,68 indica uma variabilidade no conjunto 

das respostas. É importante citar que essa questão da imagem foi bastante 

apontada pelos públicos nas questões qualitativas. 

 

Tabela 15: Imagem perante a comunidade e o mercado 
Públicos investigados Média 

Gestores 4,4 
Funcionários 4,5 
Comunidade 4,2 
Fornecedores 5,7 
Média geral 4,7 
Desvio padrão 0,68 
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Apesar desse objetivo não ter sido identificado de maneira explícita nas 

publicações da empresa, fora encontrado no seu Relatório de Sustentabilidade uma 

declaração que associa o pilar estratégico denominado sustentabilidade, o qual 

substituiu o termo responsabilidade social, a outro pilar chamado Crescimento de 

Receitas e Geração de Valor, resultando em impacto direto na reputação da 

organização, agregando valor aos seus produtos e reforçando os valores internos 

(EMBRACO, 2007c). Como já expresso por Ashley (2002), as questões relacionadas 

à RSC, no Brasil, tem sido muito associadas à visibilidade das organizações com o 

objetivo de melhorar a sua reputação; reputação essa formada a partir da imagem 

que a sociedade e os stakeholders têm a seu respeito.   

O segundo objetivo de RSC avaliado foi em relação às vendas e ao aumento 

dos lucros. Nesse item, a Tabela 16 mostra que a média geral dos públicos ficou 

relativamente baixa, indicando que na percepção desses públicos, esse não parecer 

ser o objetivo da Embraco ao desenvolver ações de responsabilidade social, exceto 

na opinião dos fornecedores. O desvio padrão de 0,7 indica falta de homogeneidade 

nas respostas dos entrevistados.  

  

Tabela 16: Aumento das vendas e dos lucros 
Públicos investigados Média 

Gestores 3,8 
Funcionários 3,2 
Comunidade 3,2 
Fornecedores 4,7 
Média geral 3,7 
Desvio padrão 0,7 

 

Nesse aspecto, ressalta-se que estudos já foram realizados a fim de avaliar o 

impacto das práticas de RSC no comportamento de compra dos consumidores, 

cujos resultados se mostraram divididos no sentido de encontrar influência positiva, 

negativa e nula (SANTOS, SOUZA e FALKEMBACH, 2008). Contudo, reforça-se o 

fato do cliente da Embraco não ser o consumidor final, e sim outras empresas, o que 

demandaria um estudo específico com o intuito de avaliar se as suas práticas em 

RSC resultam num aumento de vendas e lucros.  

A utilização das práticas sociais como ferramenta de marketing foi o item que 

apresentou a maior variação na percepção dos públicos investigados, conforme 

mostra a Tabela 17. Os gestores foram os que apresentaram as mais baixas 

concordâncias em relação ao objetivo de RSC da Embraco estar associado às 
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ferramentas de marketing, com uma média registrada em 2,8. Em contrapartida, os 

fornecedores atribuíram as mais altas concordâncias. O desvio padrão confirma a 

variabilidade, ou seja, a falta de homogeneidade nas respostas desses públicos.  

 
Tabela 17: Práticas sociais como ferramenta de marketing 

Públicos investigados Média 

Gestores 2,8 
Funcionários 3,7 
Comunidade 3,3 
Fornecedores 4,4 
Média geral 3,6 
Desvio padrão 0,68 

 

Sob esse aspecto, Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2003) comprovaram a 

importância da comunicação de marketing, voltada às causas sociais, para a 

empresa consolidar a sua imagem institucional a partir da divulgação de suas 

práticas sociais.   

Em relação a ajudar as pessoas menos favorecidas como um dos objetivos 

de responsabilidade social, a Tabela 18 evidencia que esse quesito foi um dos que 

apresentou a maior homogeneidade dos dados, dado o desvio padrão de 0,15 e as 

maiores médias em relações aos anteriores, parecendo indicar uma forte associação 

das ações de RSC da empresa à dimensão filantrópica na percepção de seus 

públicos. 

 

Tabela 18: Auxílio às pessoas menos favorecidas  
Públicos investigados Média 
Gestores 4,8 
Funcionários 5 
Comunidade 4,8 
Fornecedores 5,1 
Média geral 4,9 
Desvio padrão 0,15 

 

Esse resultado encontra respaldo no que é mencionado em alguns dos 

documentos institucionais como o Relatório de Sustentabilidade, exercício 2006, e a 

Política Corporativa do Investimento Social, os quais mencionam, respectivamente, 

o atendimento à população carente, por meio de ações do Prove, e doações às 

instituições sociais da comunidade, por exemplo.     

Indiscutivelmente, ser reconhecida como uma empresa confiável foi um dos 

objetivos que apresentou as mais altas concordâncias na percepção de todos os 
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públicos, conforme retrata a Tabela 19. Dado um desvio padrão de 0,18, pode-se 

inferir que houve pouca variabilidade dos dados, ou seja, as respostas foram 

bastante homogêneas nesse sentido, evidenciando a relação das práticas 

socialmente responsáveis da organização com a dimensão ética, na percepção 

desses stakeholders.   

 
Tabela 19: Reconhecimento de empresa confiável 

Públicos investigados Média 
Gestores 5,2 
Funcionários 5,4 
Comunidade 5,6 
Fornecedores 5,5 
Média geral 5,4 
Desvio padrão 0,18 

 

Esse resultado parece expressar o que está declarado na primeira página do 

Código de Ética da empresa: “realizamos nossos negócios com honestidade, justiça 

e respeito pelo indivíduo e pelo público em geral, sempre tendo em mente que não 

existe uma maneira correta de fazer o que é errado” (EMBRACO, 2008b, p. 1).  

Já no aspecto de utilizar as práticas socialmente responsáveis para se 

resguardar de complicações legais e deduzir impostos, a percepção dos públicos 

não atingiu as notas mais elevadas da escala, pelo contrário, a média geral ficou 

registrada em 3,6, conforme demonstra a Tabela 20.  

 

Tabela 20: Preservação de complicações legais e dedução de impostos 
Públicos investigados Média 

Gestores 3,6 
Funcionários 3,7 
Comunidade 3,4 
Fornecedores 3,7 
Média geral 3,6 
Desvio padrão 0,16 

 

A percepção dos públicos investigados em relação a esse item parece estar 

em consonância com o que foi afirmado pelo diretor corporativo de pessoas, Sr. Luis 

Figueiredo, referindo-se ao Programa de Valorização da Diversidade: “[...] criamos 

uma marca na planta Brasil, incluindo com mais ênfase a diversidade no nosso meio, 

não apenas para cumprir o aspecto legal, mas para trazer um novo olhar para a 

nossa organização” (EMBRACO, 2007c, p. 9).  
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De maneira geral, o que se pode constatar é que a percepção dos públicos 

entrevistados a respeito dos objetivos que a empresa deseja alcançar com a 

realização das atividades de RSC, em ordem decrescente, são: ser reconhecida 

como uma organização confiável, o que representa a dimensão ética; ajudar as 

pessoas menos favorecidas, indicando a dimensão filantrópica; melhorar a imagem 

junto à comunidade e o mercado, objetivo associado à dimensão econômica; 

resguardar-se de complicações legais, que tem forte ligação com a dimensão legal; 

utilizar essas práticas como ferramentas de marketing e, por último, vender mais e 

aumentar os lucros, sendo esses dois últimos pertinentes, também, à dimensão 

econômica, segundo os modelos teóricos em estudo.   

 

4.4.2.6 As ações de responsabilidade social da Embraco  

 

No instrumento de coleta de dados de funcionários, fornecedores e 

comunidade foram inseridas algumas questões com o objetivo de avaliar como se 

dão as ações de responsabilidade social da organização.  Dessa forma, alguns itens 

foram mensurados por meio de uma escala de concordância de 6 pontos, em que os 

números de 1 a 3 representaram as concordâncias mínimas e os números de 4 a 6 

as concordâncias máximas. 

O primeiro tópico investigado tratou da percepção dos stakeholders em 

relação às ações de RSC da Embraco fazerem parte da estratégia de negócio da 

empresa. A Tabela 21 revelou que os fornecedores e funcionários acreditam que isso 

acontece de fato. Já a comunidade apresentou mais baixa concordância a respeito. 

Fato de fácil explicação, uma vez que essa não participa, como os demais públicos, 

diretamente das relações de negócios com a empresa. O desvio padrão de 0,53 

indica que houve pouca homogeneidade nas respostas.   

 

Tabela 21: Ações de RSC como parte da estratégia da Embraco  
Públicos investigados Média 

Funcionários 5,3 
Comunidade 4,5 
Fornecedores 5,5 
Média geral 5,1 
Desvio padrão 0,53 

 
Essa percepção encontra uniformidade com o que foi registrado pelos 

gestores no item 4.4.1.3 e no Relatório de Sustentabilidade da empresa: 
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“sustentabilidade integrada ao ambiente de negócios, à agenda de vendas, ao 

processo de compras e, ainda, direcionando as relações da Embraco com o 

mercado. Esse foi o conjunto estratégico para as ações de negócio da organização 

no ano de 2007” (EMBRACO, 2007c, p. 42). Ressalta-se que nos documentos da 

organização o termo sustentabilidade está sendo utilizado como sinônimo de 

responsabilidade social.  

Na seqüência, foi perguntado se as ações de RSC da Embraco envolvem os 

vários públicos com os quais a empresa se relaciona. A Tabela 22 demonstra que, de 

maneira geral, existe uma alta concordância quanto a esse envolvimento. No 

entanto, a comunidade foi a que apresentou a média das notas mais baixa: 4,8. O 

desvio padrão de 0,3 indica uma relativa homogeneidade dos dados.  

 
Tabela 22: Envolvimento dos diferentes públicos nas ações de RSC da Embraco 

Públicos investigados Média 
Funcionários 5,1 
Comunidade 4,8 
Fornecedores 5,4 
Média geral 5,1 
Desvio padrão 0,3 

 
Nos materiais institucionais da organização fica evidente a execução de 

projetos de RSC voltados, principalmente, aos funcionários, aos fornecedores, à 

comunidade, ao meio-ambiente e aos clientes, sendo esse último em menor 

intensidade. Pedersen (2006) alertou para o fato de a empresa levar em 

consideração a perspectiva de seus stakeholders, evidenciando assim a 

necessidade de avaliar como esses estão sendo envolvidos no diálogo e no 

processo de tomada de decisão, ressaltando ainda que, quanto mais participativo for 

esse processo, mais comprometidos serão esses públicos.     

Em complemento à questão anterior, foi perguntado se as ações de RS da 

organização são definidas levando-se em consideração os interesses de todos os 

envolvidos. As médias dos públicos investigados ficaram bastante parecidas e o 

desvio padrão parece indicar pouca variabilidade nas respostas, conforme se 

observa na Tabela 23.  
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Tabela 23: Definição das ações de RSC da Embraco 
Públicos investigados Média 
Funcionários 4,9 
Comunidade 4,6 
Fornecedores 4,6 
Média geral 4,7 
Desvio padrão 0,15 

 

Especificamente, no que se refere ao Investimento Social da empresa, a partir 

de uma pesquisa aplicada aos funcionários, foram definidas como áreas de atuação 

a saúde e a educação, sendo os públicos prioritários para realização dos programas 

as crianças e os adolescentes (EMBRACO, 2007c).  

A Tabela 24 demonstra a percepção dos stakeholders em relação à 

concordância com o planejamento das ações de RSC no sentido de envolver 

funcionários de diferentes cargos e áreas. A maior média foi apresentada pelos 

próprios funcionários. Lembra-se novamente o fato da maioria desses, inseridos na 

amostra, fazerem parte de alguma ação dessa natureza.   
 

Tabela 24: Planejamento das ações de RSC da Embraco 
Públicos investigados Média 
Funcionários 5,5 
Comunidade 5,2 
Fornecedores 5,1 
Média geral 5,3 
Desvio padrão 0,21 

 

Nos materiais institucionais foi encontrado registros de vários comitês, 

formados por profissionais de diferentes áreas da organização, a fim de definir 

diretrizes para diversas ações, tais como: princípios éticos, ações de voluntariado, 

política de valorização da diversidade, entre outras (EMBRACO, 2005, 2006b, 

2007c). Além disso, ressalta-se o que foi mencionado pelos gestores no item 4.4.1.4, 

que a partir de uma diretriz estratégica, a área responsável pela gestão da RSC 

envolve diferentes áreas e grupos para definição e planejamento das ações.  

Em relação ao monitoramento periódico das ações de RSC com o objetivo de 

avaliar os resultados, a concordância mais baixa ficou a cargo dos fornecedores, no 

entanto, a comunidade atingiu quase a concordância máxima nessa questão, 

conforme expressa a Tabela 25. O desvio padrão de 0,7 indica que houve grande 

variabilidade nas respostas. Talvez tal percepção da comunidade esteja associada 
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às respostas dadas às exigências da empresa para realização das ações sobre 

relatórios que devem ser entregues periodicamente. 

 

Tabela 25: Monitoramento das ações de RSC da Embraco 
Públicos investigados Média 
Funcionários 5 
Comunidade 5,8 
Fornecedores 4,4 
Média geral 5,1 
Desvio padrão 0,7 

 

Sobre esse aspecto, no item 4.4.1.5, os gestores citaram a existência de 

indicadores para monitorar o desempenho social da organização, os quais variam de 

acordo com a natureza da ação praticada. Em alguns materiais institucionais foram 

localizados indícios desse monitoramento. A Política de Investimento Social, por 

exemplo, explicita o acompanhamento dos resultados dos projetos sociais próprios 

ou realizados em parceria. O programa de RSC para fornecedores prevê o 

monitoramente dos mesmos nos quesitos ambientais e sociais. O Prove que 

menciona indicadores para mensuração qualitativa dos resultados alcançados e a 

aplicação dos Indicadores Ethos em todas as plantas (EMBRACO, 2008d; 

EMBRACO, 2007c). Além do próprio Relatório de Sustentabilidade, elaborado 

segundo o Global Reporting Initiative (GRI), cujos indicadores de desempenho são 

ordenados levando-se em consideração as dimensões econômica, ambiental e 

social (triple bottom line). 

Aos gestores, funcionários, comunidade e fornecedores foi questionado se a 

as práticas socialmente responsáveis da Embraco proporcionam o desenvolvimento 

das comunidade onde a empresa opera e, indubitavelmente, conforme demonstra a 

Tabela 26, todos os públicos apresentaram médias superiores a 5, indicando alta 

concordância com a situação mencionada e homogeneidade nas respostas, dado o 

desvio padrão de 0,22.    

 

Tabela 26: Desenvolvimento das comunidades onde a empresa atua 
Públicos investigados Média 

Gestores 5,2 
Funcionários 5,4 
Comunidade 5,7 
Fornecedores 5,3 
Média geral 5,4 
Desvio padrão 0,22 
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Tal percepção está alinhada ao que foi declarado na Carta de Valores da 

organização, quando menciona o que se pode esperar da Embraco no princípio 

comprometimento: “contribuição para o desenvolvimento da comunidade” 

(EMBRACO, 2007a, p. 2). 

 

4.4.2.7 Relacionamento da Embraco com os funcionários 

 

Aos gestores e funcionários foram apresentadas questões que abordavam o 

relacionamento da empresa com os funcionários, as quais foram avaliadas por meio 

de uma escala de concordância de 6 pontos, em que os números de 1 a 3 

representaram as concordâncias mínimas e os números de 4 a 6 as concordâncias 

máximas.  

Segundo a percepção desses públicos, a Embraco contrata profissionais em 

todos os níveis, independentes de origem, raça, idade, sexo ou estilo de vida, 

conforme ilustra a Tabela 27, em que a média geral das opiniões de gestores e 

funcionários registra 5,4, muito próximo do valor máximo, com uma variabilidade 

pouco significativa.  

 

Tabela 27: Contratação de profissionais 
Públicos investigados Média 
Gestores 5,2 
Funcionários 5,5 
Média geral 5,4 
Desvio padrão 0,21 

 

Esse resultado é comprovado pela Carta de Valores da empresa, em 

explicação a um dos seus princípios que é o respeito: “é preciso compreender os 

indivíduos como eles são, independente de origem, raça, idade, sexo ou estilo de 

vida, reconhecendo a todos direitos iguais” (EMBRACO, 2007a, p. 10). Além disso, o 

seu Relatório de Sustentabilidade cita o número de contratações de funcionários 

com algum tipo de necessidade especial e acrescenta: “a Embraco pretende atrair 

profissionais com deficiência auditiva, física, visual e mental, também através de 

parcerias com entidades” (EMBRACO, 2007c, p. 75). 

Em relação ao ambiente de trabalho da empresa valorizar as diferenças entre 

as pessoas e garantir um tratamento justo e igual para todos, a opinião dos gestores 

ficou abaixo da percepção dos funcionários, indicando que ainda se tem a melhorar 
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neste aspecto, segundo os dados da Tabela 28. O desvio padrão indica uma relativa 

variabilidade nas respostas dos públicos.  

 
Tabela 28: Ambiente de trabalho 

Públicos investigados Média 
Gestores 4,8 
Funcionários 5,4 
Média geral 5,1 
Desvio padrão 0,42 

 

Essa percepção dos públicos entrevistados acaba reforçando o item anterior e 

encontra respaldo no Código de Ética da organização quando referencia: “[...] 

devemos garantir um ambiente de trabalho que valorize a diversidade e proteja o 

direito de cada colaborador de receber um tratamento justo e igualitário” 

(EMBRACO, 2008b, p. 8). 

Já no tocante à existência de condições saudáveis e de segurança do 

ambiente de trabalho para realização das atividades, ambos, gestores e 

funcionários, parecem concordar, sobretudo pelo desvio padrão de 0,21, 

representado na Tabela 29, que indica homogeneidade nas respostas dos mesmos. 

 

Tabela 29: Ambiente saudável e seguro 
Públicos investigados Média 
Gestores 5,4 
Funcionários 5,7 
Média geral 5,6 
Desvio padrão 0,21 

 

Tal situação está registrada, também, no Código de Ética Embraco, o qual 

declara que a organização “busca oferecer um ambiente seguro e saudável para 

todos os colaboradores” (EMBRACO, 2008b, p. 10). 

Quanto à utilização de critérios justos e claros para a avaliação do 

desempenho dos funcionários, as respostas não são tão homogêneas como na 

questão anterior, uma vez que a percepção dos funcionários ficou um pouco abaixo 

da percepção dos gestores e o desvio padrão representa maior variabilidade dos 

dados, como retrata a Tabela 30.  
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Tabela 30: Critérios para a avaliação do desempenho dos funcionários 
Públicos investigados Média 
Gestores 5,4 
Funcionários 4,7 
Média geral 5,1 
Desvio padrão 0,49 

 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade da empresa, após reunião com os 

líderes, os funcionários recebem um relatório individual, em que constam os pontos 

fortes e as áreas a serem desenvolvidas pelos mesmos (EMBRACO, 2007c).   

O comprometimento com a questão ambiental, bem como o cumprimento de 

normas e leis nos locais onde a empresa opera também foi objeto de avaliação da 

percepção de gestores e funcionários, em que ambos declaram perceber tal 

preocupação, segundo demonstra a Tabela 31, a qual apresentou a média mais alta 

em relação aos outros itens mensurados. No entanto, o desvio padrão de 0,39 

expressa uma variabilidade significativa nas respostas desses públicos.  

 

Tabela 31: Comprometimento com a responsabilidade ambiental e cumprimento das normas e leis  
Públicos investigados Média 
Gestores 6 
Funcionários 5,5 
Média geral 5,7 
Desvio padrão 0,39 

 

Essa percepção demonstra conformidade com o que é relatado no Código de 

Ética da empresa, em que essa se compromete com a responsabilidade ambiental, 

cumprindo as normas, leis e diretrizes de meio ambiente dos países onde operam, 

acrescentando ainda que nas localidades em que não existam leis ou essas forem 

menos restritivas, a organização seguirá os seus próprios padrões ambientais 

(EMBRACO, 2008a).  

Nesse aspecto, cabe uma consideração em relação ao modelo de Schwartz e 

Carroll (2003), no sentido de esclarecer que quando a responsabilidade ambiental da 

empresa se restringe apenas ao cumprimento das leis, essas se posicionam na 

dimensão puramente legal, porém, quando transcendem a questão legal, as 

mesmas podem ser posicionadas na sobreposição das dimensões legal e ética.     
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4.4.2.8 Sobre o processo de fornecimento para a Embraco  

 

Com gestores e fornecedores foram verificados aspectos referentes ao 

processo de fornecimento para a empresa, os quais foram mensurados por meio de 

uma escala de concordância de 6 pontos, em que os números de 1 a 3 

representaram as concordâncias mínimas e os números de 4 a 6 as concordâncias 

máximas.  

O primeiro item a ser avaliado foi sobre a clareza dos critérios pelos quais a 

organização seleciona, desenvolve e monitora os seus fornecedores. A percepção 

dos próprios fornecedores é mais otimista do que a dos gestores, segundo retrata a 

Tabela 32. Dado o desvio padrão de 0,35, acredita-se que tenha havido uma 

variabilidade significativa de respostas.  

 
Tabela 32: Clareza dos critérios para seleção, desenvolvimento e monitoramento de fornecedores 

Públicos investigados Média 
Gestores 4,8 
Fornecedores 5,3 
Média geral 5,0 
Desvio padrão 0,35 

 

Entre os documentos institucionais disponíveis, foi encontrado um manual de 

qualificação para os fornecedores, o qual menciona conter informações para que 

esses tenham compreensão sobre todo o processo de seleção, desenvolvimento e 

monitoramente de fornecedores, cujos objetivos são:  

a) descrever as principais diretrizes relacionadas à qualidade aplicáveis aos 
Fornecedores de matérias-primas e componentes [...], materiais de 
processo [...] e serviços ou atividades de suporte que afetam diretamente a 
qualidade dos produtos finais da Embraco; b) esclarecer e regulamentar o 
relacionamento entre a Embraco e seus Fornecedores no que diz respeito 
ao desenvolvimento de itens novos ou modificados, serviços e atividades 
relacionadas à qualidade; e c) demonstrar como o desempenho dos 
Fornecedores Embraco é monitorado e avaliado (EMBRACO, 2006a, p. 2). 

 
 Já quanto à imparcialidade desses critérios, pelo que mostra a Tabela 33, os 

fornecedores apresentam um grau de concordância mais baixo em relação ao dos 

gestores, além do desvio padrão indicar heterogeneidade nas respostas desse item.  

Portanto, embora os critérios sejam claros, como expresso no item anterior, esses 

parecem não ser tão imparciais na percepção dos fornecedores. 
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Tabela 33: Imparcialidade dos critérios para seleção, desenvolvimento e monitoramento de 
fornecedores 

Públicos investigados Média 
Gestores 5,4 
Fornecedores 4,4 
Média geral 4,9 
Desvio padrão 0,69 

 

A esse respeito, o Código de Ética Embraco expressa que: “os funcionários 

devem lidar de forma honesta e justa com fornecedores [...], e devem realizar 

negócios com base em qualidade, entrega, serviço e preços competitivos. [...] os 

funcionários não devem obter vantagem indevida através do uso de manipulação, 

engano, abuso de informações privilegiadas ou práticas desleais” (EMBRACO, 

2008b, p. 9). 

Na Tabela 34, observa-se a opinião dos entrevistados sobre o relacionamento 

justo e equilibrado entre as partes envolvidas nos acordos comerciais. A exemplo da 

questão anterior, a média da percepção dos fornecedores foi mais baixa que a 

média dos gestores, no entanto, o que variou, em relação à outra questão, foi a 

diminuição da variabilidade dos dados.  

 

Tabela 34: Relacionamento entre as partes 
Públicos investigados Média 
Gestores 5,4 
Fornecedores 5 
Média geral 5,2 
Desvio padrão 0,28 

 

Sobre isso, o Manual de Qualificação de Fornecedores expressa os 

processos que regem o relacionamento da empresa com os seus fornecedores, 

dentre eles as Negociações Técnicas e Comerciais, cujo objetivo é “obter dos 

Fornecedores [...] as melhores condições comerciais e técnicas de fornecimento, 

num relacionamento justo e equilibrado entre as partes” (EMBRACO, 2006a, p. 3).  

No tocante à clareza na comunicação da conduta geral esperada dos 

fornecedores da Embraco, a Tabela 35 ilustra que a opinião de gestores e 

fornecedores é bastante parecida, tendo pouca variação nas respostas, conforme 

indica o desvio padrão de 0,02. 
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Tabela 35: Clareza na comunicação da conduta esperada dos fornecedores 
Públicos investigados Média 
Gestores 5,4 
Fornecedores 5,4 
Média geral 5,4 
Desvio padrão 0,02 

 

Tais resultados podem ser explicados pela existência de diferentes 

documentos que visam esclarecer o relacionamento da empresa com esse público, 

tais como: o Manual de Qualificação, os Códigos de Conduta e Ética e o próprio 

contrato de fornecimento, os quais são submetidos à apreciação dos mesmos.    

Quando se trata da clareza na comunicação das exigências da Embraco em 

relação às práticas socialmente responsáveis dos seus fornecedores, a percepção 

dos gestores ficou abaixo da percepção dos fornecedores, conforme apresenta a 

Tabela 36. O desvio padrão para esse conjunto de dados indica que houve uma 

significativa variabilidade dos dados.    

 

Tabela 36: Clareza na comunicação das exigências em termos de RSC dos fornecedores  
Públicos investigados Média 
Gestores 5 
Fornecedores 5,6 
Média geral 5,3 
Desvio padrão 0,40 

  

É provável que a existência de cláusulas contratuais específicas para a 

responsabilidade social e ambiental, além do Código de Conduta do Fornecedor 

Embraco, que esclarece questões sobre trabalho infantil e forçado, assédio, salários 

e benefícios, horas de trabalho, saúde e segurança, entre outros quesitos, explique 

a percepção positiva em relação a esse item.  

De maneira geral, sobre o relacionamento da empresa com esse público, 

aponta-se que o principal aspecto a ser melhorado diz respeito à imparcialidade dos 

critérios com que essa seleciona, desenvolve e monitora os fornecedores.    

 

4.4.2.9 Relação entre o investimento em RSC e o desempenho econômico-

financeiro 

 

Embora o objetivo deste trabalho não tenha sido relacionar o desempenho 

econômico-financeiro com as práticas de responsabilidade social da Embraco, essa 



  

 

147 

foi avaliada levando-se em consideração a percepção dos gestores. Isso porque, 

como mencionado anteriormente no item 3.4 da metodologia, os dados desta 

organização não se encontram disponíveis isoladamente, sendo possível acessar 

apenas as informações do grupo Whirlpool S.A., que incorporou a empresa em 

2006.   

Dessa forma, os gestores foram submetidos a um conjunto de afirmações, 

para as quais tinham que indicar a sua concordância, numa escala de 6 pontos, de 1 

a 6, em que os números de 1 a 3 representaram resultados “muito pior” e de 4 a 6 

“muito melhor”, com o objetivo de avaliar os indicadores apresentados no Gráfico 1, 

desde que a empresa passou a investir em responsabilidade social.  
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Gráfico 1: Percepção dos gestores sobre desempenho econômico-financeiro e social 

 

Considerando a média do conjunto de afirmativas relacionadas a cada um dos 

indicadores de desempenho econômico-financeiros, o retorno para os acionistas 

atingiu a média mais alta (4,4) e os demais apresentaram médias iguais (4), 

demonstrando equilíbrio e indicando que, na percepção dos gestores, os resultados 

passaram a ser melhores a partir do investimento da empresa em ações de RSC. 

Embora, todos os respondentes tenham alegado que essa informação não era 

precisa, pois esse tipo de avaliação nunca fora realizada na empresa, a qual 

desempenha práticas socialmente responsáveis há vários anos, como o Prêmio 
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Embraco de Ecologia, por exemplo, que já é executado há 16 anos. Um dos 

entrevistados argumentou, espontaneamente, que essa não era uma relação 

possível de ser realizada diretamente, pois a maioria das atividades de RSC não são 

efetivadas para se obter esse tipo de resultado. 

Tal dificuldade encontra respaldo na teoria, pois como demonstrado no item 

2.8, os resultados de pesquisas dessa natureza são bastante discordantes, pois ora 

correlacionam essas variáveis positivamente, ora negativamente e em outros 

momentos afirmam não haver correlação. Além disso, destaca-se o fato desses 

estudos serem feitos com metodologias inadequadas, como expressou Orlitzky, 

Schmidt e Rynes (2003). 

  

4.4.2.10 Produtos fabricados pela empresa 

 

A opinião dos gestores sobre os produtos fabricados pela Embraco foi 

coletada com objetivo de confrontá-la com as respostas dos clientes. Porém, como a 

pesquisa com esse público não foi autorizada, apresenta-se na Tabela 37 somente a 

visão dos gestores, mensurada por meio de uma escala de concordância de 6 

pontos, em que os números de 1 a 3 representaram as concordâncias mínimas e os 

números de 4 a 6 as concordâncias máximas.  

 

Tabela 37: Percepção dos gestores sobre os produtos fabricados pela empresa 
Os produtos fabricados pela Embraco Média 
Cumprem os requisitos legais 6 
Atendem as obrigações ambientais 6 
Consideram os aspectos éticos 5,6 

 

As altas médias apresentadas na Tabela 37 demonstram que, na percepção 

dos gestores os produtos fabricados pela Embraco atendem quase que de maneira 

integral aos requisitos legais, ambientais e éticos. Lamenta-se o fato de não se ter 

um parâmetro de comparação, no caso, a opinião dos clientes. No entanto, cita-se o 

que foi expresso no Embraco (2008g) a respeito da concessão do prêmio 2008 

International Star of Energy Efficiency Award, oferecido pela Alliance to Save Energy 

(ASE), às empresas que trabalham a favor da eficiência energética, em função da 

fabricação do compressor de capacidade variável (VCC), que reduz em 40% o 

consumo de energia em geladeiras e freezers.   
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4.4.2.11 Classificação das ações de responsabilidade social da Embraco 

 
O último dos objetivos específicos, ao qual este trabalho se propôs, foi a 

classificação das práticas de RSC desempenhadas pela Embraco nas suas diversas 

dimensões: econômica, legal, ética e filantrópica. Dessa forma, foram incluídas nos 

instrumentos de coleta de dados, questões cujo propósito era avaliar as percepções 

dos respondentes sobre as posturas de RSC da organização, nas diferentes 

dimensões referenciadas.  

Como mencionado na metodologia, a fim de garantir a confiabilidade do 

questionário, foi calculado, no software Statistica, o coeficiente alfa de Cronbach, 

para os construtos das dimensões da RSC: econômica, legal, ética e filantrópica, 

aplicados aos gestores e funcionários, uma vez que esse exige a existência de mais 

de duas variáveis a serem correlacionadas, os quais são demonstrados na Tabela 

38. 

 

Tabela 38: Confiabilidade dos construtos das dimensões da RSC 

Construto Média Desvio Padrão 
Número de 

casos válidos 
Alfa de 

Cronbach 
Dimensão Econômica 45,6400 3,21299 25 0,875686 
Dimensão Legal 45,8800 2,92005 25 0,900257 
Dimensão Ética 44,7200 3,27261 25 0,840870 
Dimensão Filantrópica 40,4800 5,80316 25 0,904625 

 

Os valores do alfa de Cronbach podem variar de 0 a 1, no entanto, Hair et. al. 

(2005) mencionaram como limite inferior de aceitabilidade 0,7, considerando valores 

entre 0,8 a < 0,9 como uma intensidade de aceitação muito boa e 0,9 excelente. 

Dessa forma, os resultados apresentados na Tabela 38 comprovam a confiabilidade 

do questionário utilizado para mensurar as dimensões dos modelos teóricos em 

estudo.  

A primeira das questões, apresentada na Tabela 39, foi realizada para todos 

os públicos incluídos nesta investigação e versou sobre como a responsabilidade 

social da organização pode ser definida.  
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Tabela 39: Definição da responsabilidade social da Embraco 
É importante que a 
responsabilidade social da 
Embraco seja definida como: 

Dimensão Gestores Funcio
nários 

Comuni
dade  

Fornece
dores 

Média 
Geral 

Desvio 
Padrão 

Agir com ética.  Ética 5 5,8 5,7 5,7 5,5 0,36 
Dar assistência voluntária para 
instituições e comunidades 
beneficentes. 

Filantrópica 3,6 5,2 5,1 5,3 4,8 0,79 

Ser rentável. Econômica 3,8 5,3 3,4 5 4,4 0,9 
Fazer o que está previsto na lei.  Legal  4 5,2 2,1 5,1 4,1 1,45 

 

Nesse aspecto, os resultados demonstraram que, de maneira geral, a 

dimensão legal foi a que apresentou as médias mais baixas e o desvio padrão mais 

alto, representando significativa heterogeneidade nas respostas. O destaque é o 

público comunidade, que não associa a questão da responsabilidade social com o 

cumprimento do que está previsto na lei.  

Já na dimensão filantrópica, os gestores foram os que apresentaram as mais 

baixas concordâncias em relação a definir a responsabilidade social como dar 

assistência voluntária às instituições e comunidades. Nesse ponto, o desvio padrão 

de 0,79 também indica uma alta variabilidade nas respostas dadas pelos 

entrevistados.  

A dimensão ética foi a que apresentou as mais altas médias e o mais baixo 

desvio padrão, indicando que houve uma determinada homogeneidade dos dados, 

ou seja, as concordâncias na percepção dos públicos em definir a RSC como agir 

com ética foram altas. 

Quanto à dimensão econômica, a comunidade foi o público que obteve a mais 

baixa concordância em relação a definir a responsabilidade social como ser rentável. 

No entanto, chamou a atenção o fato de a segunda média mais baixa dessa 

dimensão pertencer aos gestores. O desvio padrão apresentado nesse item 

evidencia a falta de homogeneidade nas respostas dos entrevistados.  

Contudo, o que se pode inferir é que os funcionários, seguidos dos 

fornecedores, foram os públicos que atribuíram um equilíbrio maior ao conjunto de 

afirmações, em termos econômicos, legais, éticos e filantrópicos, dadas às 

concordâncias em relação à definição do conceito de RSC na Embraco, conforme 

expressa a Tabela 39. Fato que demonstra um entendimento da responsabilidade 

social mais alinhado com as proposições conceituais dos modelos teóricos em 

estudo.  
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Outro conjunto de questões foi aplicado somente aos gestores e funcionários, 

uma vez que tratavam de questões bastante específicas da empresa, as quais, 

muito provavelmente, seriam desconhecidas pelos demais públicos. A Tabela 40 

demonstra o primeiro conjunto de afirmações a respeito da importância de a 

Embraco agir de acordo com determinados interesses.  

 

Tabela 40: Importância das ações da Embraco visarem determinados interesses 
É importante para a Embraco agir de acordo 
com o interesse: Dimensão Gestores Funcionários Média 

Geral 
Desvio 
Padrão 

Do governo e do cumprimento das leis. Legal 5,8 5,7 5,7 0,11 
Da sociedade em relação às normas éticas. Ética 5,6 5,6 5,6 0,04 
De aumento dos lucros. Econômica 5,6 5,5 5,6 0,07 
Da sociedade em relação às necessidades 
sociais. Filantrópica 4,8 5,2 5 0,28 

 

As médias gerais de cada uma das dimensões se apresentaram bastante 

equilibradas, indicando que, para os gestores e funcionários, é importante para a 

empresa agir equilibradamente de acordo com os interesses de aspectos 

relacionados às quatro dimensões, em ordem de importância: legal, ética, 

econômica e filantrópica. Os desvios padrão demonstram pouca variabilidade nas 

respostas, sendo a dimensão filantrópica a que apresentou a maior heterogeneidade 

nos dados.   

O próximo conjunto de afirmações, expressos na Tabela 41, diz respeito  

à importância de a empresa ser desenvolvida em termos de alguns aspectos, os 

quais representam as diferentes dimensões dos modelos de Carroll (1991) e 

Schwartz e Carroll (2003). 

 

Tabela 41: Importância do desenvolvimento da Embraco em determinados aspectos 
É importante para a Embraco desenvolver a 
empresa em termos de: Dimensão Gestores Funcionários Média 

Geral 
Desvio 
Padrão 

Conformidade com as leis locais, estaduais e 
federais. Legal 6 5,7 5,9 0,21 

Boa condição financeira. Econômica 5,6 5,8 5,7 0,11 
Imagem moral e ética na sociedade. Ética 5,2 5,5 5,4 0,21 
Capacidade para ajudar a resolver os problemas 
da sociedade. Filantrópica 4,6 5,1 4,8 0,32 

 

O que se percebe com a observação da Tabela 41 é a importância da 

organização ser desenvolvida, respectivamente, em termos legais, econômicos, 

éticos e filantrópicos. De forma similar à questão anterior, a dimensão em que houve 

a maior variabilidade nas respostas foi a filantrópica, indicando que gestores e 

funcionários têm opiniões variadas nesse aspecto.  



  

 

152 

 A Tabela 42 demonstra, na percepção de gestores e funcionários, a 

importância de determinadas posturas para a Embraco.  

 

Tabela 42: Importância de determinadas posturas para a Embraco 

É importante para a Embraco: Dimensão Gestores Funcionários Média 
Geral 

Desvio 
Padrão 

Reconhecer e respeitar as normas éticas da 
sociedade.  Ética 5,6 5,8 5,7 0,14 

Ser uma empresa obediente à lei.  Legal 5,4 5,8 5,6 0,28 
Manter um alto nível de eficiência operacional.  Econômica 5,2 5,8 5,5 0,39 
Dar assistência para as instituições de educação, 
públicas e privadas.  Filantrópica 4,8 5,1 5 0,21 

 

As médias gerais que representam a importância de determinadas posturas 

para a Embraco, considerando as quatro dimensões, apresentaram-se bem 

balanceadas, sendo que reconhecer e respeitar as normas éticas da sociedade 

pareceu ser o aspecto mais importante na opinião desses públicos. Diferente das 

questões anteriores, a dimensão em que apareceu a maior heterogeneidade nas 

respostas foi a econômica.   

Outro conjunto de afirmações investigou a importância de a organização se 

comprometer em alguns aspectos que representam as dimensões dos modelos 

teóricos em estudo, expressas na Tabela 43. 

 

Tabela 43: Importância de a Embraco se comprometer em determinados aspectos  
É importante que a Embraco se comprometa 
em: Dimensão Gestores Funcionários Média 

Geral 
Desvio 
Padrão 

Manter uma forte posição competitiva.  Econômica 5,8 5,8 5,8 0 
Manter um comportamento ético e moral. Ética 5,8 5,8 5,8 0 
Cumprir leis e regulamentos exigidos. Legal 5,8 5,7 5,8 0,07 
Realizar atividades voluntárias e de filantropia. Filantrópica 4,4 4,9 4,7 0,35 

 

As médias gerais das dimensões econômica e ética, além de terem sido 

iguais, não apresentaram nenhuma variabilidade nas respostas, o que significa dizer 

que gestores e funcionários tiveram a mesma opinião em relação à importância de a 

empresa se comprometer em manter uma forte posição competitiva e manter um 

comportamento ético e moral nas suas práticas. Como nas questões anteriores, a 

dimensão filantrópica foi a que obteve as menores médias, além de ter apresentado 

a maior heterogeneidade nas respostas.  

A opinião dos funcionários e dos gestores a respeito da importância de a 

organização agir de acordo com determinadas posturas relacionadas às dimensões 
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dos modelos teóricos de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003), foi representada 

na Tabela 44.  

 

Tabela 44: Importância de a Embraco atuar de acordo com determinadas posturas 

É importante para a Embraco: Dimensão Gestores Funcionários Média 
Geral 

Desvio 
Padrão 

Produzir produtos de acordo com os requisitos 
legais.  Legal 5,8 5,9 5,9 0,07 

Não comprometer as normas sociais e éticas para 
alcançar metas da empresa. 

Ética 5,8 5,7 5,8 0,07 

Buscar oportunidades que irão aumentar os 
lucros.  Econômica 5,6 5,8 5,7 0,11 

Apoiar voluntariamente projetos que promovam a 
qualidade de vida da comunidade. 

Filantrópica 4,6 5,4 5,0 0,53 

 

Os resultados da Tabela 44 mostram que as dimensões com as médias mais 

altas, em ordem decrescente, foram: legal, ética, econômica e filantrópica, com 

pouca variação nas respostas de gestores e funcionários, exceto na dimensão 

filantrópica.  

A Tabela 45 apresenta a opinião dos públicos investigados a respeito da 

importância de a Embraco atuar conforme determinadas situações.  

 

Tabela 45: Importância de a Embraco agir levando em consideração determinados comportamentos 

É importante para a Embraco: Dimensão Gestores Funcionários Média 
Geral 

Desvio 
Padrão 

Manter um alto nível de eficiência operacional.  Econômica 5,6 5,9 5,8 0,21 
Reconhecer que o comportamento ético da 
empresa vai além do cumprimento das leis e dos 
códigos. 

Ética 5,6 5,6 5,6 0 

Cumprir com rapidez as novas leis e decisões da 
justiça.   Legal 5,6 5,6 5,6 0,04 

Aumentar as contribuições com programas sociais 
e as atividades voluntárias ao longo do tempo. Filantrópica 4,6 5,3 4,9 0,46 

 

O que se observa nos dados da Tabela 45 é que a dimensão econômica, 

nesse conjunto de afirmações, teve uma importância maior. No entanto, as 

dimensões ética e legal apresentaram resultados bem próximos ao da dimensão 

anterior, sendo que, apesar de terem registrado a média geral em 5,6, as respostas 

foram diferentes em função da variação representada pelo desvio padrão da 

dimensão legal. A dimensão filantrópica manteve-se na mesma condição das 

questões anteriores, ou seja, com a menor média e com um grau de variabilidade 

maior entre as respostas.  

As medidas de desempenho para a Embraco, segundo a percepção dos 

gestores e dos funcionários, são apresentadas na Tabela 46.  
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Tabela 46: Importância de a Embraco reconhecer certas medidas de desempenho 
É importante para a Embraco reconhecer como 
medida útil de desempenho corporativo: Dimensão Gestores Funcionários Média 

Geral 
Desvio 
Padrão 

O cumprimento da lei. Legal 5,8 5,8 5,8 0,04 
A rentabilidade. Econômica 5,8 5,7 5,8 0,07 
O cumprimento das normas, das leis não escritas 
e a valorização dos costumes da sociedade. Ética 5,2 5,6 5,4 0,25 

Os programas sociais. Filantrópica 4,4 5,3 4,9 0,64 
 

Segundo a percepção desses públicos, a medida de desempenho mais 

importante é o cumprimento da lei, seguido da rentabilidade, do cumprimento das 

normas éticas e, por último, dos programas sociais. Essa constatação coloca 

novamente as dimensões legal e filantrópica, respectivamente, na primeira e na 

última colocação.  

E, por fim, o último conjunto de afirmações, com vistas à aplicação dos 

modelos teóricos de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003), avaliou a 

importância de determinadas situações, conforme demonstrado na Tabela 47. 

 
Tabela 47: Importância de a Embraco considerar determinadas atitudes 

É importante para a Embraco: Dimensão Gestores Funcionários Média 
Geral 

Desvio 
Padrão 

Cumprir honestamente as leis, os regulamentos e 
as decisões da justiça. Legal 5,8 5,8 5,8 0 

Buscar oportunidades que oferecem a melhor taxa 
de retorno ao negócio.  Econômica 5,4 5,8 5,6 0,25 

Reconhecer que as leis e os códigos da 
sociedade não escritos muitas vezes podem ser 
tão importantes quanto os escritos. 

Ética 5,4 5,4 5,4 0,04 

Incentivar que os seus funcionários participem de 
atividades voluntárias e filantrópicas.  Filantrópica 5 5,2 5,1 0,11 

 

Os resultados apresentados na Tabela 47 demonstram que, segundo a 

percepção dos gestores e funcionários, nesse conjunto de questões, é mais 

importante para a Embraco, respectivamente, as posturas relacionadas às 

dimensões legal, econômica, ética, filantrópica.  

De maneira geral, os resultados revelaram que, quando incluídos todos os 

públicos na avaliação, as dimensões que apresentam as maiores médias gerais são, 

respectivamente, ética, filantrópica, econômica e legal, conforme pode ser 

observado no Gráfico 2, sendo que os públicos fornecedores e comunidade são os 

responsáveis pela elevação dos valores na dimensão filantrópica.  
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Gráfico 2: Percepções médias dos stakeholders sobre as dimensões de RSC 

 

Contudo, se observada apenas a opinião de gestores e funcionários, a 

dimensão filantrópica sempre, sem exceção, aparece na última colocação de 

importância, com a maior variabilidade nas respostas. Nesse ponto, há que se fazer 

uma consideração sobre o fato de os funcionários atribuírem uma importância maior 

a essa dimensão em relação aos gestores. A dimensão que lidera o ranking é a 

legal, seguida da econômica e da ética, como pode ser observado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Percepções médias de gestores e funcionários sobre as dimensões de RSC 
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Salienta-se que os resultados apresentados no Gráfico 2 são provenientes da 

aplicação de apenas uma das questões relativas à classificação das dimensões da 

RSC a todos os stakeholders, a qual foi abordada na Tabela 39. Já o Gráfico 3 

incluiu os resultados das nove questões realizadas para gestores e funcionários, 

expressas pelas Tabelas 39 a 47, o que parece explicar a grande diferença nas 

percepções da RSC no âmbito econômico, legal, ético e filantrópico. Como  

mencionado no item 3.5, tal procedimento foi adotado uma vez que as questões 

pertinentes à classificação da postura de RSC nas dimensões citadas exigiam um 

conhecimento mais aprofundado das ações da empresa. 

Entretanto, com o objetivo de avaliar se existem diferenças nas percepções 

das dimensões dos modelos teóricos em estudo, foi aplicado o Teste de K-W, 

levando em consideração as questões aplicadas aos gestores e aos funcionários. A 

hipótese nula H0 sugere que todas as amostras são iguais, ou seja, leva em conta 

que não existem diferenças entre os valores atribuídos pelos gestores e funcionários 

às posturas de responsabilidade social da Embraco nas dimensões: econômica, 

legal, ética e filantrópica, em um nível de significância de p=0,05. A hipótese 

alternativa H1 expressa que pelo menos uma amostra é diferente, representando que 

alguma das dimensões apresenta diferenças significativas em relação às demais.  

 

Tabela 48: Teste de Kruskal-Wallis para os valores de concordâncias atribuídos pelos gestores e 
funcionários às dimensões de RSC da Embraco 

Dimensão Número de observações Soma dos postos 
Econômica 8 163,5 
Legal 8 194 
Ética 8 134,5 
Filantrópica 8 36 

Kruskal-Wallis test: H (3, N=32) = 20,49151 p=0,0001 
 

Os resultados obtidos com a aplicação do Teste K-W, visto na Tabela 48, 

demonstram que esse está sustentado a uma significância de p=0,0001, sendo 

menor que 0,05, rejeitando a hipótese nula H0 e aceitando a hipótese alternativa H1, 

que expressa diferenças nas amostras investigadas. Dessa forma, o que se pode 

afirmar é que existem diferenças nas percepções de gestores e funcionários em pelo 

menos uma das dimensões do modelo teórico investigado. 

Uma vez reconhecida essa diferença das amostras investigadas, faz-se 

necessário identificar entre quais dimensões da responsabilidade social essa está 

presente aplicando-se o Teste de Dunn, que consiste na comparação de pares de 
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variáveis, em um único conjunto de dados, a fim de identificar variações nas 

amostras. Tal procedimento exigiu o cálculo da estatística Q para cada um dos pares 

de amostras, procedimento desenvolvido em planilha eletrônica do software Excel 

específica para esse fim, cujos resultados encontram-se na Tabela 49. Além disso, 

com base na tabela de valores críticos de Q para testes de comparações múltiplas 

não-paramétricas, disponível no Anexo E, para análise de quatro grupos de 

amostras, representado por K, a uma significância de 0,05, chegou-se ao valor de 

2,639.  

 
Tabela 49: Teste de Dunn para os valores de concordâncias atribuídos pelos gestores e funcionários 

às dimensões de RSC da Embraco 
Comparação pareada das 

dimensões 
Soma dos 

postos 
Soma dos 

postos |Qcalc| Qcrítico Resultado do teste 

Ética x Econômica 134,5 163,5 1,5228 2,639 Igual 
Ética x Legal 134,5 194 3,12437 2,639 Diferente 
Ética x Filantrópica 134,5 36 5,172285 2,639 Diferente 
Econômica x Legal 163,5 194 1,60157 2,639 Igual 
Econômica x Filantrópica 163,5 36 6,695089 2,639 Diferente 
Legal x Filantrópica 194 36 8,296659 2,639 Diferente 

 

Ao se observar a Tabela 49, constata-se a comparação de seis pares de 

amostras das dimensões econômica, legal, ética e filantrópica, chegando-se à 

conclusão de que desses apenas dois são iguais: ética e econômica, econômica e 

legal. Isso significa dizer que, na percepção de gestores e funcionários, quando 

levadas em consideração as dimensões ética e econômica, bem como a econômica 

e a legal, essas têm a mesma importância. Os pares, cujos resultados se 

apresentaram como diferentes, expressam que a percepção desses públicos em 

relação a essas dimensões não são coincidentes, ou seja, têm importância 

diferenciada.    

Ainda, a fim de verificar se existem diferenças nas amostras das dimensões 

do modelo teórico, foi aplicado o Teste de K-W, na questão acerca da definição da 

RSC, inserida no instrumento de pesquisa de todos os públicos em estudo: gestores, 

funcionários, fornecedores e comunidade. As hipóteses H0 e H1 foram as mesmas 

consideradas na aplicação anterior do teste, ou seja, na primeira considera-se que 

todas as amostras são iguais e, na segunda, que pelo menos uma amostra é 

diferente, a uma significância de p=0,05.  
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Tabela 50: Teste de Kruskal-Wallis para os valores de concordâncias atribuídos pelos públicos 
investigados às dimensões de RSC da Embraco 

Dimensão Número de observações Soma dos postos 
Econômica 4 24,5 
Legal 4 26 
Ética 4 51,5 
Filantrópica 4 34 

Kruskal-Wallis test: H (3, N=16) = 5,086524 p=0,1656 
 

Os resultados da Tabela 50 demonstram uma significância de p=0,1656, ou 

seja, maior que 0,05, aceitando-se a hipótese nula que sugere que os valores das 

amostras observadas são iguais, concluindo-se que as percepções dos stakeholders 

investigados (gestores, funcionários, fornecedores e comunidade) são iguais para as 

quatro dimensões de responsabilidade social, sendo dispensável a aplicação do 

Teste de Dunn.  

Para avaliar a existência de diferenças entre as amostras dos públicos 

investigados: gestores, funcionários, fornecedores e comunidade, também, foi 

empregado o Teste de K-W, admitindo-se como H0 que as percepções sobre a 

responsabilidade social dos públicos investigados são iguais e como H1 que pelo 

menos uma das percepções médias são diferentes.  

  
Tabela 51: Teste de Kruskal-Wallis para os valores de concordâncias atribuídos pelos públicos 

investigados 
Públicos Número de observações Soma dos postos 

Gestores 4 18,50000 
Funcionários 4 49,00000 
Comunidade 4 25,00000 
Fornecedores 4 43,50000 

Kruskal-Wallis test: H (3, N=16) = 7,030560 p=0,0709 
 

Os resultados apresentados na Tabela 51 expressam um valor p=0,0709, o 

que indica que a uma significância de 0,05 a H0 seria aceita, ou seja, se comprovaria 

a existência de igualdade entre as amostras dos quatro públicos analisadas. No 

entanto, se considerada a significância de 10% (α=0,1), justificável por se tratar de 

valores derivados da aplicação de questionários, o qual torna a mensuração menos 

precisa, a hipótese H0  seria rejeitada e, conseqüentemente, H1 aceita, expressando 

que pelo menos uma das percepções médias dos públicos é diferente.    

Dessa forma, levando em conta a aplicação do teste de K-W a uma 

significância de 0,1, que admite a diferença nas percepções dos grupos 

investigados, fez-se necessário o emprego do Teste de Dunn, a fim de saber em 

qual público está a diferença. O valor da estatística Q e o valor crítico de Q foram 
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aferidos conforme mencionado anteriormente e encontram-se representados na 

Tabela 52, a uma significância 0,05.  

 

Tabela 52: Teste de Dunn para os valores de concordâncias atribuídos pelos públicos investigados 
Comparação pareada dos 

públicos 
Soma dos 

postos 
Soma dos 

postos |Qcalc| Qcrítico Resultado do teste 

Gestores X Funcionários 18,5 49 4,4023 2,639 Diferente 
Gestores X Comunidade 18,5 25 0,93819 2,639 Igual 
Gestores X Fornecedores 18,5 43,5 3,60844 2,639 Diferente 
Funcionários X Comunidade 49 25 3,464102 2,639 Diferente 
Funcionários X Fornecedores 49 43,5 0,793857 2,639 Igual 
Comunidade X Fornecedores 25 43,5 2,67024 2,639 Diferente 

 

Com base na Tabela 52, observa-se a comparação de seis pares de amostras 

dos públicos investigados: gestores, funcionários, fornecedores e comunidade, cuja 

conclusão exprime que gestores e comunidade, bem como funcionários e 

fornecedores têm percepções iguais, ou seja, existe uma coerência entre o que foi 

declarado a respeito da RSC da Embraco. Já os demais pares, quando comparados, 

apresentam percepções diferentes, o que significa dizer que as suas visões sobre as 

ações socialmente responsáveis da organização não são similares. 

Acredita-se que os resultados descritos nesse capítulo apresentaram um 

alinhamento entre o que vem sendo praticado pela Embraco em termos de RSC e as 

proposições teóricas dos modelos de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003) nos 

quais essa dissertação se pautou. Todavia, reforça-se o fato de que, mesmo sendo 

possível uma diferenciação teórica entre as atividades filantrópicas e éticas, essas 

podem não ser pertinentes ao campo (SCHWARTZ e CARROLL, 2003). Afinal, em 

vários momentos do processo desta pesquisa, percebeu-se uma argumentação ética 

em relação à realização de atividades fundamentalmente filantrópicas, comprovando 

a inquietação de Sexty (1995) a respeito da expectativa da sociedade em relação às 

ações filantrópicas das organizações tê-las posicionado no âmbito da ética.  

Nesse sentido, os modelos de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003) que 

ilustram as dimensões da RSC: econômica, legal, ética e filantrópica, 

respectivamente, na figura de uma pirâmide e de um Diagrama de Veen, mostraram-

se, em termos conceituais, aplicáveis ao campo. O primeiro no sentido de identificar 

e delimitar as variáveis que compõem cada uma das dimensões, e o segundo a fim 

de classificar as ações de RSC, nas suas diversas sobreposições, quando essas se 

justificavam por mais de uma razão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como temática a responsabilidade social corporativa 

(RSC), assunto que ao longo do tempo ganhou notoriedade no exterior desde a 

década de 1950 e, no Brasil, somente a partir dos anos 2000, com o aumento do 

número de artigos publicados em periódicos e eventos da área de administração, 

que passaram a incluí-lo nas suas pautas de discussão.  

O esforço de pesquisadores, principalmente no exterior, se direcionou à 

compreensão desse construto e da sua relação com outras variáveis tais como: a 

estratégia, a lucratividade e o comportamento de compra dos consumidores. Outros 

temas complementares como a ética, a cidadania corporativa, a sustentabilidade e a 

gestão dos stakeholders também foram alvo de análise. Para tanto, vários modelos 

teóricos e de desempenho foram desenvolvidos a fim de auxiliar o entendimento 

dessas variáveis que se inter-relacionam.  

Assim, com base nesses aspectos, o objetivo geral que orientou este estudo 

foi analisar as percepções dos stakeholders e as práticas de RSC desenvolvidas 

pela Empresa Brasileira de Compressores S.A. (EMBRACO), à luz dos modelos 

teóricos de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003). A metodologia envolveu 

procedimentos qualitativos e quantitativos, realizados por meio da análise 

documental de diferentes materiais institucionais da organização e de entrevistas 

pessoais e via meio eletrônico realizadas com gestores, funcionários, fornecedores e 

membros de instituições atendidas pelos projetos sociais da empresa, os quais 

foram denominados comunidade, totalizando 42 pessoas.  

Para alcance do objetivo mencionado, foram traçados alguns objetivos 

específicos. O primeiro deles diz respeito ao levantamento das práticas de RSC 

desenvolvidas pela organização. Mediante apreciação dos documentos institucionais 

e de entrevistas realizadas com os stakeholders já referenciados, foram identificados 

seis programas principais, os quais a empresa denomina como frentes de trabalho: 

Valorização da Diversidade, Valores e Ética, Investimento Social, RSC para os 

fornecedores, RSC para clientes do mercado organizacional e os Indicadores de 

Responsabilidade Social. 

Ao se observar os programas declarados como RSC, percebe-se a relação 

desses com as dimensões dos modelos estudados. A dimensão econômica está 
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fortemente associada às atividades para fornecedores, clientes e gestão 

organizacional. Já a dimensão legal marca presença no programa de Valorização da 

Diversidade, uma vez que a contratação de pessoas com necessidades especiais é 

uma obrigatoriedade; na RSC para fornecedores, numa perspectiva de antecipar-se 

à lei em relação aos problemas sociais e ambientais desse prestador de serviço e 

para clientes, no lançamento de novos produtos que não agridam ao meio ambiente; 

e nos indicadores de responsabilidade social, pelo mesmo motivo citado no item 

anterior. A dimensão ética talvez seja a única que perpasse todos os programas 

citados em maior ou menor grau. E, por fim, a dimensão filantrópica que guarda 

estreita relação com o programa de Investimento Social.    

Quando levados em consideração alguns conceitos da responsabilidade 

social corporativa, elaborados ainda na década de 1970, os quais expressam o 

compromisso da organização em perseguir, além dos objetivos legais e econômicos, 

os sociais (DAVIS, 1973; PRESTON E POST, 1975; CARROLL, 1979), constata-se 

que as ações desenvolvidas pela Embraco, em termos de RSC, estão condizentes 

com esses princípios, ou seja, existe uma intenção declarada de sua parte em levar 

em conta os objetivos econômicos, legais, sociais e, acrescenta-se ainda, os éticos. 

Pelo menos é o que indicam os programas expressos nas fontes documentais, os 

quais foram comprovados pelos entrevistados.  

O segundo objetivo específico consistiu na avaliação da percepção dos 

stakeholders sobre a importância e os benefícios provenientes das ações de RSC da 

empresa. Para os gestores, a importância está fortemente relacionada à razão 

estratégica e econômica que justifica a prática da responsabilidade social 

corporativa, no sentido de garantir a sustentabilidade ao longo do tempo; ser 

competitiva; formar uma imagem favorável junto ao mercado e à comunidade; atrair 

talentos; garantir os resultados financeiros; e, ainda, envolver os funcionários a fim 

de que esses se orgulhem de pertencer à organização.  

E, a esse respeito, justifica-se que, embora este trabalho não tivesse a 

pretensão de avaliar o discurso dos materiais e dos canais de comunicação 

institucionais da empresa, foi possível observar um discurso envolvente, persuasivo 

e com forte apelo emocional, certamente a fim de provocar um efeito de motivação, 

compromisso e empenho dos funcionários para com a organização. Prova disso é 

sua Carta de Valores, que declara esperar do funcionário o seu comprometimento 
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para que se atinjam os objetivos e os resultados, mesmo quando as condições não 

sejam as melhores para a realização das atividades (EMBRACO, 2007a).  

Já na visão dos funcionários, essa importância está bastante relacionada à 

abordagem filantrópica e ética da RSC, numa noção de auxiliar a comunidade no 

encaminhamento das suas demandas como um dever moral da organização. Na 

opinião dos fornecedores, a importância se dilui em razões econômicas, legais e 

éticas. E, para os representantes das instituições atendidas pela empresa, a 

exemplo dos gestores, esse público também relacionou a RSC com a dimensão 

econômica, em termos de imagem, de comprometimento dos funcionários e de 

aumento das vendas, sem desconsiderar aspectos éticos e legais.  

Quanto aos benefícios percebidos pelos stakeholders da Embraco, constatou-

se que as declarações feitas para esse item ficaram bastante similares ao que foi 

destacado como importância de a empresa ser socialmente responsável. A questão 

da imagem e do comprometimento dos funcionários foi novamente bastante citada 

pelos públicos, representando a dimensão econômica; aspectos éticos foram 

incluídos na percepção dos gestores, no sentido de fazer o que é justo e certo; e 

questões legais na avaliação dos funcionários, fazendo alusão à facilidade de 

exportação em função do cumprimento das leis; a dimensão filantrópica foi 

acrescentada na declaração dos fornecedores. 

Além disso, foi investigada a questão de a responsabilidade social fazer parte 

da estratégia da empresa. Fato comprovado tanto na análise dos documentos que 

mencionam a RSC como uma das prioridades corporativas da organização, ao lado 

do crescimento da receita e geração de valor, liderança tecnológica, excelência 

operacional e gestão de pessoas, quanto nas entrevistas realizadas com os 

gestores, que foram unânimes em afirmar que as práticas de RSC são discutidas, 

avaliadas e monitoradas como as demais iniciativas estratégicas no contexto anual 

de planejamento. E, para tal, são estabelecidos indicadores, que, a partir deste ano, 

passaram a fazer parte da avaliação de desempenho dos gestores. Tal situação 

encontra respaldo no que foi afirmado por Ansoff e McDonnell (1993) em relação aos 

desafios sociais  serem avaliados, assim como os econômicos.    

As medidas de desempenho corporativo mais importantes, na visão de 

gestores e funcionários, em ordem decrescente, foram: o cumprimento da lei, a 

rentabilidade, o cumprimento das normas éticas e, por último, os programas sociais. 

Além dessas, na percepção dos gestores, houve um incremento na performance 
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econômico-financeira da organização a partir dos investimentos em RSC, embora 

esses tenham alegado que essa informação não era precisa, pois esse tipo de 

avaliação nunca foi efetuado na empresa. 

No planejamento das ações de RSC, os entrevistados afirmaram o 

envolvimento de funcionários de diferentes áreas, os quais levam em consideração o 

interesse de todos os envolvidos a partir de uma diretriz estratégica coordenada pela 

Gestão Corporativa de Comunicação e Responsabilidade Social. Nesse sentido, 

Meznar, Chrisman e Carroll (1990) alertaram que o impacto das ações sociais na 

sobrevivência do negócio vai depender do resultado do ajuste entre as práticas 

organizacionais, os interesses dos stakeholders e as estratégias adotadas. No 

entanto, ressalta-se o fato de a maioria dos funcionários entrevistados fazerem parte 

de alguma das práticas de RSC da empresa, o que pode ter influenciado 

diretamente nos resultados aqui apresentados.   

A maior parte do público investigado considera a Embraco uma empresa 

socialmente responsável. Para os gestores, isso está relacionado ao fato de garantir 

a sua perenidade ao longo do tempo, ou seja, tem forte apelo à dimensão 

econômica; para a comunidade, está associado às ações desempenhadas nas suas 

instituições, pois, na maioria das vezes, esses não conhecem outras práticas da 

empresa além daquelas desempenhadas na sua instituição, situação que demonstra 

relação com a dimensão filantrópica. Contudo, ficou evidente o potencial a ser 

melhorado. Aspectos como o percentual de cargos de chefia ocupados por mulheres 

e negros, o próprio número de funcionários negros na empresa, que segundo o 

Relatório de Sustentabilidade da empresa expressam números ainda muito baixos 

(EMBRACO, 2007c), a avaliação do desempenho dos funcionários, a imparcialidade 

dos critérios de seleção e desenvolvimento de fornecedores, a reatividade nas 

questões ambientais, percepções essas obtidas nas entrevistas realizadas com 

esses públicos e que precisam ser aprofundadas.   

A respeito do conhecimento das práticas socialmente responsáveis realizadas 

pela empresa, ficou evidente que, embora mais da metade dos respondentes tenha 

afirmado conhecer as ações da empresa, quando solicitado que mencionassem 

quais eram as práticas conhecidas, as mais lembradas entre todos os públicos foram 

aquelas cuja justificativa está associada à dimensão filantrópica. Aquelas ações cujo 

caráter tem um princípio mais estratégico foram mencionadas, na maioria das vezes, 
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somente pelos gestores. É importante salientar que a maioria dos funcionários 

entrevistados participa dessas ações de caráter fundamentalmente filantrópico.  

E, por fim, o último objetivo específico deste trabalho, foi a classificação das 

práticas de RSC desempenhadas nas suas diversas dimensões: econômica, legal, 

ética e filantrópica. A esse respeito, quando questionados gestores, funcionários, 

fornecedores e comunidade sobre como a responsabilidade social pode ser definida, 

esses estiveram mais inclinados a conceituar a RSC da Embraco em ordem 

decrescente às dimensões ética, filantrópica, econômica e legal. Tal fato respalda o 

resultado dos objetivos pretendidos com as ações de RSC na percepção dos 

stakeholders. Contudo, quando consideradas apenas as opiniões dos gestores e dos 

funcionários, esse resultado se altera por completo, atribuindo-se às dimensões a 

seguinte ordem de importância: legal, econômica, ética e filantrópica. Salienta-se 

que os funcionários, seguido dos fornecedores, são o público que tem um 

entendimento da RSC mais alinhado com as proposições conceituais dos modelos 

teóricos em estudo, os quais pressupõem um equilíbrio entre as quatro dimensões. 

 Os testes da estatística não-paramétrica, Kruskal-Wallis e Dunn, permitiram 

avaliar as diferenças e similaridades existentes nas percepções de gestores e 

funcionários em relação às dimensões dos modelos teóricos em estudo, os quais 

revelaram que não houve diferenças significativas entre a dimensão econômica e 

ética, bem como entre a econômica e a legal. Situação idêntica quando levados em 

consideração todos os públicos: gestores, funcionários, fornecedores e comunidade, 

cujas percepções em relação às dimensões econômica, ética, legal e filantrópica 

apresentaram-se iguais. Ainda, com a aplicação dos testes mencionados, chegou-se 

à conclusão de que gestores e comunidade, bem como funcionários e fornecedores, 

têm percepções similares, isto é, percebem a RSC da Embraco da mesma forma.      

Tais resultados permitiram responder ao questionamento de pesquisa 

evidenciando-se que as práticas de RSC desenvolvidas pela Embraco, refletidas na 

percepção de seus diferentes stakeholders, apresentam consistências com os 

princípios dos modelos teóricos de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003). Foram 

encontradas várias ações que se justificam por razões econômicas, legais e éticas, 

podendo ser posicionadas no núcleo do Diagrama de Veen, proposto por Schwartz e 

Carroll (2003), indicando assim, a Embraco como uma empresa socialmente 

responsável, na percepção dos stakeholders entrevistados. Talvez isso se deva pelo 

fato de a empresa estar engajada às diretrizes do Instituto Ethos.  
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A contribuição dessa dissertação está em testar um modelo desenvolvido em 

um outro contexto à realidade brasileira, numa empresa de grande porte, a qual gera 

um forte impacto socioeconômico na região onde está inserida, identificando as 

contribuições da RSC para a gestão organizacional, na percepção de seus 

diferentes públicos. Estudos dessa natureza ajudam a compreender a realidade 

empresarial, segundo princípios teórico-empíricos.  

Contudo, suas limitações não podem ser desconsideradas e giram em torno, 

principalmente, da amostra pesquisada ter sido pequena e não-probabilística, ou 

seja, integralmente indicada pela empresa. Sendo assim, foram incluídas pessoas 

que têm participação ativa nas ações e, na maioria das vezes, envolvidas 

emocionalmente, com mais de cinco anos de empresa e, por isso, adaptadas à 

filosofia e cultura da organização. Talvez, uma amostra probabilística, selecionada 

de maneira aleatória, proporcionasse resultados diferentes. Além disso, menciona-se 

o fato de, talvez, fornecedores e instituições atendidas terem omitido alguma opinião 

mais crítica em relação ao que foi pesquisado, com receio de algum tipo de prejuízo, 

afinal esses usufruem de benefícios na relação estabelecida com a organização, o 

que pode ter gerado um viés. Situação que também pode ser considerada para os 

funcionários, embora tenha se deixado claro que não havia necessidade de 

identificação e que as informações prestadas seriam de uso exclusivo da 

pesquisadora.  

A metodologia é outro ponto que pode ter influenciado pelo fato de ter sido 

utilizado um procedimento qualitativo, ou seja, incluído um número considerável de 

questões abertas, exigindo que o tamanho da amostra fosse limitado, haja vista os 

condicionantes de tempo e acesso aos entrevistados, pois uma amostra maior 

levaria um período mais longo para se viabilizar a coleta de dados. Ainda no aspecto 

metodológico, o fato de as entrevistas terem sido gravadas, pode ter influenciado as 

respostas, no sentido dos respondentes terem se sentido pouco à vontade em 

relatar situações desfavoráveis. Cabe ressaltar ainda que, por se tratar de um estudo 

de caso único, os resultados dessa investigação não podem ser generalizados, isto 

é, esses se aplicam exclusivamente à realidade investigada, resguardadas as 

limitações citadas. No entanto, pontos positivos da metodologia estão relacionados 

ao fato de que a repetição ou confirmação da teoria em diversas empresas, de 

diferentes portes e setores, auxilia na validação de modelos teóricos, além de 

oportunizar a geração de hipóteses para estudos quantitativos.   
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Como sugestões de pesquisas futuras, recomenda-se que novas 

investigações sejam realizadas levando-se em consideração um número maior de 

organizações, inclusive de diferentes setores, em outras localidades, a fim de se 

fazer comparações entre os resultados obtidos, envolvendo ainda outros 

stakeholders não incluídos neste trabalho e diferentes métodos com intuito de 

eliminar as limitações referenciadas. Além disso, desenvolver um instrumento de 

pesquisa específico para o modelo de Schwartz e Carroll (2003), o qual privilegie as 

três dimensões de RSC ilustradas no Diagrama de Veen. Uma outra sugestão diz 

respeito a estudar o efeito provocado nos stakeholders em decorrência do discurso 

da comunicação organizacional, ou seja, até que ponto o que foi veiculado nos 

canais de comunicação institucionais influencia as percepções de RSC de seus 

stakeholders. 
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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: as práticas de RSC desenvolvidas pela Embraco, refletidas 

na percepção de seus diferentes stakeholders, são consistentes com os princípios 

dos modelos teóricos de Carroll (1991) e Schwartz e Carroll (2003)?  

 

Objetivo geral: analisar as percepções dos stakeholders e as práticas de RSC 

desenvolvidas pela Embraco, à luz dos modelos teóricos de Carroll (1991) e 

Schwartz e Carroll (2003). 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar as práticas de RSC desenvolvidas pela organização;  

- Avaliar a percepção dos stakeholders sobre a importância e os benefícios 

provenientes das ações de RSC da empresa; e 

- Classificar as práticas de RSC desempenhadas, nas suas diversas dimensões: 

econômica, legal, ética e filantrópica. 

 

A2 Estrutura teórica para o estudo de caso 

 

A base teórica para este estudo serão as dimensões da responsabilidade social 

corporativa abordadas por Carroll (1979, 1991) e Schwartz e Carroll (2003), que a 

concebem em econômica, legal, ética e filantrópica.  

 

A3 Papel do protocolo 

 

Este instrumento tem como objetivo orientar a pesquisadora durante o processo de 

coleta de dados desta investigação.  
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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 na matriz da 

Empresa Brasileira de Compressores S.A., localizada em Joinville (SC) e nos 

endereços das instituições atendidas pelos projetos sociais da organização, 

repassados pela mesma.  

 

A intermediação da pesquisadora com a empresa será realizada pela Sra. Caroline 

Setti, funcionária responsável pela área de investimento social, a qual está 

subordinada à Gestão Corporativa de Comunicação e Responsabilidade Social.  

 

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 duas pessoas de 

cada grupo amostral, no dia 2 de dezembro de 2008 com funcionários, nos dias 2 e 

3 de dezembro de 2008 com fornecedores, nos dias 3 e 4 de dezembro com a 

comunidade e no dia 26 de fevereiro com gestores; totalizando oito pessoas. Cada 

uma das entrevistas deve levar em torno de 30 a 40 minutos. 

 

O calendário das visitas deverá acontecer conforme o Quadro a seguir, levando-se 

em consideração a disponibilidade dos entrevistados.  
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Públicos investigados Data Horário 

Funcionários 

Funcionário 1 2/12/2008 8h 
Funcionário 2 2/12/2008 9h 
Funcionário 3 2/12/2008 9h30min 
Funcionário 4 4/12/2008 15h 
Funcionário 5 10/12/2008 9h 
Funcionário 6 11/12/2008 9h 
Funcionário 7 11/12/2008 9h30min 
Funcionário 8 11/12/2008 10h 
Funcionário 9 11/12/2008 10h30min 
Funcionário 10 11/12/2008 11h 
Funcionário 11 11/12/2008 13h 
Funcionário 12 11/12/2008 13h30min 
Funcionário 13 11/12/2008 14h 
Funcionário 14 11/12/2008 14h30min 
Funcionário 15 11/12/2008 15h 
Funcionário 16 17/2/2009 10h30min 
Funcionário 17 17/2/2009 11h 
Funcionário 18 17/2/2009 11h30min 
Funcionário 19 19/2/2009 15h45min 
Funcionário 20 19/2/2009 17h 

Fornecedores 

Fornecedor 1 2/12/2008 

Entrevista realizada 
via e-mail 

Fornecedor 2 3/12/2008 
Fornecedor 3 9/12/2008 
Fornecedor 4 9/12/2008 
Fornecedor 5 27/1/2009 
Fornecedor 6 30/1/2009 
Fornecedor 7 5/2/2009 

Comunidade 

Comunidade 1 03/12/2008 10h 
Comunidade 2 04/12/2008 8h 
Comunidade 3 04/12/2008 9h30min 
Comunidade 4 04/12/2008 11h 
Comunidade 5 04/12/2008 16h 
Comunidade 6 05/12/2008 9h 
Comunidade 7 05/12/2008 11h 
Comunidade 8 05/12/2008 13h30min 
Comunidade 9 05/12/2008 15h 
Comunidade 10 10/12/2008 8h 

Gestores 

Gestor 1 26/2/2009 9h 
Gestor 2 26/2/2009 9h30min 
Gestor 3 4/3/2009 11h 
Gestor 4 20/3/2009 13h30min 
Gestor 5 27/3/2009 14h 

 

Os materiais institucionais a serem investigados são: 

 

- Carta de Valores Embraco 

- Código de Conduta do Fornecedor Embraco  

- Código de Ética Embraco 

- Leadership meeting: leading the future. Social Responsibility  

- Livro do Prêmio Embraco de Ecologia 

- Manual de Qualificação de Fornecedores 

- Política Corporativa de Investimento Social Embraco 



  

 

182 

- Relatório de Sustentabilidade (2005, 2006 e 2007) 

- Site corporativo (www.embraco.com.br)  

 

B3 Preparação anterior às visitas aos locais 

 

A primeira visita à Embraco será realizada no dia 5 de março de 2008, com o intuito 

de detalhar os objetivos pretendidos com o trabalho. A partir de então dar-se-á início 

à coleta dos materiais institucionais, os quais já foram mencionados no item anterior.  

 

As entrevistas exploratórias com funcionários que têm relação com os públicos 

inseridos na pesquisa: gestores, funcionários, fornecedores, clientes e líderes das 

instituições beneficiadas pelas ações da empresa, a fim de subsidiar a pesquisadora 

para o desenvolvimento dos instrumentos de pesquisa e definir com esses 

profissionais as amostras a serem investigadas, acontecerá conforme apresentado 

no Quadro a seguir. 

 

Entrevistado Área Data 
Elaine Arantes Responsabilidade Social 5 de março de 2008 
Caroline Setti Responsabilidade Social 1 de abril de 2008 
Valdirene Daufembach Gestão de Pessoas 9 de abril de 2008 
Robson Soares Louzada Materiais Diretos 30 de outubro de 2008 
Maria Stela d'Escragnolle Cardoso Marketing 20 de novembro de 2008 
 

As entrevistas com gestores e funcionários serão agendadas pela Sra. Caroline 

Setti, e com pessoas da comunidade e fornecedores, por telefone, pela própria 

pesquisadora.  

 

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 

C1.1 Importância de a empresa ser socialmente responsável 

C1.2 Benefícios para a empresa em ser socialmente responsável 
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C1.3 Responsabilidade social como parte da estratégia da empresa 

C1.4 Planejamento das ações de responsabilidade social da empresa 

C1.5 Monitoramento dos resultados das ações de responsabilidade social da 

empresa  

C1.6 Atividades de responsabilidade social realizadas pela empresa na comunidade  

C1.7 Benefícios para a comunidade decorrentes das atividades de responsabilidade 

social da empresa  

C1.8 Mudanças ocorridas depois de iniciadas as atividades da empresa na 

comunidade  

 

C2 Questões quantitativas investigadas 

C2.1 Objetivos que a Embraco deseja alcançar com Responsabilidade Social 

C2.2 Relacionamento da Embraco com funcionários 

C2.3 Relacionamento da Embraco com fornecedores 

C2.4 Relacionamento da Embraco com clientes 

C2.5 Produtos fabricados pela Embraco 

C2.6 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 

C2.7 Aspectos relacionados à investigação da dimensão legal da empresa 

- Cumprimento das obrigações legais nos âmbitos local, estadual e federal 

- Cumprimento das obrigações legais para fabricação de produtos 

- Cumprimento das obrigações legais impostas pela sociedade 

- Cumprimento das obrigações legais com o meio ambiente 

- Cumprimento das obrigações legais com o Governo 

C2.8 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 

- Respeito às normas morais e éticas no relacionamento com fornecedores 
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- 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 

- Apoio a projetos que promovam a qualidade de vida da comunidade 

- Assistência voluntária às instituições e comunidade beneficentes 

C2.9 Desempenho econômico-financeiro e social 

C2.10 Avaliação dos diferentes públicos sobre a RSC da Embraco, na percepção 

dos gestores 

 

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 – Questionário aplicado aos gestores 

 
PESQUISA SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMBRACO 

 
Prezado(a) Senhor(a): 
 
Esta é uma pesquisa acadêmica, realizada pela mestranda Sônia Regina de Oliveira Santos, do 
Curso de Mestrado em Administração, da Universidade do Vale do Itajaí – Univali, com objetivo de 
analisar as ações de responsabilidade social desenvolvidas pela Embraco e a opinião de seus 
diferentes públicos (clientes, comunidade, fornecedores e funcionários) sobre essas ações.  
 
Sua colaboração é de suma importância para a construção do conhecimento das práticas 
empresariais socialmente responsáveis. Todas as informações prestadas serão tratadas com o mais 
absoluto sigilo, resguardando-se a privacidade dos entrevistados. Por isso, não é necessário 
identificação.  
 
Salienta-se que, no questionário a seguir, termos como responsabilidade social, sustentabilidade e 
cidadania corporativa, são utilizados como sinônimos.  
  
Bloco A – As questões a seguir tratam da sua opinião em relação às ações de responsabilidade 
social da Embraco e da sua percepção sobre o relacionamento da empresa com seus diferentes 
públicos. 
 
A1. Você considera a Embraco uma empresa socialmente responsável? 
(       ) sim. Continue a responder as demais questões 
(       ) em parte. Por quê? .................................................. Continue a responder as demais questões 
(       ) não. Por quê? ....................................................................... Não responder as demais questões 
 
Na questão A2, o número 1 significa “nota mínima” e o 6 significa “nota máxima”. Os números de 2 
a 5 representam as notas intermediárias. 
 

A2. Marque um X no espaço abaixo da nota que representa a sua 
opinião em relação às ações de responsabilidade social 
desenvolvidas pela Embraco: 

Mínima Máxima 
1 2 3 4 5 6 
      

 
A3. Qual a importância de a Embraco ser socialmente responsável? 
Resposta:  
 
A4. Quais os benefícios para a Embraco em ser socialmente responsável? 
Resposta: 
 
A5. Você tem conhecimento dos projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela 
Embraco? 
(       ) sim. Qual(is)?  
(       ) em parte. Qual(is)?           
(       ) não 
 
A6. A responsabilidade social faz parte da estratégia da Embraco?  
(       ) não. 
(       ) sim. Que ações confirmam isso? _________________________________________________ 
 
A7. Como são definidas e planejadas as ações de responsabilidade social na Embraco? 
Resposta:  
 
A8. Quais são os instrumentos utilizados para monitorar os resultados das ações de 
responsabilidade social da Embraco? 
Resposta: 
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3 
 

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 com o que é praticado pela Embraco. O 1 
significa “mínima concordância” com a afirmação e o 6 significa “máxima concordância”. Os 
números de 2 a 5 representam concordâncias intermediárias. Assinale de acordo com a sua opinião.  
 

B1. Os objetivos que a Embraco deseja alcançar com a realização da 
responsabilidade social são: 

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

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

B2. A Embraco: 
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
B2.1 Contrata profissionais em todos os níveis, independente de origem, 
raça, idade, sexo ou estilo de vida.  

      

B2.2 Tem um ambiente de trabalho que valoriza as diferenças entre as 
pessoas e garante um tratamento justo e igual para todos.  

      

B2.3 Oferece aos seus funcionários um ambiente saudável e seguro para 
realização de suas atividades.  

      

B2.4 Utiliza critérios justos e claros para a avaliação do desempenho de 
seus funcionários.  

      

B2.5 Está comprometida com a responsabilidade ambiental, cumprindo 
todas as normas e as leis existentes nos locais onde opera. 

      

B2.6 Proporciona o desenvolvimento das comunidades onde atua.        

B3. Sobre o processo de fornecimento para a Embraco é possível 
afirmar que: 

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
B3.1 Os critérios pelos quais a Embraco seleciona, desenvolve e 
monitora os seus fornecedores são claros. 

      

B3.2 Os critérios pelos quais a Embraco seleciona, desenvolve e 
monitora os seus fornecedores são imparciais. 

      

B3.3 Os acordos comerciais levam em conta um relacionamento justo e 
equilibrado entre as partes. 

      

B3.4 A conduta esperada dos fornecedores da Embraco é comunicada de 
forma clara.  

      

B3.5 As exigências da Embraco em termos de responsabilidade social 
dos seus fornecedores são claramente comunicadas. 

      

B4. Sobre o relacionamento da Embraco com os clientes afirma-se 
que: 

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
B4.1 Os acordos comerciais levam em conta um relacionamento justo e 
equilibrado entre os envolvidos.  

      

B4.2 As opiniões, sugestões e reclamações com relação à empresa e 
aos seus produtos são atendidas prontamente.  

      

B4.3 Há um comprometimento em atender as necessidades dos clientes.       
B4.4 A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente.        
B4.5 O compromisso da Embraco com a responsabilidade social é 
claramente comunicado aos clientes.   

      

B4.6 As ações de responsabilidade social da empresa influenciam nas 
decisões de compra dos clientes. 

      

B5. Os produtos fabricados pela Embraco: 
Mínima 
concordância 

Máxima   
concordância 

1 2 3 4 5 6 
B5.1 Cumprem os requisitos legais.       
B5.2 Atendem as obrigações ambientais.        
B5.3 Consideram os aspectos éticos.        
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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 com o 
que é praticado pela Embraco. O 1 significa “mínima concordância” com a afirmação e o 6 significa 
“máxima concordância”. Os números de 2 a 5 representam concordâncias intermediárias. Assinale de 
acordo com a sua opinião.  
 

C1. É importante para a Embraco agir de acordo com o interesse:  
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
C1.1 De aumento dos lucros.       
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 a Embraco desenvolver a empresa em termos de:  
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
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 da Embraco seja 
definida como: 

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
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.       

C4. É importante para a Embraco: 
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 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 cidadã obediente à lei.        
C4.4 Reconhecer e respeitar as normas éticas da sociedade.       

C5. É importante que a Embraco se comprometa em:  
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
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 a Embraco: 
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
C6.1 Apoiar voluntariamente projetos que promovam a qualidade de vida da 
comunidade. 

      

C6.2 Produzir produtos de acordo com os requisitos legais.        
C6.3 Não comprometer as normas sociais e éticas para alcançar metas da 
empresa. 

      

C6.4 Buscar oportunidades que irão aumentar os lucros.        

C7. É importante para a Embraco:  
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
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. 
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C8. É importante para a Embraco reconhecer como medida útil de 
desempenho corporativo:  

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
C8.1 Os programas sociais.        
C8.2 A rentabilidade.       
C8.3 O cumprimento da lei.       
C8.4 O cumprimento das normas, das leis não escritas e a valorização dos 
costumes da sociedade. 

      

C9. É importante para a Embraco:  
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
C9.1 Buscar oportunidades que oferecem a melhor taxa de retorno ao 
negócio.  

      

C9.2 Incentivar que os seus funcionários participem de atividades 
voluntárias e filantrópicas.  

      

C9.3 Cumprir honestamente as leis, os regulamentos e as decisões da 
justiça. 

      

C9.4 Reconhecer que as leis e os códigos da sociedade não escritos 
muitas vezes podem ser tão importantes quanto os escritos. 

      

C10. É importante para a Embraco que o desempenho financeiro 
corporativo seja aumentado por: 

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
C10.1 Utilizar métodos competitivos considerados pela indústria como 
adequados.  

      

C10.2 Garantir que as obrigações legais, impostas pela sociedade, sejam 
razoavelmente satisfeitas.  

      

C10.3 Satisfazer as restrições legais formais e as normas éticas da 
sociedade.  

      

C10.4 Considerar as várias normas legais, éticas e filantrópicas da 
sociedade. 

      

 
Bloco D – Na questão D1, para cada afirmativa listada, marque um X na coluna cujo número, de 1 a 6, 
melhor represente a sua opinião. O 1 significa “muito pior” e o 6 significa “muito melhor”. Os números 
de 2 a 5 representam os valores intermediários. 
 

D1.  Desde que a Embraco passou a investir em responsabilidade 
social:  

Muito  
pior 

Muito 
melhor 

1 2 3 4 5 6 
D1.1 O retorno sobre os investimentos (ROI) tem sido...        
D1.2 O retorno sobre os ativos (ROA) tem sido...       
D1.3 O retorno para os acionistas tem sido...       
D1.4 O crescimento das vendas tem sido...       
D1.5 O lucro tem sido...       
 
Bloco E – Na questão E1, marque um X na coluna da nota, de 1 a 6, que melhor representa a sua 
opinião em relação ao que é questionado. O 1 representa “nota mínima” e o 6 significa “nota máxima”. 
Os números de 2 a 5 representam as notas intermediárias. 
 
E1. Qual a avaliação que os diferentes públicos da Embraco fazem 
das suas ações de responsabilidade social? 

Mínima Máxima 

1 2 3 4 5 6 
E1.1 Avaliação dos clientes.       
E1.2 Avaliação da comunidade.       
E1.3 Avaliação dos fornecedores.       
E1.4 Avaliação dos funcionários.       
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Bloco F – As questões a seguir tratam da descrição do seu perfil. Marque um X na alternativa que diz 
respeito à sua identificação pessoal.  
 
F1. Sexo: 

(      ) masculino  

(      ) feminino 

 

F2. Idade: 

(      ) 18 a 28 anos 

(      ) 29 a 39 anos 

(      ) 40 a 50 anos 

(      ) 51 a 61 anos 

(      ) 62 ou mais 

F3. Tempo de empresa: 

(      ) menos de 1 ano 

(      ) mais de 1 ano a 5 anos 

(      ) mais de 5 anos a 10 anos 

(      ) mais de 10 anos a 15 anos 

(      ) mais de 15 anos 

F4. Escolaridade:  

(      ) Até ensino fundamental 

completo 

(      ) Ensino médio completo 

(      ) Ensino superior completo  

(      ) Especialização completa 

(      ) Mestrado completo  

(      ) Doutorado completo 

 
Por favor, verifique se respondeu a todas as questões.  

Obrigada pela sua colaboração! 
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Apêndice C – Questionário aplicado aos funcionários 

 
PESQUISA SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMBRACO 

 
Prezado(a) Senhor(a): 
 
Esta é uma pesquisa acadêmica, realizada pela mestranda Sônia Regina de Oliveira Santos, do 
Curso de Mestrado em Administração, da Universidade do Vale do Itajaí – Univali, com objetivo de 
analisar as ações de responsabilidade social desenvolvidas pela Embraco e a opinião de seus 
diferentes públicos (clientes, comunidade, fornecedores e funcionários) sobre essas ações.  
 
Sua colaboração é de suma importância para a construção do conhecimento das práticas 
empresariais socialmente responsáveis. Todas as informações prestadas serão tratadas com o mais 
absoluto sigilo, resguardando-se a privacidade dos entrevistados. Por isso, não é necessário 
identificação.  
 
Salienta-se que, no questionário a seguir, termos como responsabilidade social, sustentabilidade e 
cidadania corporativa, são utilizados como sinônimos.  

 

Bloco A – As questões a seguir tratam da sua opinião em relação às ações de responsabilidade 
social da Embraco e da sua percepção sobre o relacionamento da empresa com seus diferentes 
públicos. 
 

A1. Você considera a Embraco uma empresa socialmente responsável? 
(       ) sim. Continue a responder as demais questões 
(       ) em parte. Por quê? .................................................. Continue a responder as demais questões 
(       ) não. Por quê? ....................................................................... Não responder as demais questões 
 

Na questão A2, o número 1 significa “nota mínima” e o 6 significa “nota máxima”. Os números de 2 
a 5 representam as notas intermediárias. 
 

A2. Marque um X no espaço abaixo da nota que representa a sua 
opinião em relação às ações de responsabilidade social 
desenvolvidas pela Embraco: 

Mínima Máxima 
1 2 3 4 5 6 
      

 

A3. Qual a importância de a Embraco ser socialmente responsável? 
Resposta:  
 

A4. Quais os benefícios para a Embraco em ser socialmente responsável? 
Resposta: 
 

A5. Você tem conhecimento dos projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela 
Embraco? 
(       ) sim. Qual(is)?  
(       ) em parte. Qual(is)?           
(       ) não 
 

A6. Você participa de algum projeto de responsabilidade social desenvolvido pela Embraco? 
(       ) sim. Qual(is)?  
(       ) não 
Por quê? _________________________________________________________________________ 
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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 com o que é praticado pela Embraco. O 1 
significa “mínima concordância” com a afirmação e o 6 significa “máxima concordância”. Os 
números de 2 a 5 representam concordâncias intermediárias. Assinale de acordo com a sua opinião.  
 

B1. Os objetivos que a Embraco deseja alcançar com a realização 
da responsabilidade social são: 

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

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

 

B2. As ações de responsabilidade social da Embraco: 
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 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 e cargos. 

      

B2.5 São monitoradas periodicamente com o objetivo de avaliar os 
resultados. 

      

B2.6 Proporcionam o desenvolvimento das comunidades onde a 
empresa atua.  

      

 

B3. A Embraco: 
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 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. 

      

 

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 com o que é praticado pela Embraco. O 1 significa “mínima concordância” com a 
afirmação e o 6 significa “máxima concordância”. Os números de 2 a 5 representam concordâncias 
intermediárias. Assinale de acordo com a sua opinião.  
 

C1. É importante para a Embraco agir de acordo com o interesse:  
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
C1.1 De aumento dos lucros.       
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.       
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C2. É importante para a Embraco desenvolver a empresa em 
termos de:  

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
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 da Embraco seja 
definida como: 

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
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.       

 

C4. É importante para a Embraco: 
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 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 a Embraco se comprometa em:  
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
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 a Embraco: 
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
C6.1 Apoiar voluntariamente projetos que promovam a qualidade de 
vida da comunidade. 

      

C6.2 Produzir produtos de acordo com os requisitos legais.        
C6.3 Não comprometer as normas sociais e éticas para alcançar metas 
da empresa. 

      

C6.4 Buscar oportunidades que irão aumentar os lucros.        
 

C7. É importante para a Embraco:  
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
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 a Embraco reconhecer como medida útil de 
desempenho corporativo:  

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
C8.1 Os programas sociais.       
C8.2 A rentabilidade.       
C8.3 O cumprimento da lei.       
C8.4 O cumprimento das normas, das leis não escritas e a valorização 
dos costumes da sociedade. 
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C9. É importante para a Embraco:  
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
C9.1 Buscar oportunidades que oferecem a melhor taxa de retorno ao 
negócio.  

      

C9.2 Incentivar que os seus funcionários participem de atividades 
voluntárias e filantrópicas.  

      

C9.3 Cumprir honestamente as leis, os regulamentos e as decisões da 
justiça. 

      

C9.4 Reconhecer que as leis e os códigos da sociedade não escritos 
muitas vezes podem ser tão importantes quanto os escritos. 

      

 

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: 

(      ) 18 a 28 anos      

(      ) 29 a 39 anos    

(      ) 40 a 50 anos      

(      ) 51 a 61 anos     

(      ) 62 ou mais 

D3. Tempo de empresa: 

(      ) menos de 1 ano               

(      ) mais de 1 ano a 5 anos 

(      ) mais de 5 anos a 10 anos  

(      ) mais de 10 anos a 15 anos 

(      ) mais de 15 anos 

D4. Escolaridade: 

(      ) Até ensino fundamental completo 

(      ) Ensino médio completo 

(      ) Ensino superior completo 

(      ) Especialização completa 

(      ) Mestrado completo  

(      ) Doutorado completo 

 
Por favor, verifique se respondeu a todas as questões.  

Obrigada pela sua colaboração! 
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Apêndice D – Questionário aplicado aos fornecedores 

 
PESQUISA SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMBRACO 

 
Prezado(a) Senhor(a): 
 
Esta é uma pesquisa acadêmica, realizada pela mestranda Sônia Regina de Oliveira Santos, do 
Curso de Mestrado em Administração, da Universidade do Vale do Itajaí – Univali, com objetivo de 
analisar as ações de responsabilidade social desenvolvidas pela Embraco e a opinião de seus 
diferentes públicos (clientes, comunidade, fornecedores e funcionários) sobre essas ações.  
 
Sua colaboração é de suma importância para a construção do conhecimento das práticas 
empresariais socialmente responsáveis. Todas as informações prestadas serão tratadas com o mais 
absoluto sigilo, resguardando-se a privacidade dos entrevistados. Por isso, não é necessário 
identificação.  
 
Salienta-se que, no questionário a seguir, termos como responsabilidade social, sustentabilidade e 
cidadania corporativa, são utilizados como sinônimos.  

 
Bloco A – As questões a seguir tratam da sua opinião em relação às ações de responsabilidade 
social da Embraco e da sua percepção sobre o relacionamento da empresa com os fornecedores. 
 
A1. Você considera a Embraco uma empresa socialmente responsável? 
(       ) sim. Continue a responder as demais questões 
(       ) em parte. Por quê? .................................................. Continue a responder as demais questões 
(       ) não. Por quê? ....................................................................... Não responder as demais questões 
 
Na questão A2, o número 1 significa “nota mínima” e o 6 significa “nota máxima”. Os números de 2 
a 5 representam as notas intermediárias. 
 

A2. Marque um X no espaço abaixo da nota que melhor representa a 
sua opinião em relação às ações de responsabilidade social 
desenvolvidas pela Embraco: 

Mínima Máxima 
1 2 3 4 5 6 
      

 

A3. Qual a importância de a Embraco ser socialmente responsável? 
Resposta:  
 

A4. Quais os benefícios para a Embraco em ser socialmente responsável? 
Resposta: 
 

A5. Você tem conhecimento dos projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela 
Embraco? 
(       ) sim. Qual(is)?  
(       ) em parte. Qual(is)?           
(       ) não 
 

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 com o que é praticado pela Embraco. O 1 
significa “mínima concordância” com a afirmação e o 6 significa “máxima concordância”. Os 
números de 2 a 5 representam concordâncias intermediárias. Assinale de acordo com a sua opinião.  
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B1. Sobre o processo de fornecimento para a Embraco é possível 
afirmar que: 

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
B1.1 Os critérios pelos quais a Embraco seleciona, desenvolve e 
monitora os seus fornecedores são claros. 

      

B1.2 Os critérios pelos quais a Embraco seleciona, desenvolve e 
monitora os seus fornecedores são imparciais. 

      

B1.3 Os acordos comerciais levam em conta um relacionamento justo e 
equilibrado entre as partes. 

      

B1.4 A conduta esperada dos fornecedores da Embraco é comunicada de 
forma clara.  

      

B1.5 As exigências da Embraco em termos de responsabilidade social 
dos seus fornecedores são claramente comunicadas. 

      

B2. Os objetivos que a Embraco deseja alcançar com a realização da 
responsabilidade social são: 

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
B2.1 Melhorar a sua imagem perante a comunidade e o mercado.       
B2.2 Vender mais e aumentar os lucros.        
B2.3 Utilizar as práticas sociais como ferramenta de marketing.       
B2.4 Ajudar as pessoas menos favorecidas.       
B2.5 Ser reconhecida como uma empresa confiável       
B2.6 Se resguardar de complicações legais e deduzir impostos.       

B3. As ações de responsabilidade social da Embraco:  
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
B3.1 Fazem parte da estratégia corporativa da empresa.       
B3.2 Envolvem os vários públicos com os quais a empresa se relaciona.       
B3.3 São definidas de acordo com os interesses de todos os envolvidos.       
B3.4 São planejadas com a participação de funcionários de diferentes 
áreas e cargos. 

      

B3.5 São monitoradas periodicamente com o objetivo de avaliar os seus 
resultados. 

      

B3.6 Proporcionam o desenvolvimento das comunidades onde a 
empresa atua. 

      

B4. É importante que a responsabilidade social da Embraco seja 
definida como: 

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
B4.1 Fazer o que está previsto na lei.        
B4.2 Dar assistência voluntária para instituições e comunidades 
beneficentes. 

      

B4.3 Agir com ética.        
B4.4 Ser rentável.       
 

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:  

(      ) masculino       

(      ) feminino  
 

C2. Idade: 

(      ) 18 a 28 anos      

(      ) 29 a 39 anos    

(      ) 40 a 50 anos      

(      ) 51 a 61 anos     

(      ) 62 ou mais 

C3. Tempo de empresa: 

(      ) menos de 1 ano               

(      ) mais de 1 ano a 5 anos 

(      ) mais de 5 anos a 10 anos  

(      ) mais de 10 anos a 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 favor, verifique se respondeu a todas as questões.  
Obrigada pela sua colaboração! 
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Apêndice E – Questionário aplicado à comunidade 

 

PESQUISA SOBRE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMBRACO 

 
Prezado(a) Senhor(a): 
 
Esta é uma pesquisa acadêmica, realizada pela mestranda Sônia Regina de Oliveira Santos, do 
Curso de Mestrado em Administração, da Universidade do Vale do Itajaí – Univali, com objetivo de 
analisar as ações de responsabilidade social desenvolvidas pela Embraco e a opinião de seus 
diferentes públicos (clientes, comunidade, fornecedores e funcionários) sobre essas ações.  
 
Sua colaboração é de suma importância para a construção do conhecimento das práticas 
empresariais socialmente responsáveis. Todas as informações prestadas serão tratadas com o mais 
absoluto sigilo, resguardando-se a privacidade dos entrevistados. Por isso, não é necessário 
identificação.  
 
Salienta-se que, no questionário a seguir, termos como responsabilidade social, sustentabilidade e 
cidadania corporativa, são utilizados como sinônimos.  

 
Bloco A – As questões a seguir tratam da sua opinião em relação às ações de responsabilidade 
social da Embraco e da sua percepção sobre o relacionamento da empresa com a comunidade.  
 
A1. Qual(is) a(s) atividade(s) realizada(s) pela Embraco (ou com a parceria da Embraco) na sua 
instituição/comunidade?  
Resposta: 
 
A2. Quais são os benefícios para a sua instituição/comunidade, decorrentes do 
relacionamento com a Embraco? 
Resposta: 
 
A3. A Embraco fez alguma exigência para realização das atividades na sua 
instituição/comunidade? 
(       ) sim. Qual(is)? 
(       ) em parte. Descreva: 
(       ) não. 
 

A4. Desde quando a Embraco atua na sua instituição/comunidade e o que o mudou depois de 
iniciadas as atividades? 
Resposta: 
 

A5. Você considera a Embraco uma empresa socialmente responsável? 
(       ) sim. Continue a responder as demais questões 
(       ) em parte. Por quê? .................................................. Continue a responder as demais questões 
(       ) não. Por quê? ....................................................................... Não responder as demais questões 
 

A6. Você tem conhecimento dos projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela 
Embraco, além do(s) realizado(s) na sua instituição/comunidade? 
(       ) sim. Qual(is)?  
(       ) em parte. Qual(is)?           
(       ) não 
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Nas questões A7, A8 e A9, o número 1 significa “nota mínima” e o 6 significa “nota máxima”. Os 
números de 2 a 5 representam as notas intermediárias. 
 
A7. Marque um X no espaço abaixo da nota que melhor representa a 
sua opinião em relação às ações de responsabilidade social 
desenvolvidas pela Embraco: 

Mínima Máxima 
1 2 3 4 5 6 
      

 
A8. Marque um X no espaço abaixo da nota que melhor representa a 
sua opinião a respeito das atividades de responsabilidade social 
desenvolvidas pela Embraco na sua instituição/comunidade:  

Mínima Máxima 
1 2 3 4 5 6 
      

 
A9. Marque um X no espaço abaixo da nota que melhor representa a 
sua opinião a respeito da motivação dos representantes da Embraco 
em desenvolver atividades na sua instituição/comunidade:  

Mínima Máxima 
1 2 3 4 5 6 
      

 

A10. Qual a importância de a Embraco ser socialmente responsável? 
Resposta:  
 

A11. Quais os benefícios para a Embraco em ser socialmente responsável? 
Resposta: 
 

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 com o que é praticado pela Embraco. O 1 
significa “mínima concordância” com a afirmação e o 6 significa “máxima concordância”. Os 
números de 2 a 5 representam concordâncias intermediárias. Assinale de acordo com a sua opinião.  
 

B1. Os objetivos que a Embraco deseja alcançar com a realização 
da responsabilidade social são: 

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

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

B2. As ações de responsabilidade social da Embraco: 
Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 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 e cargos. 

      

B2.5 São monitoradas periodicamente com o objetivo de avaliar os 
seus resultados. 

      

B2.6 Proporcionam o desenvolvimento das comunidades onde a 
empresa atua. 

      

 

B3. É importante que a responsabilidade social da Embraco seja 
definida como: 

Mínima 
concordância 

Máxima     
concordância 

1 2 3 4 5 6 
B3.1 Fazer o que está previsto na lei.        
B3.2 Dar assistência voluntária para instituições e comunidades 
beneficentes. 

      

B3.3 Agir com ética.        
B3.4 Ser rentável.       
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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:  

(      ) masculino       

(      ) feminino  

 

C2. Idade: 

(      ) 18 a 28 anos      

(      ) 29 a 39 anos    

(      ) 40 a 50 anos      

(      ) 51 a 61 anos     

(      ) 62 ou mais 

C3. Tempo que está na instituição: 

(      ) menos de 1 ano               

(      ) mais de 1 ano a 5 anos 

(      ) mais de 5 anos a 10 anos  

(      ) mais de 10 anos a 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 favor, verifique se respondeu a todas as questões.  

Obrigada pela sua colaboração! 
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Apêndice F – Transcrição das questões abertas das entrevistas realizadas com 

os gestores  

 

A1. Você considera a Embraco uma empresa socialmente responsável? 
 
Gestor 2 
(   x  ) sim. 
Porque em praticamente todas as ações que a gente tem, seja em nível de manufatura, seja em 
comunicação, a gente sempre tenta avaliar impacto disso, conseqüências. Então, em todas as 
gerências, em todas as áreas, você tem essa preocupação: bom, com essa ação que impacto que eu 
tenho? Seja na comunidade, seja na cadeia produtiva, eu estou falando de fornecedores e clientes, 
que impacto que eu tenho no meio ambiente, em termos de produção propriamente dita, uso de 
matéria-prima, reuso de água, materiais, esse tipo de coisa. Então, como esse é um pensamento que 
faz parte das atividades, por isso eu considero que ela é socialmente responsável. Não é por projeto 
que esse pensamento é levado em conta, ele faz parte das atividades, faz parte do processo de cada 
uma das atividades.  
 
Gestor 3 
(   x  ) sim. 
Não tenho nem dúvida, tem várias ações e vários exemplos disso ao longo da história da empresa, 
nós não estamos fazendo isso porque é politicamente correto, né? É porque isso faz parte das 
estratégias da empresa e num passado talvez isso tivesse embutido dentro das diversas ações, mas 
a partir de um determinado momento começou-se a querer, também, dar uma caracterização, uma 
formalização para que, inclusive, as novas pessoas que entrassem na empresa percebessem a 
importância que isso tem aqui dentro. Então, a partir de um determinado momento passou a ser uma 
estratégia da empresa, de negócio.  
 
A3. Qual a importância de a Embraco ser socialmente responsável? 
 
Gestor 1 
Essa é uma resposta bem ampla. Eu começaria dizendo que a primeira razão básica de uma 
empresa ser socialmente responsável é a sustentabilidade no longo prazo, de fato, porque se ela 
investe na comunidade ela vai ter um retorno de profissionais mais bem capacitados, pessoas que 
chegam na empresa com um nível de entendimento social, da função do trabalho mais elevado, 
então fica mais simples o gerenciamento, mais efetivo, reduz inclusive o custo de investir, em 
desenvolver, em treinamento, capacitação dessas pessoas e também o grau de necessidades 
básicas, humanas, reduz, porque ele vai vir de uma família que vai ter um mínimo de estabilidade 
educacional, de saúde, de segurança, então eles vêm com muito menos aflições e demandas sociais 
latentes e vai poder se focar mais no trabalho e vai poder se focar mais em desenvolver a sua 
carreira aqui dentro, que esse é o grande foco, então tem todo esse lado. Segundo lado, é que eu 
acho que uma organização existe, de fato, para trazer desenvolvimento social, seja na esfera 
econômica, seja na esfera ambiental ou na esfera social, isso é função da empresa, obviamente se 
um desses três pilares não é sustentável, a empresa vai morrer ao longo do tempo. E, no caso das 
organizações, o primeiro é o econômico, se ela não é capaz de retornar o que foi investido pelos 
donos dela, é que nem colocar dinheiro na poupança, se o banco te dá menos que o mínimo, você vai 
colocar em outro e tchau para aquele banco, então a Embraco, qualquer empresa, tem que focar 
primeiro o econômico se não ela não existe, ela não faz sentido. Só que só isso não é suficiente, ela 
tem que se preocupar com as questões ambientais, sociais, por quê? Ambientalmente, no 
longuíssimo prazo, se a gente devastar todo o meio ambiente não vai ter mais sociedade, então não 
faz sentido, a gente não vai ter mais razão de existir, socialmente é a mesma coisa, se a gente 
devasta a sociedade, se a gente exauri a sociedade, não tem mais sociedade pra gente servir, nós 
estamos aniquilando a nossa função de ser. A gente poderia levar isso para vários aspectos, mas em 
termos de resposta macro é isso.  
 
Gestor 2 
Eu acho que primeiro de tudo pela questão de liderança, como empresa líder de mercado, ela é a 
maior no seu segmento, ela tem que dar o exemplo, independente de qualquer coisa. Eu acho que 
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uma empresa que é líder, ela tem um papel de responsabilidade que outras empresas menores não 
têm, necessariamente. A gente está sob os holofotes, a gente lidera tendências, a gente está guiando 
os mercados, então eu acho que é condição quase que sine qua non você fazer a sua parte, digamos 
assim, em termos de responsabilidade social. Então esse é o primeiro motivo, não tem como não 
fazer, tem que realmente fazer parte e no nosso caso isso faz parte. Então essa eu acho que é a 
principal importância devido à posição que a gente ocupa no mercado. 
 
Gestor 3 
Tem vários aspectos de importância, primeiro é do ponto de vista mais amplo de negócio, essa é uma 
forma, eu diria talvez a única, sustentável ao longo do tempo, ou seja, é fundamental trazer essa 
dimensão na gestão de negócio, na definição de estratégias porque se isso não acontecer no médio e 
longo prazo e as organizações existem com essa perspectiva, não existem para um, dois anos de 
resultado, é a única forma de se ter resultados sustentáveis e duradouros ao longo do tempo, eu diria, 
não é necessariamente só o balanço dos resultados financeiros. É lógico que sem resultados 
financeiros a organização não sobrevive, mas resultados financeiros sendo socialmente irresponsável 
também não sobrevive por falta de imagem. Então esse é o ponto de vista da organização e está 
relacionado à sustentabilidade da empresa. Paras as comunidades onde está envolvida, e existe 
entre os diferentes stakeholders uma comunidade, sociedade e a própria comunidade do entorno, 
sem falar das pessoas internas, mas para a comunidade é também importante para que os impactos 
sejam positivos, ou seja, para que não tenham impacto negativo pela existência de uma organização, 
do ponto de vista de poluição sonora ou qualquer outro tipo de poluição ou mesmo agressão ao meio 
ambiente, problemas de trânsito causados, ou seja, uma série de questões, inseguranças que 
possam haver, enfim. E o outro público tremendamente envolvido é público interno, ele é uma forma 
de dar sentido a muitas das ações, ou seja, e com isso trabalhar o sentido de pertencer à 
organização, ou seja, o orgulho de pertencer à organização. Então, no contexto da sociedade tem 
uma dimensão importante, porque isso ajuda na imagem da empresa e a imagem da empresa ajuda, 
entre outras coisas, a atrair profissionais.  
 
Gestor 4 
Eu acho que é mais do que importância a pergunta. Eu acho que é assim, porque uma empresa, 
porque a Embraco, tem a responsabilidade de ser socialmente responsável? Porque eu acredito, eu 
acredito não, uma organização quando ela nasce, no momento do nascimento dela, ela só pode ter 
sustentabilidade quando ela retira recursos do ambiente que ela está instalada, e quando ela retira 
esses recursos, ela tem a responsabilidade de alguma forma de devolver esses recursos, sejam eles 
ambientais, sejam eles de pessoas, sejam eles recursos físicos, enfim. A empresa para viver, ela vive 
de recursos, ela precisa rodar com energia, com água, com trabalho dessa sociedade, então acho 
que é uma obrigação dela, ter a responsabilidade com a sociedade. Então é mais do que ser 
importante, eu acho que é ter responsabilidade sobre. Sobre aquilo que ela retira.  
 
Gestor 5 
Hoje, eu diria que é uma questão fundamental, não existe muito espaço considerando a abrangência 
do negócio da Embraco, os mercados que a Embraco atua e qualquer outra empresa que atue da 
forma que a gente atua em mercados, vamos dizer... de primeiro mundo como Estados Unidos, 
Europa, a própria Ásia que está se desenvolvendo bastante, não tem mais como uma empresa 
descartar a questão social e só focar na questão lucro. A gente costuma usar o termo 
sustentabilidade para, de uma certa forma, abraçar esse tipo de confusão, mas na verdade se você 
não for sustentável também socialmente, você não vai conseguir ser sustentável financeiramente, em 
termos de crescimento, em termos de atração e retenção de talentos, então é uma questão que faz 
parte do nosso tripé de gestão de resultados.  
 
A4. Quais os benefícios para a Embraco em ser socialmente responsável? 
 
Gestor 1 
Acho que praticamente eu respondi na questão anterior. 
 
Gestor 2 
Em primeiro lugar eu acho que é a questão do dormir tranqüilo, né? Você está fazendo a sua parte, 
você está consciente de cada ação que está tomando, então dificilmente você vai ser pego de 
surpresa em alguma situação com conseqüência não positiva. Em segundo lugar, em termos de 
benefício, é a própria ajuda que isso traz à reputação da empresa, então em tempos de crise, em 
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tempos de você ter algum problema no mercado, clientes, fornecedores, parceiros, a comunidade em 
geral, reconhece: bom, ela está passando por um momento de crise, ela não é a crise e isso 
realmente se reflete muito positivamente em termos de reputação, em termos de imagem, acho que 
um segundo grande benefício é esse, depois da gente dormir tranqüilo é o reconhecimento que se 
tem do mercado em relação a isso. 
 
Gestor 3 
É... os benefícios estão um pouco relacionados com a importância num sentido de ser sustentável ao 
longo do tempo, do ponto de vista do negócio, e isso traz uma questão de imagem que ajuda a 
vender um produto, ajuda a imagem, também, a atrair profissionais e todos aqueles, não só todos 
aqueles que venham trabalhar com a empresa como funcionários, mas todos aqueles que venham a 
fazer negócio, sejam clientes, saber que tem um parceiro que tem essa reputação, um fornecedor 
dizer: bom, eu forneço para uma empresa que tem essa reputação, além da atração, como eu 
comentei, de profissionais do mercado. Então, os benefícios estão relacionados um deles a 
sustentabilidade, ou seja, uma forma de viabilizar essa empresa no longo prazo, além de trabalhar 
com a questão de imagem que ajuda na relação com os diferentes stakeholders. E se a gente pensar, 
hoje, numa das questões que eu não comentei, mas a preocupação que a gente tem com o meio 
ambiente, de fazer produtos ecologicamente sustentáveis ou ecologicamente corretos, de trabalhar 
antes de qualquer legislação, na redução de consumo de matérias-primas não renováveis, de 
redução de consumo de água, fazer produtos que tenham a possibilidade de serem reciclados, que 
tenham um baixo nível de consumo de energia, portanto, contribuam para diminuir o efeito estufa e o 
aquecimento global, trabalhar com gases que sejam neutros ou que reduzam o impacto na atmosfera, 
como a depressão na camada de ozônio etc. Então tudo isso também é parte das ações que nós 
temos nesse contexto da responsabilidade social.  
 
Gestor 4 
Bom, a gente pode falar por stakeholder, né? Acho que é mais fácil. Bom, para a organização ela ser 
socialmente responsável, é ela ser uma empresa perene, ela trabalhar a sua perenidade, como é que 
ela trabalha isso? Ela precisa produzir, precisa vender, para produzir um bom produto, 
necessariamente, o funcionário precisa saber o que está produzindo, ou seja, precisa conhecer a 
parte técnica, mas se ele conhece além da parte técnica, se ele se sente feliz, se ele se sente 
respeitado, se ele se sente motivado, ele vai produzir um produto melhor, conseqüentemente a 
empresa vai ter menos problemas de qualidade, vai ter menos gasto com qualidade, com retrabalho, 
ela vai ter menos desperdício, de modo geral, e ela vai vender produtos melhores para o cliente. O 
cliente recebendo produtos melhores, ele também vai vender um produto de mais qualidade, ou vai 
colocar no seu produto, um produto de mais qualidade para o cliente dele, quer dizer, é um trabalho 
na cadeia, então os benefícios eles se alastram na cadeia toda. Se o meu funcionário se sente feliz e 
motivado, ele mora nessa comunidade onde a empresa está instalada, ele vai levar isso para a 
família e a família está numa comunidade. Então tem todo um desdobramento, eu acho que é a 
ressonância que isso dá nos públicos. Então por isso que eu acho que tem muitos benefícios. 
 
Gestor 5 
Bom, complemento o comentário que eu fiz anteriormente, eu diria que além do fato de você 
conseguir ter uma visão de longo prazo e provar que essa visão de longo prazo é sustentável, o que 
é muito importante para uma empresa que investe tanto em tecnologia, que investe tanto em 
pessoas, que investe tanto em desenvolver produtos, que estão em linha com toda essa visão social, 
de impacto ambiental, você não tem que ficar envergonhado de considerar que faz parte também 
desse processo, para você poder ter valor no seu produto, para você poder ser diferente, em termos 
de lucratividade, em termos de agressividade no mercado, no que diz respeito à crescimento, tem 
que se preocupar com esse ponto, no sentido de que qualquer coisa que você faça e não considere 
essa variável, ela tem um horizonte, hoje em dia, muito penalizado. A gente vê histórias aí de 
fornecedores de algumas empresas que tem problema de trabalho escravo, o quanto isso arranha a 
imagem da empresa, então junto com essa visão de longo prazo é preservar também a organização, 
é plantar a semente de que se a gente não faz isso a gente não consegue atuar da forma como a 
gente prega.  
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A5. Você tem conhecimento dos projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela 
Embraco? 
 
Gestor 1 
(  x   ) em parte. Qual(is)? 
Eu tenho certeza que a Embraco faz muito mais do que eu sei, mas eu sei dos grandes projetos que 
são: o Prêmio Embraco Ecologia, o Prove, as ações sociais que a empresa desenvolve, os planos de 
capacitação profissional, o apoio à comunidade de diversos comitês, que a própria diretoria 
pessoalmente participa, o enfoque dado aos nossos fornecedores para que eles promovam ações de 
melhoria social, nós inclusive colocamos isso em critérios de aprovação de fornecedor, nas auditorias 
criteriosas de fornecedor, nos pressionamos, nos levamos eles a se comprometer oficialmente com a 
responsabilidade social via carta, pela postura que a empresa tem, pela abertura que a gente dá para 
que eles venham aqui ver a nossa ação social, pela fiscalização que a gente adota às pessoas que 
prestam serviços diretamente aqui dentro, pessoas que prestam serviços, que atuam dentro da 
organização, em várias frentes, são tantas que eu não saberia dizer todas, por isso que eu respondi 
em parte.  
 
Gestor 2 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Bom, em termos de meio ambiente a gente tem reuso de água, a gente tem um estudo de matéria 
prima, todas as adequações, as normas que existem como as OSHAS, uma nova norma que tem 
agora, então nessa parte de uso de materiais, de substâncias etc. Então isso a gente está adequado. 
Tem todos os projetos sociais, Prêmio Embraco Ecologia, o voluntariado, que acontece não só aqui 
no Brasil, o Prêmio Embraco por enquanto é só no Brasil, mas você tem os projetos sociais aqui no 
Brasil, todas as plantas têm, na China, na Eslováquia, nos Estados Unidos, na Itália. A gente tem um 
grande programa de reciclagem, que é o Top Verde, acho que eu já havia falado do Top Verde com 
você anteriormente. Mesmo se a gente olhar pela área econômica, toda cadeia de produção, a forma 
como ela é avaliada, em termos de custo, em termos de processo slim, todo processo da cadeia 
produtiva etc. Então eu nomearia esses projetos.  
 
Gestor 3 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Tenho, na grande maioria deles, não posso dizer que 100%, mas tem desde trabalhos, como eu 
comentei, do ponto de vista do desenvolvimento de produtos, de redução, eu já citei alguns, de 
redução de consumo de matérias-primas não renováveis, ou mesmo redução do consumo de água, 
energia elétrica etc., nós temos programas com a comunidade, o Prêmio Embraco de Ecologia, é um 
trabalho que a gente faz, tem uma série de iniciativas que nós temos do grupo de CCQ, projetos na 
comunidade, nós temos as ações do Prove. Então é uma série grande aí de ações e entre outros nós 
temos um que passou a ter mais ênfase a partir do ano passado que é a inclusão de pessoas com 
deficiência física, então ter essa preocupação, que aí tinha um pouco da questão da legislação, mas 
nós fizemos um projeto que ao invés de ser um problema ele é uma oportunidade. Então, nós temos 
lá o que nos chamamos de Talentos da Diversidade e que está contribuindo para a melhoria dessa 
organização à medida que a gente incorpora a ela pessoas diferentes, com características diferentes, 
que isso nos permite então ser uma organização melhor e a preocupação é efetivamente incluí-los, 
não é simplesmente uma questão de trazer e ficar com atividades menores ou atividades menos 
significativas. O investimento que a gente tem feito é de capacitá-los para desenvolver uma atividade 
que agregue valor para a organização.  
 
Gestor 4 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
São várias frentes de trabalho, que você pode chamar também de projetos. A gente chama de 
iniciativas estratégicas, por exemplo, Programa da Diversidade, Programa de Ética e Valores, o 
Programa junto à Cadeia de Suprimentos, todo o Investimento Social da empresa, toda a parte de 
projetos sociais junto à comunidade, o investimento focado na comunidade e também o investimento 
social interno, as Ações junto ao Mercado e os Indicadores de Sustentabilidade.  
 
Gestor 5 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Alguns, a gente tem uma série de projetos e o que é interessante e, por isso é que a gente acaba não 
conhecendo todos os projetos, alguns projetos da Embraco são formar grupos de trabalho para poder 
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liderar ou coordenar projetos, às vezes na sua comunidade, às vezes na região onde mora e tudo 
mais, então daí a gente não conhecer todos os projetos. A gente tem um projeto muito legal que é o 
Prove, que é um Programa de Voluntariado, temos projetos um pouco mais específicos que acabam 
subsidiando determinadas ações coordenadas pela Prefeitura, agora, neste ano, a gente estará  
trabalhando com, se não me engano, orquestra na rua, vamos trabalhar com grupos de teatro, existe 
uma outra frente também que é o Prêmio Embraco de Ecologia, que a gente considera claramente 
como um projeto social super importante, de infraestrutura, porque você está trabalhando com 
crianças, trabalhando no início, tem uma outra frente que também é legal, que é a preocupação em 
se tentar buscar mão-de-obra de determinadas regiões ou dar equilíbrio na hora de contratar, dar a 
mesma possibilidade na hora de contratar, mão-de-obra de determinadas regiões mais carentes 
dentro da cidade, de alguma forma contribuir, digamos assim com esse equilíbrio social, às vezes o 
cidadão mora num determinado bairro, um pouco mais distante, ou um bairro não tão bom em termos 
de qualidade, em termos de segurança, aí ele automaticamente é colocado à margem da sociedade, 
a gente tenta quebrar isso. Outro ponto importante são as iniciativas de diversidade, a forma com que 
a Embraco abraçou essa causa da diversidade internamente. Óbvio que existe uma questão de 
legislação pra seguir, e não é novidade pra ninguém, toda empresa tem que ter uma parcela da sua 
força de trabalho com pessoas com dificuldade especiais e a Embraco fez um trabalho nos últimos 
anos, mesmo um pouco antes de começar essa restrição, super interessante no sentido que as 
pessoas internamente compraram essa briga. Então hoje você vê pessoas interessadas em aprender 
sinais para se comunicar com surdo e mudo, como tratar alguns deficientes especiais, discutir 
investimento em infraestrutura para receber, se comprometer em, nos processos de seleção, trazer 
esse tipo de profissional, independente se é para cota, não cota, porque realmente faz diferença ter 
um time diverso. Então esses são alguns dos eventos, algumas das coisas que estão acontecendo.  
 
A6. A responsabilidade social faz parte da estratégia da Embraco? 
 
Gestor 1 
(   x  ) sim. Que ações confirmam isso? 
Claramente isso é... eu tive o privilégio de participar, durante alguns anos, do comitê que trabalhava o 
planejamento estratégico da empresa e todos os anos, ao se discutir as estratégias, se discutia a RS, 
responsabilidade social, conjuntamente, como ela afetava as outras estratégias econômicas, as 
comerciais, as mercadológicas, as tecnológicas, a eficiência operacional, que fosse integrado e que 
no final nós tivéssemos um conjunto estratégico que fosse coerente entre si. Isso também deixa bem 
claro que...   
 
Gestor 2 
(   x  ) sim. Que ações confirmam isso? 
Você deve ter visto os pilares da estratégia, né? Os cinco pilares, e a responsabilidade social é um 
dos pilares e isso é tão levado a sério que a área hoje que cuida disso, ela responde diretamente ao 
Presidente, que é a área de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social e é isso que eu te 
falei, em todas as ações a gente sempre pensa no processo, essa identificação de quais são as 
conseqüências de tudo. Então, no meu caso, desde uma comunicação que a gente faz, que a gente 
submete ao jurídico, pra entender junto com o jurídico... vem cá, eu estou sendo claro, estou levando 
a algum didn’t understand, eu estou, mesmo que não conscientemente, levando a um entendimento 
errado ou não? Então acho que tudo isso faz parte desse entendimento que a gente tem, tenta ter, 
sobre as conseqüências, então isso é estratégia, a gente não está fazendo isso porque é o correto, a 
gente faz porque estrategicamente isso é que vai nos ajudar a ter liderança, a desempenhar esse 
papel de líder, não só manter o que já tem, mas assumir o papel de líder frente a todo o mercado 
mesmo.   
 
Gestor 3 
(   x  ) sim. Que ações confirmam isso? 
Nós temos (silêncio) a inclusão desse tema no contexto das iniciativas estratégicas ou das 
discussões sobre as estratégias da empresa e, a partir dessa inclusão nós temos uma revisão 
periódica de ações que estejam alinhadas com essa estratégia de negócio, são diversas iniciativas ou 
projetos que vão sustentar essa estratégia de negócio. Então o fato dela estar inserida no contexto da 
formação estratégica da empresa, obrigatoriamente vai ter que ser revisado, vai ter que ser revisado, 
vai ter que ter recursos dedicados pra desenvolver. Então essa é uma forma simples de garantir que 
esse assunto não fique, digamos assim, na intenção e parta pra ação. E isso então, deriva dele uma 
série de projetos, como eu falei, Talentos da Diversidade, suporte ao programa do Prove, reforço ao 



  

 

204 

Prêmio Embraco de Ecologia, estratégias de desenvolvimento de novos produtos até e, também, 
investimentos sociais, ou seja, que estejam relacionados a isso, então a gente acaba determinando 
recursos que passam a ser considerados como investimento social da empresa. 
 
Gestor 4 
(   x  ) sim. Que ações confirmam isso? 
Desde 2001. Ser uma estratégia, já estar inserida no contexto de planejamento da empresa, ter uma 
revisão de ciclo anual, 100% da liderança da empresa conhece o tema, a Embraco tem uma estrutura 
de responsabilidade social no Brasil e nas plantas. Então isso demonstra o compromisso da empresa 
com isso. Nós temos dentro da estratégia de sustentabilidade, nós fizemos uma revisão agora nesse 
ciclo de planejamento cinco grandes iniciativas. Uma iniciativa... e quando a gente fala... estratégia de 
sustentabilidade da Embraco ela é corporativa, a Embraco é uma empresa que a matriz é aqui em 
Joinville, mas nós temos operações fora do Brasil, uma fábrica na China, na Eslováquia, na Itália, um 
escritório grande de vendas nos Estados Unidos, no México e na Europa também temos um  
escritório. Então a estratégia ela está trabalhando não só aqui no Brasil, mas também nas plantas. 
Claro que são momentos e movimentos diferentes, porque também se entende sustentabilidade de 
uma maneira diferente em cada um dos países onde nós estamos, então a gente também está 
acompanhando esse entendimento, esse processo. Então nós temos a Diversidade como uma das 
iniciativas estratégicas, no Brasil a gente trabalha muito com foco em grupos historicamente 
discriminados, desde pessoas com deficiência, mulheres em cargos de liderança, mulheres na 
organização, a Embraco é uma empresa de tecnologia, então o quadro dela tem muito mais homens 
do que mulheres, então isso por si só, ao longo do tempo acabou sendo um quadro, então a gente 
está trabalhando essa questão de tentar trazer mais mulheres para a organização, para trabalhar 
mais a diversidade, negros em cargos de liderança também na organização, Joinville não é uma 
cidade que tem negros, pela imigração dela, o próprio estado de Santa Catarina tem 7% de negros da 
população e Joinville tem uns 6, 7% também. Então a gente quer trazer mais... trabalhando primeiro 
esses grupos historicamente discriminados, mas nós temos uma política de trabalho que trabalha as 
diferenças visíveis e as invisíveis também, a orientação sexual, o estilo de vida, nacionalidade, 
cultura, então esse é um programa. Uma outra iniciativa forte é todo o sistema de compliance, que 
pega ética, o código de conduta dos fornecedores que nós lançamos no ano passado, então hoje nós 
formamos comitês de ética, estamos trabalhamos bem forte isso, Ética e Valores a gente chama essa 
frente. A outra frente é social responsibility na cadeia de suppliers, então nós estamos com um 
trabalho piloto aqui na frente de matérias diretos com 175 fornecedores. A gente está fazendo desde 
definição de critérios, a partir do código de conduta de fornecedores, critérios sociais e ambientais, 
econômicos também, mas a gente só está revisitando porque econômicos são mais fortes, critérios 
mais sociais mesmo, então estamos revendo toda a nossa regulamentação, todos os contratos. 
Depois disso a gente vai fazer um assessment com esse grupo, que é uma auto-avaliação, em que 
eles vão responder um questionário pra gente avaliar um pouco como está a responsabilidade social 
deles na sua cadeia. Então essa é uma frente. E em volta disso a gente também está fazendo já um 
trabalho de sensibilização com grupos da área de suppliers globalmente, a partir do documento que é 
o código de conduta dos fornecedores, para que eles tenham total propriedade daquele documento 
no momento em que estão discutindo uma negociação com o fornecedor e aos poucos nós vamos 
mudando toda a documentação e contratos que nós temos com esses fornecedores. O código esse 
ano vai ser passado para o chinês, para o italiano e para o eslovaco, já tem gente para fazer isso. 
Essa é uma outra frente. Uma outra frente que acho que a Stela deve ter falado é como tornar CSR 
como uma vantagem competitiva no mercado, e a gente começou trabalhando com dois grandes 
blocos. Um bloco a gente chamou de imagem e formação e o outro bloco de processo. Que é isso? 
Imagem e formação é assim, a gente tem muita coisa que o nosso cliente não conhece e ele está 
valorizando cada vez mais isso, então a gente começou a trabalhar com todas as ações que a gente 
já tem na empresa focada em sustentabilidade, levando para o mercado, mostrando pra eles que a 
gente faz, que a gente não está criando, que não é uma coisa nova para a Embraco isso já é um valor 
que ele leva agregado no produto que ele compra. Então todas as feiras que a gente tem participado, 
anúncios, enfim, todos os movimentos que a gente tem feito com o mercado, até a gente criou um 
boletim chamado Sustainable que a gente distribui só para a nossa frente de vendas, colocando 
ações de sustentabilidade que a empresa faz, sustentabilidade no mundo, trabalhando conceitos, 
para deixar a nossa frente de vendas mais preparada para isso. E processos é assim, por exemplo, 
nós temos produtos com alta eficiência energética disponível, nós temos uma alta tecnologia, somos 
líder de mercado mundial, nós temos ações, por exemplo, tem o programa Top Verde, que a gente 
recolhe as carcaças de compressores e a gente quer fazer com que esse programa esteja presente 
em todos os continentes, a gente quer fazer isso em todas as nossas plantas, por enquanto a gente 
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só tem na América Latina, a embalagem, a gente quer trabalhar a embalagem sustentável 
globalmente, a gente só tem focada em alguns lugares, quando nasce um projeto de um novo 
produto, trabalhar a metodologia que a gente tem externa, trabalhar o conceito do novo produto já 
colocando também as questões sociais, além das ambientais e econômicas que já estão presentes 
no produto. Então esse é um trabalho que leva um pouco mais de tempo, sustentabilidade é um 
trabalho, na realidade, de longo prazo. A outra frente é... Diversidade, Ética e Valores, Suppliers, CSR 
no mercado, ah e Gestão. É trabalhar mais fortemente indicadores de sustentabilidade na gestão. 
Então a gente já vem fazendo há algum tempo este trabalho, porque assim trabalhar com 
sustentabilidade como estratégia é uma coisa mais demorada, porque tem que trabalhar, primeiro tem 
que explicar o que é, depois sensibilizar, trabalhar internalização dos conceitos, então assim, é 
educação. É trabalhar, por exemplo, fazer focus groups com as áreas e mostrar para as áreas através 
de metodologia Ethos, GRI, que o trabalho que ela está fazendo tem a ver com sustentabilidade, seja 
uma área financeira, seja uma área de produção, seja uma área de gestão, seja uma área de gestão 
de pessoas, por quê? Porque as pessoas não enxergam isso, porque existe um velho conceito de 
que responsabilidade social é projeto social e não é isso, tanto que esse ano, esse ano não, no ano 
passado a gente já entendeu que a gente precisava evoluir, que a gente chamava estratégia de 
responsabilidade social e a gente evoluiu para estratégia de sustentabilidade, mas evoluiu também no 
conceito, no entendimento do conceito. Não foi uma coisa que a gente trocou de nome porque era 
mais bonito, coisa e tal, mas aí entrou mais fortemente o conceito de Sustainability Score Card, como 
a organização já conhecia o Balanced Score Card então não ficou tão difícil, eu trouxe exemplos de 
outras organizações do mundo inteiro que estão trabalhando isso e estão colocando no seu score 
card as dimensões ambientais e sociais que até então não se media, era uma coisa mais difícil de 
medir, então a gente está trazendo isso. Esse ano uma coisa bem interessante, é como a gente 
sempre fala, quando se planta, tem um momento que você vai colher. Então esse ano, quando a 
gente começou o ano, já veio uma demanda para esse ano colocar indicadores de sustentabilidade 
na avaliação de performance dos executivos. Isso é um salto qualitativo, porque a gente media e tal, 
mas nunca afetava o bolso de ninguém. É a parte mais difícil. Depois eu posso até compartilhar 
contigo quais são os indicadores e metas que nós mediremos. E aí até conclui ontem a tabela toda, e 
é muito legal porque já definimos dois indicadores para nossas operações globalmente, que é ligado 
à redução de energia e água, por exemplo, mas tem o foco em sustentabilidade, porque a gente 
media isso, mas com foco em redução de custos, que é muito diferente, e poucas pessoas tinham 
isso na sua avaliação de performance, agora não, toda liderança da operação vai ser medida por 
isso. É diferente! Muda o escopo. Indicadores para a área de procurement, também, a gente 
conseguiu estabelecer, no Brasil e para as plantas, dentro desse conceito, desse trabalho que a gente 
está fazendo. Consegui estabelecer indicadores para a diversidade no Brasil que nós já tínhamos 
forte, mas agora vai passar, o indicador diversidade tem que estar no indicador do gerente geral da 
planta, todos os executivos vão ter, por quê? Porque quem contrata são eles, não é o RH, o RH é 
uma área de apoio, mas quem tem a necessidade de contratação são esses executivos. Eéé... 
indicador de ética, que vai ser corporativo, para todas as plantas, que é o percentual de 
monitoramento e resposta para os dilemas e questões que vem no hot line, número de denúncias 
tratadas e um indicador que a gente acabou de fechar pra produto, é ciclo de vida do produto, que é 
um indicador em relação à quanto de x de matéria prima eu estou reduzindo no planejamento e na 
produção do produto, então, de fato, tem uma redução que pode vir de matéria prima, estou 
economizando recursos ambientais e a gente vai caracterizar qual é a matéria prima se é aço ou 
enfim. E o outro que é um pouco mais complexo, mas que a gente vai começar a fazer um histórico, a 
Embraco tem um monte de produtos com redução de CO2 e a gente vai tentar fazer um trabalho pra 
ver no final do ano, do ciclo, quantas toneladas eu deixei de emitir com esse produto,CO2 na 
atmosfera. Então assim, esse é um conjunto de metas e indicadores que este ano vai para a 
performance dos executivos, que é um avanço desses anos que a gente já vem trabalhando com a 
estratégia. Ah tem uma frente que eu esqueci, importantíssima, investimento social, que faz toda a 
parte de projetos sociais junto à comunidade.  
 
Gestor 5 
(   x  ) sim. Que ações confirmam isso? 
Com certeza, essas ações que eu mencionei a você, eu acho que o fato de a gente se preocupar 
tanto com essas iniciativas e monitorar as iniciativas e fazer com que elas sejam também 
sustentáveis, você pega alguns projetos desses, não são projetos de onda, não projetos de 
espasmos, nós vamos fazer o Prêmio Embraco de Ecologia em 2009, não, é coisa de 10 anos, 15 
anos, como é o caso, uma coisa que tem planejamento, potencializa os princípios, esse tipo de 
parceira, envolve a sociedade, envolve o Governo quando aplicável, envolve os funcionários de uma 
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forma voluntária, então é uma combinação. Outra coisa importante, a gente faz disso parte do 
desdobramento da nossa estratégia internamente, então as metas, todos os diretores, todos os 
funcionários sabem dessas iniciativas, da mesma forma que sabem dos números que eu quero 
chegar, qual é o lucro, qual é o caixa, qual é o crescimento de vendas, sabem, também, muito 
claramente qual é o foco das iniciativas daquele determinado ano, daquele determinado período, é 
convidado a participar e é avaliado por isso também. Então, a gente tem chance e cobra, de uma 
certa forma, o envolvimento de todos nesse sentido. 
 
A7. Como são definidas e planejadas as ações de responsabilidade social na Embraco? 
 
Gestor 1 
Olha eu posso te dar a resposta do ponto de vista da área que eu atuo. A partir da estratégia, ela 
deriva de desdobramentos pela diretoria, com esse desdobramento a área, a assessoria de 
comunicação social e RS, nos chama e nós sentamos e definimos a estratégia, definimos não, nós 
detalhamos o desdobramento da estratégia, as ações que nós vamos tomar, implementamos, 
fazemos as avaliações, demos report para a diretoria e assim nós vamos evoluindo.  
 
Gestor 2 
Bom, como eu te falei você tem uma área que coordena isso, que é a área de Comunicação 
Corporativa e Responsabilidade Social, mas todos os processos eles são partilhados com todas as 
áreas. Então, por exemplo, se você está falando de meio ambiente, você tem a área de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente, que está agindo junto, então desde o início as áreas elas são acionadas 
pra planejar os projetos ou planejar os processos em conjunto, conosco toda a parte de comunicação 
para clientes, ela é feita, também, em conjunto com a área de Comunicação e Responsabilidade 
Social, então toda vez que a gente toca no assunto sustentabilidade ou responsabilidade social a 
gente faz em conjunto. Assim, as áreas elas se falam bastante para poder todas estarem caminhando 
na mesma direção, alinhada. A origem, às vezes, de alguma coisa específica, de uma demanda ou de 
um projeto, ela pode vir inclusive de diferentes áreas, não necessariamente a origem de tudo vem de 
Comunicação e RS, então, às vezes, você nota uma demanda específica para fornecedores, às 
vezes você nota uma demanda para cliente, então cada área leva, também, suas demandas para o 
pessoal de RS e aí o processo é feito em conjunto. 
 
Gestor 3 
Bom, existe uma área de negócio que tem responsabilidade pela coordenação dessa estratégia, 
então tem pessoas dedicadas nessa área de negócio que coordenam essas ações e também através 
de grupos. Então é a área de comunicação e responsabilidade social, área de negócio que tem 
responsabilidade por atuar nessa atividade ou coordenar essas iniciativas, e a partir disso nós temos 
também grupos multifuncionais, com representantes de diferentes áreas que fazem parte da força 
tarefa envolvida na implementação de projetos ou atividades e é uma característica que envolve, ou 
seja, para que isso se viabilize ela tem interface com diferentes áreas do negócio, seja a área 
financeira, seja a área de pessoas, seja a área de tecnologia, seja a área de marketing da empresa e 
também envolvem alguns stakeholders, ou seja, em alguns casos nós temos participação de pessoas 
da comunidade, em escolas, por exemplo, dependendo da iniciativa que a gente tem. Esse 
planejamento vem desde o nível estratégico e, como nós revisamos e temos uma rotina de revisão da 
formulação estratégica da empresa, no mínimo, numa base anual, na verdade é um processo que 
tem uma continuidade, mas pelo menos uma vez por ano, nós paramos para discutir e revisar 
eventualmente as estratégias organizacionais e isso, então, nos garante uma periodicidade de 
atualização dessas atividades e a execução delas se dá de uma forma coordenada por uma área, 
mas que tem o envolvimento das diferentes áreas do negócio, através de grupos multifuncionais. 
 
Gestor 4 
São definidas no Comitê Executivo da empresa, eu faço parte do Comitê Executivo, junto com os 
diretores, e depois tem um desdobramento para os demais níveis. Na verdade a gente faz uma 
apresentação dessas estratégias e não quer dizer que assim... Cada uma das iniciativas está numa 
área, Diversidade e Ética é mais focada em Pessoas, Suppliers é mais focado na Diretoria de 
Procurement, CSR no Mercado, mais focado em Sale e Marketing, Gestão, eu estou fazendo um 
trabalho junto com a Diretoria de Gestão e assim por diante. Então de alguma forma eu estou 
conseguindo envolver todas as diretorias. 
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Gestor 5 
Existe uma coordenação que gere esse projeto, esse processo, e a gente tenta na medida do 
possível fazer com que seja efetivamente uma gestão e não responsabilidade dessa área, para não 
caracterizar que toda empresa corre à margem do projeto e tem uma área que cuida da 
responsabilidade social, não é esse o apelo. A Rosângela e a equipe de responsabilidade social têm 
uma missão importantíssima que é enquadrar, da mesma forma que eu sou responsável pela área 
financeira, tem alguém responsável pela área de produção, alguém responsável pela área de 
tecnologia, é para dar um padrão para aquele trabalho, para organizar prioridade e para ajudar a 
gente no processo de decisão. A gente tem que admitir que recurso é uma questão escassa, não só 
recurso financeiro, mas como também recursos de pessoas ou às vezes até recurso de projeto, por 
incrível que pareça, às vezes a gente tenta se posicionar de uma forma mais ou menos agressiva e 
às vezes não encaixa a sua expectativa com a expectativa de um projeto dentro da comunidade ou 
na região onde você trabalha. Então o planejamento é feito junto com o planejamento estratégico, um 
dos tópicos de discussão do planejamento estratégico é a questão da sustentabilidade e dentro da 
questão da sustentabilidade entra a questão da responsabilidade social, onde a gente faz, através do 
processo ou da área de responsabilidade social, uma priorização, uma discussão interna, uma 
aprovação, como qualquer outra projeto dentro da organização.  
 
A8. Quais são os instrumentos utilizados para monitorar os resultados das ações de 
responsabilidade social da Embraco? 
 
Gestor 1 
Essa resposta ampla da Embraco, acho que quem melhor pode responder é a assessoria de 
comunicação social. Em Procurement, nós monitoramos, como eu te falei, a aprovação do 
fornecedor, é um critério da aprovação do fornecedor, uma auditoria prévia, onde as questões de RS 
também são checadas, trabalho escravo, infantil, discriminação, condições de trabalho, respeito aos 
funcionários, estão nos critérios de avaliação, no mesmo nível em que estão qualidade, controle do 
processo, controle ambiental. No final da avaliação, se o fornecedor não atinge uma pontuação 
mínima ou em algum critério, RS dentro, ele ficar abaixo do mínimo crítico, esse fornecedor não é 
nem aprovado, ele não pode fornecer. Depois disso, anualmente nós temos um ranking de quase 50 
auditorias ou mais, por ano, mais, 70 auditorias, onde de novo é reavaliado a qualidade, a gestão do 
processo, os controles, as questões ambientais e as questões de RS. Se ele for reprovado ou se na 
auditoria aparecer algum item crítico, isso vai ser reportando e nos vamos questioná-lo se ele vai 
permanecer numa base de fornecedores. Isso nós já fazemos, isso é histórico e a gente vem 
aprimorando isso ao longo dos anos. Nós estamos bolando uma série de novas ações com os 
fornecedores, estamos agora planejando fazer uma pesquisa, um mapeamento de todos os 
fornecedores, das questões sociais e ambientais. O que nós fizemos foi reavaliar todas as questões, 
as nossas avaliações e alinhar com todos os documentos que regem os fornecedores. Então nós 
trabalhamos em cima do contrato, em cima do código de conduta, em cima do código de ética e 
alinhamos tudo que era o mínimo necessário legal, os requisitos legais, depois os requisitos 
Embraco, e criamos novas propostas, desde a auto-avaliação do fornecedor até a avaliação do 
fornecedor depois, que seria essa que eu comentei, e a auditoria. Então nós temos propostas para 
melhorar esse controle e ter melhores indicadores na parte social e ambiental. E aí depois, a gente 
vai poder chegar num monitoramento mais efetivo dessa nova abordagem, um monitoramento da 
aprovação dos fornecedores e das auditorias alinhando seus critérios mínimos aos critérios Embraco 
do nosso código de ética, do nosso código de fornecedores, nós já fazemos, essa nova abordagem, 
que é dar um salto a mais ainda não.  
 
Gestor 2 
Bom, você tem algumas medidas que fazem parte dos objetivos de cada área. Então objetivamente 
você está medindo e aí varia, ou é através de números, como por exemplo, quando a gente fez uma 
campanha para reforçar o programa Top Verde, porque o programa ele é contínuo, mas o ano 
passado a gente fez uma campanha, acho que eu cheguei a te mencionar, né? Então a gente colocou 
objetivos: está bem, quanto que eu quero aumentar do retorno de carcaças que vão ser recicladas? 
Existem também metas, por exemplo, para o programa da Diversidade, quanto que você tem que 
atingir em termos de pessoas. Esse ano, eu sei que a área de responsabilidade social está estudando 
novas metas para se colocar como parte dos objetivos da própria diretoria, eu não tenho ainda esses 
números porque isso está sendo feito direto pela área de RS, mas então você sempre tem, o principal 
instrumento para monitor isso é o próprio objetivo de cada área, o que a gente chama de PMP.  
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A pesquisadora solicitou mais esclarecimentos sobre as novas metas:  
De alguns dos projetos que já existem, transformar isso, de forma mensurável, em objetivo anual que 
cada diretoria vai ter, acho que se você conversar com a Caroline, talvez ela tenha isso com mais 
detalhes.  
 
Gestor 3 
Nós temos um conjunto de indicadores que estão relacionados, seja nível de investimento social, 
programas que possam ser relacionados a um cronograma para implementação ou mesmo 
indicadores de, por exemplo, um determinado percentual de pessoas com deficiência e com metas 
crescentes aí para os próximos anos, ou seja, que a gente possa trazer mais diversidade para o 
negócio, então seja através de projetos que tenham um tempo e um resultado esperado, seja através 
de indicadores de negócio, métricas que a gente utiliza para medir essa evolução. 
 
Gestor 4 
Bom a Embraco já usa há muitos anos a metodologia PNQ, na parte de sustentabilidade a gente 
também trouxe o PNQ, porque a empresa trabalha com essa metodologia, também tem utilizado o 
GRI, o nosso relatório ele é elaborado em cima do GRI e a gente utiliza muito, ainda, os indicadores 
Ethos. Esse ano eu quero aplicar no segundo semestre, a gente faz a aplicação a cada dois anos. A 
gente fez em 2007 e eu quero ver se eu aplico novamente. Temos os indicadores internos, que não é 
uma metodologia, que existe disponível, são indicadores internos da empresa:  
Valores e Ética 
- Número de denúncias tratadas/encaminhadas 
Pessoas/Diversidade 
- % ou número de pessoas com deficiência, mulheres, negros no quadro de trabalho e em cargos de 
liderança 
- Número de ações de sensibilização e treinamento para os funcionários 
- Número de gestores corporativos com diferentes nacionalidades 
Cadeia de Suprimentos 
- % de documentos, processos e procedimentos 
- % dos profissionais sensibilizados no conteúdo do código 
- % de fornecedores com gerenciamento de riscos nos critérios sociais e ambientais 
Operação/Processo/Produto/Mercado/Tecnologia 
- % de consumo de água e energia elétrica no processo produtivo 
- % de redução de matéria prima no ciclo de vida do produto 
Investimento Social 
- Política de investimento social criada e validada 
- % de recursos financeiros investidos 
- % de ações de investimento social acompanhados semestralmente por meio de relatório do 
indicador de desempenho. 
 
Gestor 5 
A gente tem uma série de pesquisas que são utilizadas, a gente acaba também reportando isso de 
uma forma estruturada, relatório de sustentabilidade, alguns padrões, a gente tem avaliações 
periódicas dentro do nosso modelo de gestão, isso acho que é um ponto importante. As avaliações 
elas são feitas com a coordenação de um instituto, um terceiro. É o MGE (Modelo de Gestão 
Embraco), então debaixo do guarda-chuva do Modelo de Gestão Embraco a gente vai avaliar uma 
série de fatores, inclusive, também, a questão da sustentabilidade e da responsabilidade social, então 
é feito um processo que é comparado a qualquer outro item gerenciado numa organização, como é 
que eu coordeno projetos, como que eu estou entregando o meu resultado, como é que eu atuo com 
ética, como é que eu estou fazendo o relacionamento com os meus clientes, e a partir daí, já tem 
algum tempo que esse processo é avaliado, a gente tem a possibilidade de todo ano saber como é 
que eu estou, em termos de nota, existe todo um ranking de notas que é divulgado em todas as 
nossas plantas, pelo mundo inteiro, que mostra como eu estou fazendo aqui, o resultado e a forma, 
como, onde eu avalio o output, o que eu estou entregando naquele determinado item e a forma. A 
forma tem um conceito interessante que é apesar de existir esse consultor, esse grupo que faz a 
avaliação, é uma avaliação participativa, então os gestores, os funcionários em si das áreas, os 
diretores, todos são envolvidos no processo de avaliação e é mais ou menos esse processo que você 
está fazendo de: espera aí, o diretor falou que faz, deixa eu ver se o funcionário está ciente disso, 
aqui está o manual, deixa eu ver se eu estou coerente com aquilo que eu estou publicando. E é 
interessante porque é um processo de evolução. Ele segue alguns princípios padrão, me esqueci 
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agora qual que é o padrão, acho que é o Prêmio Nacional de Qualidade, o PNQ, a gente tem uma 
cartilha que a gente tem que seguir para poder avaliar como eu estou desempenhando as minhas 
atividades e é surpreendente porque isso faz parte do processo de avaliação das pessoas, dentro do 
multiplicador de participação dos lucros, remuneração variável, então todo mundo tem um estímulo 
adicional para participar, não é só uma questão pro forma.  
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Apêndice G – Transcrição das questões abertas das entrevistas realizadas com 

os funcionários 

 

A1. Você considera a Embraco uma empresa socialmente responsável? 
 
Funcionário 1 
(   x  ) em parte. Por quê? 
Têm ações que ela faz que são louváveis, mas têm outras ações que são muito superficiais. Na 
questão do meio ambiente, por exemplo. Nós somos muito reativos nesse sentido, a gente não pensa 
em longo prazo, apesar de ter ações como o compressor de CO2. Não se pensa em fontes de 
energias renováveis. Quanto está se buscando de formas alternativas para o fornecimento de energia 
ou para o reaproveitamento da água, por exemplo? Não evoluímos nesse sentido.    
 
A3. Qual a importância de a Embraco ser socialmente responsável? 
 
Funcionário 1 
Acho que tem a ver com a sustentabilidade ao longo do tempo, principalmente isso. 
 
Funcionário 2 
Ela visa o bem-estar do funcionário, bem como da comunidade. Ela participa ativamente em 
programas de ações comunitárias. O que mais se poderia colocar... (silêncio). Tenho bastante 
pensamento, mas não sei explicar... Além de desenvolver as ações na comunidade, quando ela é 
solicitada ela é bastante prestativa. Por exemplo, essas ações para as enchentes. Participação ativa 
com crianças, jovens e adolescentes. É bastante interessante a união dos programas Prove, CCQ, 
Prêmio Embraco de Ecologia. Todos são bem engajados.  
 
(Quando a pesquisadora chegou, o Funcionário estava na sala da Responsabilidade Social ajudando 
num levantamento das necessidades dos funcionários que foram vítimas das enchentes ocorridas na 
cidade. Três funcionários ligavam para os funcionários e registravam as suas solicitações em termos 
de comida, produtos de higiene e limpeza etc.).   
 
Funcionário 3 
Bom... para a empresa ela está inserida no contexto social da comunidade a qual ela faz parte, 
reconhecendo os problemas dessa comunidade e tentando solucioná-los.  
 
Funcionário 4 
(silêncio) Eu vejo principalmente o relacionamento com os diversos públicos, né?! Principalmente 
manter a sua sustentabilidade, continuar sendo competitiva, por exemplo, no mercado em que atua. 
Então hoje você pensar na sobrevivência de uma organização, acho que não tem como isso estar 
desatrelado de você pensar na organização como uma empresa socialmente responsável. Assim, ser 
socialmente responsável é o que vai garantir hoje a sobrevivência da empresa. Eu vejo dessa forma.  
 
Funcionário 5 
Na verdade toda a base de sustentabilidade da empresa está em cima das ações sociais que a 
empresa promove. Eu não consigo enxergar hoje uma empresa, do porte da Embraco, uma 
referência em nível mundial, ela não fazendo a parte social, porque a empresa está inserida num 
contexto, dentro desse contexto a questão da sustentabilidade tem que estar respeitando, 
principalmente, comunidade do entorno, respeitando toda a ação social ou ação propriamente dita da 
própria empresa onde ela está inserida, e isso a Embraco tem assim como um, eu enxergo assim, 
olhando agora como funcionário e tenho acompanhado as ações da Embraco. Onde a Embraco tem 
as plantas, seja ela aqui no Brasil, em Itaiópolis, em Pirabeiraba, na EECON, na China, na 
Eslováquia, na Itália, sempre existe essa preocupação com ação social no contexto onde ela está 
inserida, porque é a questão da sustentabilidade, se você não respeitar o ambiente no qual você está 
inserido automaticamente não faz sentido e você está inserido dentro daquele contexto. Porque para 
você ser rejeitado, aqui no Brasil a gente tem ainda a condição das leis um pouco mais brandas, mas 
fora do País elas são muito mais fortes, muito mais sérias, em função disso que está no sangue da 
Embraco essa questão da sustentabilidade com responsabilidade social.  
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Funcionário 6 
Eu acho assim que para comunidade essa responsabilidade social ajuda muito, não só os 
funcionários como a vizinhança e a família, que é um ponto que a Embraco hoje ela está pensando 
muito nessa área, nesse lado do ser humano.   
  
Funcionário 7 
Ai eu acho que a responsabilidade dela é social mesmo, é tanto empresarial como ambiental, do 
mundo, dessa situação que a gente está. Poluir o quanto menos. Na verdade eles têm essa 
preocupação em desenvolver produtos que não agridam ao meio ambiente, compressores que 
economizam energia elétrica e que são menos poluentes.  
 
Funcionário 8 
Acho que para a sustentabilidade do negócio dela isso é quesito primordial e ela é uma empresa 
muito preocupada com essa parte social, além do ambiente e tudo mais, principalmente com a 
sustentabilidade do negócio, que ela é muito bem vista pelos clientes por dessa iniciativa digamos 
assim. 
 
Funcionário 9 
(silêncio) Primeiro o futuro, né?! Ééé... (silêncio) ... o futuro e o que mais que teríamos aqui? Tipo 
assim, hoje a empresa não usa mais o HFG, ela já tirou fora e isso ataca o meio ambiente, então isso 
já é uma preocupação com futuro.  
 
Funcionário 10 
Ela se manter competitiva no mercado, né?! Manter a sua sustentabilidade no seu segmento de 
compressores.  
 
Funcionário 11 
Ah, como eu vou te responder isso? Ééé... como eu vou responder isso daí? Na parte da 
comunidade, né?! Na participação da comunidade com a empresa, a parte social com a comunidade, 
com os funcionários da empresa também porque participam tudo nessa parte de processo, 
geralmente assim quando há envolvimento dentro da área social mesmo, ajuda quando tem 
enchentes, essas coisas, qualquer coisa assim tem um monte de projetos né?! 
 
Funcionário 12 
Acho que para eles é importante porque além de dar uma visibilidade para empresa, não só eu vejo 
que existe realmente uma preocupação com a comunidade ou com o impacto que eles têm fora da 
empresa, clientes fornecedores, então não é só a questão da imagem, que ajuda e muito, mas com a 
questão de realmente estar ajudando, de ser responsável, de buscar uma melhoria para todos os 
envolvidos, sejam clientes, fornecedores funcionários e tudo mais.  
 
Funcionário 13 
Qual a importância? Ela tem alguns programas aí tipo CCQ, Prove, que são programas que auxiliam 
muito as  pessoas tipo com alguma necessidade, então eu vejo que é algo muito importante para a 
comunidade interna da Embraco e comunidade externa.  
 
Funcionário 14 
Como empresa?Acho que ela ajuda a reciclar o que tem, muitas coisas que nem o compressor, por 
exemplo, tem o programa Top Verde, ela tira do mercado o lixo, ela reaproveita esse lixo, não deixa 
jogado no ar e retorna como aço de volta à empresa.  
 
Funcionário 15 
Acho que essa relação de responsabilidade entre empresas e sociedade é de total importância 
porque aqui dentro já tem uma amostra da sociedade, são cinco mil e tantos profissionais. Essa 
interação, a educação que se tem aqui dentro, tanto se leva para a sociedade como a sociedade traz 
e forma a cultura organizacional, por isso é de extrema importância a questão da responsabilidade 
social, não dá pra desassociar uma coisa da outra.  
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Funcionário 16 
Ah eu acho que é uma empresa tão grande, no porte, que é um egoísmo se ela não se abrir e tentar 
ajudar pelo menos a comunidade que é próxima. Eu vejo isso muito forte aqui, a área é bem 
estruturada. Você falou da importância... as pessoas da região, na cidade, elas enxergam a Embraco 
como uma empresa grande, importante e o fato dela ser socialmente responsável só potencializa, só 
reforça a importância da empresa e é como eu disse, eu acho que é um egoísmo se ela não fizer um 
pouco pela sociedade. Eu acho que é isso, é muito importante para comunidade, para comunidade 
perceber que a Embraco está disposta à ajudar de certa forma ou que seja influenciar um pouco 
positivamente na vida dessas pessoas e é importante para nós que somos funcionários perceber que 
a preocupação não é só com o lucro, com as metas, mas que existe ali um pedacinho de tentar fazer 
um mundo melhor. Parece até um pouco clichê, mas eu vejo isso como sincero aqui na empresa. 
 
Funcionário 17 
Qual a importância de a Embraco ser socialmente responsável? É o bem social, tanto para a 
Embraco, quanto para a comunidade que ela atende e marketing bom para a empresa, sendo 
lembrada em eventos, tanto ambientais, quanto sociais, Prove, Prêmio Embraco de Ecologia, que é 
muito bem quisto, contação de histórias que o Prove atua, que é muito requisitado. E também tem 
todo o apoio da Carol e da Comunicação Social, disseminando cursos para o pessoal envolvido. A 
importância é a divulgação, o marketing da empresa para a sociedade, que ela faz um bem e sua 
imagem é reconhecida.   
 
Funcionário 18 
A Embraco por ela ser uma empresa global, ela tem isso incutido na sua missão, e por ter isso 
incutido na sua missão isso foi incorporado pelos funcionários e a importância é para que as novas, 
as futuras gerações tenham um mundo melhor, isso que é fundamental.  
 
Funcionário 19 
Como ela é uma das maiores empresas de Joinville, ééé... isso repercute muito para a cidade como 
um todo, para sociedade em que a Embraco está situada, como a maioria dos empregados, dos 
colaboradores são da cidade de Joinville, então isso reflete totalmente no mercado em que ela atua, 
aqui no mercado local e automaticamente no mercado da própria cidade. 
 
Funcionário 20 
Qual a importância de a Embraco ser socialmente responsável? É importante para a empresa ser 
socialmente responsável, eu acredito, que aqui dentro, querendo ou não, tem uma comunidade muito 
forte, tem interação de pessoas e isso acaba fazendo a alma da empresa vamos dizer assim, então 
essa diversidade com esse outros pontos mais, a gente consegue expor e confiar na comunidade na 
qual a gente está inserida. 
 
A4. Quais os benefícios para a Embraco em ser socialmente responsável? 
 
Funcionário 1 
Principalmente sua imagem (silêncio), por exemplo, hoje saiu uma reportagem na revista EXAME das 
20 empresas mais responsáveis do Brasil. Nós não estamos entre elas.  
 
Funcionário 2 
(Silêncio) Não sei se será numa ordem assim crescente, mas acho que são... (silêncio) além de ela 
estar prestando um serviço à comunidade, ela traz bastante orgulho aos funcionários e também na 
boa ação da ética social.  
 
Funcionário 3 
Ter o reconhecimento dessa comunidade. Não só da comunidade, como dos demais, pois às vezes 
pega um âmbito bem maior do que a comunidade. Ser um exemplo perante outras empresas e 
realmente destinar à comunidade ações para um mundo melhor, um convívio melhor.  
 
Funcionário 4 
Essa pergunta está bem ampla, né?! É... (silêncio) Então, até relacionado com a resposta anterior, a 
própria sobrevivência da empresa eu acho que é um benefício, ela decorre a partir daí, é... 
reconhecimento junto aos públicos: comunidade, público interno, fornecedores, clientes. Então... é... a 
empresa sendo, por exemplo, ética e transparente em todos os seus processos e relacionamentos 
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com os públicos, isso traz como benefício a credibilidade da organização como um todo. 
Credibilidade, sustentabilidade e sobrevivência no mercado em que atua.  
 
Funcionário 5 
Primeiro, vai ter uma integração muito grande entre comunidade e empresa, isso eu acho que é um 
ponto fundamental, porque não tem coisa pior para uma organização do que ela ter reclamatória junto 
ao Ministério, porque está causando poluição, porque está contaminando a água do rio, porque tem 
mancha, porque tem vapor, enfim, então essa parte é muito chata e a gente tem vários exemplos de 
empresas que tem essa dificuldade por não tomar esses cuidados. Claro, está relacionado também 
com o segmento que ela atua, porém cada um tem que avaliar o impacto que realmente o seu 
segmento vai causar à comunidade. Então eu diria que o benefício dela ter realmente essa 
responsabilidade, estar preocupada, principalmente, nós que estamos aqui na planta matriz, mas a 
gente está preocupado com toda a comunidade do entorno. Então quando a gente vai fazer um 
evento na nossa recreativa, por exemplo, que tem barulho, nós avisamos os moradores: olha nós 
vamos ter um evento pontual assim, assim, assim, e a comunidade interage, inclusive a gente 
convida a comunidade para participar e tem uma troca muito boa. 
 
Funcionário 6 
Hoje...  você diz assim benefícios de responsabilidade social? 
 
Pesquisadora explicou a pergunta: 
Ah sim, sim, muitos, muitos, nós temos a campanha do CCQ e nós temos o Prove, então com a 
campanha do CCQ tem a campanha de Natal, ééé... são campanhas que os grupos arrecadam 
donativos para ajudar as comunidades pobres e as entidades que já estão cadastradas na Embraco e 
essa foi uma iniciativa da Embraco, já há alguns anos. Eu vejo esse lado que ela se empenha em 
ajudar.  
 
A pesquisadora tornou a perguntar sobre os benefícios para a empresa: 
Para Embraco? Ééé... eu acho que é o lado do marketing e da comunicação, que o pessoal pensa a 
Embraco, a Embraco ela tem ciência e responsabilidade social, ela ajuda as pessoas, é no 
pensamento dos outros com a Embraco.  
 
Funcionário 7 
Os benefícios é que ela se torna uma empresa bem visada no mercado, ela consegue exportar com 
tranqüilidade, ela atende todas as normas, então isso é um benefício, nenhum produto dela é barrado 
nacionalmente ou internacionalmente, por quê? Porque eles sabem que ela tem esse compromisso.  
 
 
Funcionário 8 
Credibilidade da comunidade, seria nesse sentido, ééé... a sustentabilidade do negócio, também eu 
acho que ela atende alguns requisitos normativos, seria isso, eu acredito.  
 
Funcionário 9 
O reconhecimento da sociedade como um todo, o nosso. 
 
A pesquisadora perguntou se o Funcionário estava se referindo aos funcionários: 
De todos, da sociedade em geral.  
 
Funcionário 10 
(silêncio prolongado) O fato de ter conseguido uma qualidade de vida excelente para seus 
colaboradores, para a própria sociedade em si, onde ela está inserida e com todos os seus 
fornecedores e clientes também.  
 
Funcionário 11 
Ela ganha muito crédito, ganha uma empresa estável uma empresa bem conhecida perante todos, 
perante a  maioria das pessoas dentro de Joinville, não só no município de Joinville, mas de outras 
regiões, São Paulo, Curitiba, a maioria vem com o intuito de trabalhar na Embraco. Imagem, mas é 
tudo né. Os funcionários também ganham com isso. A empresa também ganha. O pessoal que 
trabalha na Embraco, por exemplo assim ô, um exemplo é se for dizer: quem é a Ivete? É a Ivete da 
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Embraco. Geralmente o pessoal diz assim que a Embraco tem uma imagem muito forte, uma imagem 
muito boa tanto perante a sociedade, perante os funcionários.  
 
Funcionário 12 
São vários, mas o principal é a visibilidade, ela se torna uma empresa que ganha o reconhecimento, 
além dela estar fazendo um benefício, mas o principal benefício para ela é ter esse reconhecimento 
pela comunidade, entidades, públicos, sejam funcionários ou não, ela tem esse reconhecimento.  
 
Funcionário 13 
Bom... o que ela ganha com isso? Posso dizer que isso aumenta muito... o que o pessoal lá fora, o 
que eles acham, ééé deixa eu ver, o pessoal da comunidade vê a Embraco como uma empresa muito 
boa, tanto para se trabalhar como esses benefícios que ela está fazendo com esse trabalho social, 
então engrandece muito a visão do pessoal, assim a visão da empresa também.  
 
Funcionário 14 
Benefício é que ela está pensando no futuro lá na frente, na comunidade em si, tem um programa 
também de ecologia, Embraco Ecologia nas escolas de Joinville. Ela está focando nas crianças para 
elas terem assim lá na frente, lá vai ser o nosso futuro, eles que vão cuidar, eles que vão... 
 
Funcionário 15 
Bom não só para a Embraco, como existe essa interação, e aqui dentro é a amostra da sociedade, o 
que ela faz para a sociedade hoje, ela colhe frutos para seus funcionários amanhã, também não é 
errado dizer isso. Com isso é quase como dizer a educação dos meus filhos, a educação, de repente 
não sei se você tem, mas de quem tenha filhos, cuidar de seus filhos tal qual é a responsabilidade 
social de uma empresa para com a sociedade. É uma relação total.  
 
Funcionário 16 
Tem a parte do marketing, da imagem da empresa que hoje em dia acho que as pessoas estão 
valorizando muito o ser socialmente responsável, mas eu acho que o ajudar, você saber que você 
está ajudando alguém, eu que participo numa das ações, você vê nos olhinhos das crianças, no meu 
caso, o tanto que eles ficam felizes, o tanto que eles se sentem melhor e acolhidos, eu acho que isso 
não tem preço. Eu acho que os benefícios para Embraco é... o marketing mesmo, talvez não seja... 
falar que não é a..., que isso não importa eu acho que é mentira, importa sim a empresa se mostrar 
socialmente responsável para ganhar ali um pedaço do mercado que se importa com isso, mas para 
as pessoas da Embraco que participam os benefícios são... um sentimento, uma paz no coração que 
não tem explicação.  
 
Funcionário 17 
Ser reconhecida pela comunidade / sociedade como uma empresa socialmente responsável, 
estruturada. 
 
Funcionário 18 
Ah ela é reconhecida mundialmente como uma empresa idônea, responsável, comprometida com o 
meio ambiente e com as futuras gerações.  
 
Funcionário 19 
Huumm... além do reconhecimento pelo público alvo, pelos compradores, eu acho que ganha em 
parte benefícios do governo, dependendo das ações que ela tem. 
 
Funcionário 20 
É... a imagem dela perante a comunidade eu acredito que é um dos principais benefícios para a 
empresa, a melhoria da imagem, construindo com a distribuição dos valores e outros pontos mais da 
empresa perante a sociedade. 
  
A5. Você tem conhecimento dos projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela 
Embraco? 
 
Funcionário 1 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
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É... (silêncio) Prove, Prêmio Embraco de Ecologia, Programa Diversidade, Top Verde, Ações que nós 
fazemos de cuidar dos jardins da cidade, educação de pessoas, não lembro o nome agora é 
Biopsicosocial. 
 
Funcionário 2 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Prove, Prêmio Embraco de Ecologia, Homenagem dos funcionários com 10, 20, 25, 30 e 35 anos de 
empresa, em que é realizado uma festa e eles dão uma viagem para qualquer lugar do Brasil. (O 
Funcionário fará em breve 25 anos de Embraco e irá participar do evento em comemoração). 
 
Funcionário 3 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Prove, Prêmio Embraco de Ecologia, Adoção de jardins na cidade, campanhas mais pontuais, como 
por exemplo a da enchente. Semana do Livro da biblioteca. A grande ação é o Prove. 
 
Funcionário 4 
(  x   ) em parte. Qual(is)? 
Eu penso que em parte, talvez eu não conheça todos e assim na extensão, assim em detalhes. 
Porque assim... com a comunidade eu destacaria o pessoal do Prove, do Prêmio Embraco de 
Ecologia, desses dois, principalmente, e campanhas diversas que a empresa faz com a comunidade. 
Público interno, ah... público interno, acho que o público interno relaciona todas as, a própria gestão 
da empresa, todas as práticas que a empresa realiza. E... para o meio ambiente, ela é socialmente 
responsável em relação a todos os tratamentos de efluentes, todo o cuidado que se tem com 
preservação do meio ambiente, então é uma prática da organização, mas que é percebida pelo 
público interno e público externo também. Hum... a forma de atuação junto a fornecedores e clientes. 
Com a atuação ética e transparente da empresa. Mas penso que possa haver ainda uma maior 
visibilidade, principalmente do público interno em relação aos projetos existentes.  
 
Ao término da resposta da questão A6, a entrevistada acrescentou à resposta da pergunta A5:  
Ah, um outro projeto, tu perguntou ali na questão quando tem conhecimento dos projetos de RS, a 
questão da Diversidade é muito forte na  empresa também. 
 
Funcionário 5 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Mas talvez eu não lembre de todos aqui pontualmente. Eu lembro do Prêmio Embraco Ecologia, que 
tem uma interação muito grande com a comunidade, nós temos um trabalho de responsabilidade 
social que é um pilar que trabalha a responsabilidade social, aí entra a comunidade do entorno, todo 
esse pessoal, ééé... aí nós temos as campanhas do CCQ, Círculo de Controle da Qualidade, que 
fazem campanhas realmente para ajudar as entidades e pessoas carentes, doações, campanha de 
Natal, campanha de brinquedo, agora nós vamos entregar na quinta-feira, lá no Jardim Paraíso, na 
cozinha comunitária. E, além disso, sempre quando a comunidade precisa de alguma coisa nós 
estamos, a Embraco, por exemplo, agora o SOS enchentes, a gente fez arrecadações internas, ainda 
estamos com arrecadações, então a gente está sempre... a Embraco tem essa visão assim de 
sempre estar de olho na comunidade. 
 
A pesquisadora questionou sobre as ações de responsabilidade social para público interno: 
Aí nós temos vários trabalhos, nesse pilar que eu falei para você também, ele abrange o público 
interno, mas também nós trabalhamos o nosso público interno primeiro, para as pessoas entenderem 
o que é isso. Prêmio Embraco de Ecologia, a mesma coisa. Todo público interno, você pode 
perguntar para qualquer funcionário hoje da Embraco, o que é o Prêmio Embraco de Ecologia, ele vai 
dizer, ele pode não saber explicar no detalhe, mas ele sabe o que é. E aí nós temos essas 
campanhas também que são realizadas, que mobilizam todo o público interno, então todo o público 
interno está inserido nesse contexto e acontece lá fora porque o público interno aqui está envolvido, 
porque se ele não tivesse envolvido a coisa não aconteceria.  
 
Funcionário 6 
(  x   ) em parte. Qual(is)? 
O Prove, o CCQ, aí tem, eu acredito que seja responsabilidade social, nós tínhamos lá embaixo uma 
área de informática, que era para os filhos, para a comunidade e não sei se a academia parte para a 
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responsabilidade social, é o bem-estar das pessoas, é um benefício, está lá disponível para quem 
quer fazer.  
 
Funcionário 7 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Eu sei do Prove né?! Ééé... a questão da destinação legal de resíduos, é o controle de efluentes que 
a gente tem aqui, a gente tem tratamento interno de água, boa parte, não sei dizer exatamente o 
percentual, do que é consumido de água dentro da empresa, é água reaproveitada, é tratada, nós 
temos a central. Isso pra mim é... 
 
Funcionário 8 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Tem um programa de CCQ interno que executa muita atividade externa, digamos assim, como 
campanha de Natal, campanhas de inverno, campanhas de doação de sangue, tem um outro 
programa interno que é o Prove, que é um programa de voluntariado também, que executa bastante e 
excelentes trabalhos na comunidade. Como é que se diz? Tem o Prêmio Embraco de Ecologia que é 
executado nas escolas da rede municipal e estadual, já de longa data. Os que me vêem agora seriam 
esses, os principais.  
 
Funcionário 9 
(  x   ) em parte. Qual(is)? 
Ééé.. (silêncio prolongado) Projetos das escolas, Prêmio Embraco, o quero-quero que eles dizem. É 
um projeto assim para os alunos desenvolverem a questão ambiental, essa coisarada toda.  
 
Funcionário 10 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
O Prove, os próprios CCQ’s, são os que eu lembro no momento.  
 
Funcionário 11 
(  x   ) em parte. Qual(is)? 
Nós temos assim os projetos de CCQ na empresa todos eles quando chega natal os projetos 
contribuem com pessoas carentes... (silêncio) meu, um monte de coisas, assim a parte de 
contribuição que ajuda escolas também, faz doações, tem um monte de coisas assim que a Embraco 
participa.  
 
Funcionário 12 
(  x   ) em parte. Qual(is)? 
Um do qual eu participo é o Prove, onde a gente faz voluntariado, outros que a gente pode botar 
como responsabilidade social seriam as doações de donativos que a gente faz através do CCQ, 
brinquedos, alimentos, agora teve com esse problema da enchente foi feito aí, de última hora, uma 
arrecadação para os desabrigados, tem alguns outros mais que a empresa trabalha, mas... 
 
Funcionário 13 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Prove, CCQ, ééé Prove, CCQ eee, é são esses dois mesmo.  
 
Funcionário 14 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Prove, Prêmio Embraco Ecologia, Top Verde (silêncio) de responsabilidade né?! Dos diversos aí né?! 
CCQ né também entra aí. São esses que eu me lembro.   
 
Funcionário 15 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Na sua grande maioria, alguns ainda escapam que a gente acaba nem sabendo. Principalmente as 
questões de escolas, a Embraco participa muito com escolas. A Embraco participa com algumas 
doações às entidades beneficentes, ééé trabalhos de teatro, educação e cultura, com palestras em 
escolas sobre a importância dos direcionamentos de possibilidades profissionais entre outras que 
poderia citar agora, mas nesse momento são essas as mais fortes que me vem em mente.  
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Funcionário 16 
(  x   ) em parte. Qual(is)? 
Quais que eu conheço? Bom tem o projeto que nós, o grupo de trainees começamos a desenvolver, 
que é o projeto abrindo portas. O grupo anterior de trainees também tem um trabalho, que se não me 
engano é chamado pé-de-moleque. Conheço também e já participei de um projeto num asilo que é o 
Vila Vicentina, também, já acompanhei, fui numa apresentação o ano passado de alguns projetos, 
mas conhecimento assim dos mesmos infelizmente não tenho.  
 
Funcionário 17 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Prêmio Embraco de Ecologia, Prove, dentro do Prove tem uma série de atividades, cachê solidário, 
quando a pessoa vai dar palestras, Programa SIM, que é para funcionários da empresa, 
arrecadações do CCQ, SOS enchentes, ADE, Olimbraco, Olimsesi.   
 
Funcionário 18 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Olha, então... Meu Deus... vamos lá...você diz assim do Prove especificamente? Prêmio Embraco de 
Ecologia, tem o próprio Prove, o próprio CCQ que a Embraco efetua. Ééé... o que mais? Prêmio 
Embraco de Ecologia, CCQ, Prove... O que mais, vamos ver... que eu me lembro... Bom... são esses.   
 
Funcionário 19 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Ah não sei agora, tem o Prove, voluntariado, a princípio, e tem outro que é... tem o projeto de 
recuperação dos compressores, alguma coisa verde, Top Verde (a pesquisadora ajudou na 
lembrança), acho que são esses que eu lembro assim. 
 
Funcionário 20 
(  x   ) em parte. Qual(is)? 
O Prêmio Embraco de Ecologia, por exemplo, o próprio Prove, entre outros que eu não me recordo 
agora.  
 
A6. Você participa de algum projeto de responsabilidade social desenvolvido pela Embraco? 
 
Funcionário 1 
(   x  ) sim. Qual(is)? 
Indiretamente participo na parte funcional do Programa da Diversidade, fazendo adequação de postos 
de trabalho, escadas, banheiros. Fiz parte da comissão que fez o primeiro relatório da NBR 9050, que 
trata de acessibilidade. Faz tempo que se fala disso na empresa, antes mesmo desse programa. Vou 
fazer parte de ações futuras dando aula para crianças na parte de segurança. 
 
Funcionário 2 
(   x  ) sim. Qual(is)?  
Prove, Amigo do CCQ, não sou circulista, mas quando tenho uma idéia indico aos membros do CCQ.  
 
Por quê?  
Por gostar e pela satisfação em ajudar o próximo. Realizamos recreação com as crianças uma vez 
por mês. A gente vai fazer recreação nas escolas. Brincadeiras, lanches. A Embraco disponibiliza o 
transporte e contribui com R$1,00 por criança para cobrir os custos do lanche. Quando o dinheiro não 
é suficiente, nós inteiramos.   
 
Funcionário 3 
(   x  ) sim. Qual(is)? 
Prove e Semana do livro. A gente vai na ANSPAC, uma instituição ligada à questão religiosa, que 
cuida de adolescentes carentes, que ficaram mães. Enquanto as mães estão em outras atividades, 
nós trabalhamos com as crianças questões relacionadas à higiene dental, passamos filminhos, 
desenhamos, fazemos eventos como o natal.  
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Por quê?  
Porque é um desafio como ser humano, para poder retribuir aquilo que a gente tem. Dar amor, dar 
carinho. Eu sou sozinha, então é uma maneira de poder dar um pouco de mim para os outros. Se 
Deus me dá muitas coisas porque eu não posso dar um pouquinho para os outros?! 
 
Funcionário 4 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Eu atendo gestão de pessoas especificamente com clima organizacional, então o clima 
organizacional assim já é um projeto que olha a satisfação do público interno então ele se relaciona 
com as ações de responsabilidade social. Eu considero como um projeto de responsabilidade social, 
até porque até o ano passado nós tínhamos uma divisão dessa gestão do clima organizacional em 
quatro pilares e um pilar era o pilar de responsabilidade social para inclusive desenvolver, assim dar 
mais visibilidade para as ações de responsabilidade social. Hoje em dia esse pilar ficou agrupado 
com outros porque muitas das ações pensadas nesse projeto já são ações de própria competência da 
área de comunicação e responsabilidade social. Então assim não é um desdobramento que vai 
passar por esse grupo de trabalho, mas assim eles são projetos que se interligam para poder dar 
mais visibilidade. Uma das coisas que a gente discutia até nesses projetos, na questão da gestão do 
clima, é o quanto os projetos de responsabilidade social, por exemplo, eles exaltam ou mostram o 
orgulho, assim para que as pessoas tenham orgulho de dizer que trabalham na Embraco, quando 
elas reconhecem as ações que a empresa promove. Então tinha essa interface praticamente.  
 
Por quê?  
É porque assim quando se fala de cuidados com o público interno já é responsabilidade da área de 
gestão de pessoas, olhar para as pessoas. Eu não participo do Prove enfim ou de... claro, algumas 
vezes acompanho o lançamento, por exemplo, do Prêmio Embraco de Ecologia, mas assim acredito 
que seja o mesmo  acompanhamento que a maioria dos funcionários da empresa tem, de estar 
acompanhando de certa forma o trabalho enfim.  
 
Funcionário 5 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Eu participo do Prove. Eu participo junto com aquela do Jardim Paraíso, Projeto Missão Criança, mas 
também do Projeto Resgate lá também e, enfim, como eu trabalho na coordenação do CCQ a gente 
ajuda várias entidades, vários grupos. 
 
Funcionário 6 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Eu estou dentro do Prove, que nós temos um grupo de voluntariado. Nós atendemos as crianças da 
ANSPAC, lá no Ulysses Guimarães. Eles têm um projeto deles lá com as mães, e a gente viu a 
necessidade de atingir as crianças, aí nós temos o nosso grupo que atende as crianças, só que esse 
ano a gente não fez nenhuma atividade com eles. Nós fizemos atividades lúdicas e fizemos 
brincadeiras e também conscientização, a última que a gente fez foi um teatrinho de higiene bucal, aí 
foi um dentista e falou, a gente fez um teatro para a prevenção de cáries, escovação dos dentes, 
nesse sentido, não é só ir lá e fazer a criança brincar e não passar nada, a gente procura passar 
alguma coisa.   
 
Por quê?  
Assim faz muito tempo que eu queria e sempre: ai eu quero ajudar, eu quero ajudar, mas sabe aquela 
que só fica quer, quer, quer, aí foi formado um grupo aqui dentro, Ciranda de Amigos e eu entrei, só 
que vou te contar, não estou uma voluntária 100% não, não estou mesmo, quero fazer mais. O meu 
objetivo são os idosos, inclusive nós fizemos, quando eu fiz aniversário, eu e uma amiga, o que a 
gente fez? A gente fez uma festa, uma feijoada e arrecadamos donativos, não presentes, aí a gente 
foi lá no asilo, mas eu me sinto assim..., não sei se é porque eu me vejo no amanhã (risos), mas sério 
eles são muito abandonados e eu quero seguir mais na área dos idosos.  
 
Funcionário 7 
(  x   ) não.  
 
Por quê?  
Nesse momento eu não participo, mas a minha atividade era essa de ficar cobrando junto ao 
fornecedor a questão legal, isso é responsabilidade social também.  
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Funcionário 8 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Eu sou coordenador do CCQ, aqui da nossa UGI que a gente chama, que é o nosso departamento de 
materiais, eu coordeno o CCQ, então eu que puxo as campanhas de inverno, natal e doações de 
sangue aqui do nosso setor.  
 
Por quê?  
Porque segundo a liderança eu teria perfil pra isso e também por fazer bem né?! Faz bem fazer esse 
trabalho voluntariado, faz bem para mim mesmo, com certeza.  
 
Funcionário 9 
(  x   ) não.  
 
Por quê?  
Olha esse porque é o mais difícil de responder. Essa foi a pergunta mais bonita que eu já escutei. 
Ééé... talvez falta de a gente arrumar tempo e se enfiar no negócio, de participar mesmo.  
 
Funcionário 10 
(  x   ) não.  
 
Por quê?  
Minha situação atualmente está muito..., a questão do tempo né, mas já participei. Eu participava dos 
Círculos de Controle da Qualidades, CCQ’s. 
 
Funcionário 11 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Participo na parte do CCQ lá.  
 
Funcionário 12 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Do Prove, na Vila Vicentina.  
 
Por quê?  
Porque é algo que já faz parte de mim eu gosto de ajudar as pessoas e me identifiquei com a idéia da 
empresa de poder participar tirando um tempo, porque se não for dessa forma, a gente sabe que tem 
que fazer alguma coisa pelos outros, mas acaba não fazendo, então como a empresa já dá esse 
incentivo acabei me... foi uma forma de eu poder continuar ajudando fazendo alguma coisa.  
 
Funcionário 13 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
CCQ. 
 
Por quê?  
Porque eu me identifico bem com esses projetos sociais e a parte de resolução de alguns problemas, 
tanto dentro da empresa como fora da empresa.  
 
Funcionário 14 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Participo do Prove e do CCQ. 
 
Funcionário 15 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Tenho participado de palestras em escolas, por exemplo, quando a gente vai falar sobre as 
perspectivas profissionais de alguns alunos de escolas públicas, por exemplo, ééé... participo não da 
avaliação, mas dos eventos do troféu quero-quero, por exemplo.  
 
Por quê?  
Aquela conversa sobre a minha filha estar numa escola dessas e o meu filho na outra escola. Então a 
gente participa com orgulho e com dedicação porque é da família da gente que a gente está falando, 
só por isso. Só por isso é uma palavra forte, mas como obrigação social de um ser humano, não só 
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para os meus filhos, mas para os filhos de a, b, c, d, de profissionais que talvez, por alguma razão, 
não tenha talvez o mesmo privilégio que eu possa dar para os meus filhos na condição que eu estou, 
então por isso também é importante. 
 
Funcionário 16 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
No Lar Emanuel, o Abrindo Portas.  
 
Por quê?  
A gente... o pessoal... para ser bem sincera o grupo não estava com uma imagem muito boa, assim 
que eu vejo que essa parte de ter aquela carinha do socialmente responsável foi também o caso do 
nosso grupo. A gente teve algumas críticas, a gente fez um curso e o pessoal bagunçou um pouco 
então para amenizar um pouco a imagem, foi iniciativa de um dos trainees de criar um grupo para 
ajudar em alguma instituição. Então a idéia... a Carol apresentou para o grupo várias opções de 
instituições que a Embraco já ajudava, vários grupos, e o pessoal não quis. Eu falo o pessoal porque 
eu não participei, eu só entrei depois no grupo. Aí a gente escolheu o Lar Emanuel, algumas meninas 
foram visitar e ficaram encantadas com eles e aí o que eu percebo é que aquela idéia de passar uma 
imagem de um grupo se transformou, as pessoas perceberam que não é só isso, que o ajudar 
aquelas crianças, estar presente ali na vida delas é muito mais... tem muito mais valor do que você 
ser reconhecido pelos gestores ou pelos diretores como um grupo que faz um projeto social, eu acho 
que tocou mesmo no coração de cada um que isso era o de menos. Nós abrimos três frentes no Lar 
Emanuel, uma de aula de inglês, um grupo vai semanalmente dar aula de inglês, aí tem outro grupo 
de reforço escolar, então as crianças: ah, a gente está com dificuldade em matemática. Então durante 
uns três meses o grupo ia todos os sábados, praticamente todos os sábados dar reforço de 
matemática, chegamos a dar umas aulas de geografia e tem uma terceira frente que foi feito um 
trabalho de coaching, de ajuda profissional, para eles identificarem o que eles realmente gostam de 
fazer e tudo mais. Então foi dividido assim o nosso trabalho. 
 
Funcionário 17 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Do Programa SIM. 
 
Funcionário 18 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Participo do pé-de-moleque, que é um grupo do Prove. Antes nós tínhamos uma equipe, agora ela 
está meio distorcida em função da saída de algumas pessoas, mas era com o nome de sem 
fronteiras, por nós não termos uma definição, então nós colocamos assim... vamos colocar o nome de 
sem fronteiras porque justamente para sair daquele... sem fronteiras é algo além Embraco, algo além 
do imaginável, assim é você realmente colocar numa inclusão, digamos uma inclusão de informática, 
uma inclusão de reciclagem enfim, um monte de coisas nesse sentido. 
 
Funcionário 19 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
Eu participo do grupo Prove, que é o grupo de voluntariado, no meu caso a gente ajuda as crianças 
de um bairro necessitado aqui. 
 
Funcionário 20 
(  x   ) sim. Qual(is)? 
O Prove, a gente atende uma comunidade no Jardim Paraíso.  
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 Apêndice H – Transcrição das questões abertas das entrevistas realizadas 

com os fornecedores 

 

A1. Você considera a Embraco uma empresa socialmente responsável? 
 
Fornecedor 7 
(  X  ) em parte. Por quê?  
Socialmente responsável até que não tenha seu lucro comprometido. Em parte porque também 
comente erros e nem sempre a prática corresponde ao intento. 
 
A3. Qual a importância de a Embraco ser socialmente responsável? 
 
Fornecedor 1 
Acho que o fato dela ser socialmente responsável, ela está cumprindo com uma parte da sua missão, 
interagindo com o meio ambiente para poder se integrar com esse meio. 
 
Fornecedor 2 
Atender todas as legislações vigentes na região onde atua, além de colaborar com o meio onde está 
inserida. 
 
Fornecedor 3 
Em função do excelente trabalho que está desempenhando, a Embraco está multiplicando seus 
valores, com isso, influenciando os brasileiros. 
 
Fornecedor 4 
Por ser uma empresa socialmente responsável, ela desempenha um papel muito importante para os 
seus colaboradores, comunidade, clientes e fornecedores, pois demonstra estar comprometida com o 
meio ambiente, com a melhoria continua da qualidade de seus produtos e serviços, proteção, 
segurança e saúde dos seus colaboradores, e disseminação de seus valores através de código de 
ética disseminado através de seus parceiros (clientes e fornecedores). 
 
Fornecedor 5 
Não respondeu 
 
Fornecedor 6 
É de fundamental importância, pois mostra a preocupação da empresa não só com a maximização 
dos lucros, mais sim com a importância do ambiente e da sociedade que está a sua volta. 
 
Fornecedor 7 
Muito importante, pois ela própria conquistou a posição de ser vista como um modelo para as demais 
empresas.  
 

A4. Quais os benefícios para a Embraco em ser socialmente responsável? 
 
Fornecedor 1 
É reforçar a marca e a imagem. Num certo sentido o fato dela ter ações de educação ajuda a 
qualificar a mão de obra da região para e si própria e para outras empresas. Às vezes acaba fazendo 
um papel que o governo não faz. 
  
Fornecedor 2 
Resulta naqueles que fazem ou recebem as ações dos trabalhos sociais, reflete no orgulho que a 
sociedade possui em ter uma organização como a Embraco inserida no seu cotidiano. 
 
Fornecedor 3 
Resumidamente, tem a oportunidade de crescer mais, com mais sustentabilidade em um meio 
ambiente mais sadio. 
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Fornecedor 4 
Minimização dos impactos ambientais através da aplicação das normas de seu SGA, preservação da 
natureza através das ações oriundas do Programa Top Verde e preservação da camada de ozônio 
pelo controle dos CFCs que estão implantados nas diferentes versões de compressores de 
refrigeração. 
 
Fornecedor 5 
Não respondeu 
 
Fornecedor 6 
Os benefícios são várias, um deles é garantir a escassez dos recursos e promover a imagem da 
empresa. 
 
Fornecedor 7 
Continuar no mercado mantendo as vantagens que conquistou e cumprir aos contratos internacionais. 
 

A5. Você tem conhecimento dos projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela 
Embraco? 
 
Fornecedor 1 
( X ) em parte. Quais?  
Voluntariado dos funcionários para dar aula em instituições, coleta de donativos, basicamente são 
essas que leio nos jornaizinhos da empresa. 
 
Fornecedor 2 
( X ) sim. Quais?  
Prêmio Embraco de Ecologia, Top Verde Embraco. 
 
Fornecedor 3 
( X ) em parte. Quais? 
Brastemp Independente. 
 
Fornecedor 4 
( X ) em parte. Qual(is)?  
Programa Top Verde e Eficiência Energética. 
 
Fornecedor 5 
( X ) não 
 
Fornecedor 6 
( X ) em parte. Qual(is)?  
Projeto Top Verde 
 
Fornecedor 7 
( X ) não. 
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Apêndice I – Transcrição das questões abertas das entrevistas realizadas com 

a comunidade 

  

A1. Qual(is) a(s) atividade(s) realizada(s) pela Embraco (ou com a parceria da Embraco) na sua 
instituição/comunidade?  
 
Comunidade 1 
Prêmio Embraco de Ecologia. 
 
Comunidade 2 
Seriam... eles nos... como nós participamos e ganhamos o Prêmio Embraco aqui em 2007, né? Então 
seria assim ééé... parceiras na questão de levarmos às outras pessoas todo conhecimento sobre o 
projeto do Prêmio Embraco e de que forma acontece esse projeto. Então nós expomos lá no 
Shopping Mueller, onde os ganhadores fizeram toda apresentação e levamos assim ao conhecimento 
de todos. Para ter uma divulgação maior.   
 
A pesquisadora perguntou qual era o projeto: 
O nosso era Abrace o Rio do Braço e agora nós ganhamos com o Abrace o Rio do Braço e o Jardim 
Sofia e que daí estendemos para o Jardim Sofia.  
 
A pesquisadora perguntou quais as atividades que o projeto consistia: 
Foi a preservação da mata ciliar, mais a limpeza do rio, e realmente agora que nós estamos 
batalhando para que isso ocorra a limpeza do Rio do Braço e todas as outras questões ambientais, 
envolvendo pessoas da comunidade.  
 
Comunidade 3 
Eles dão aulas de inglês a noite, eles estão dando aulas de matemática também, reforço de 
matemática, eles agora estão trabalhando também com geografia, aulas de geografia e assim volta e 
meia eles vêem, se reúnem para brincar com as crianças, fazer uma integração. São os voluntários 
do Prove. 
 
A pesquisadora perguntou quais os objetivos das atividades: 
A matemática foi para ajudar na escola e querendo ou não o objetivo é ensinar, mas o reflexo foi na 
escola, porque mesmo não sendo a mesma matéria que eles estão dando, ou eles já tiveram ou vão 
ter, então acaba reforçando.  
 
Comunidade 4 
Nós participamos do Prêmio Embraco de Ecologia, este ano, em especial, porque teve a categoria 
sementinha que abriu a opção para a educação infantil, porque antes era só para o ensino 
fundamental. Foi o nosso primeiro ano e é uma experiência exitosa. Para eles foi o primeiro ano da 
categoria.  
 
Comunidade 5 
Uma das atividades que foi realizada há bem pouco tempo foi uma técnica em segurança no trabalho 
que veio aqui e fez uma palestra, ela trouxe equipamentos de proteção individual, porque para a 
gente trabalhar aqui, a gente está trabalhando com materiais que podem machucar então eu tenho 
que insistir que as crianças usem já, porque se não quando eles chegarem na idade adulta eles vão 
ter mais resistência, então esse trabalho é um trabalho voluntário que uma equipe de profissionais da 
área de saúde e segurança da Embraco começou a fazer aqui. Eles vão dar continuidade no próximo 
ano, isso foi uma solicitação da escola e junto desse trabalho de uso de EPI e não é na cabeça é no 
olho (a entrevistada advertiu um aluno que estava trabalhando com ela numa atividade do projeto que 
foi premiado pela Embraco) a Dóris e a equipe, não sei o nome do superior dela como que chama, 
eles vão ensinar as crianças a como sair de problemas, de situações de risco eminente de perigo. 
Eles vão saber instalar isso porque nas escolas do Brasil você não vê isso acontecendo, mas nos 
Estados Unidos, não sei se é só lá que isso acontece, mas no Brasil nós precisamos ter isso, porque 
nessa escola, há alguns anos, passou um tornado, bem em cima, detonou toda essa ala aqui da 
escola, para nossa sorte não havia ninguém na escola no dia, era feriado, mas se as crianças 
estivessem aqui o que nós iríamos fazer? Então pensando nisso, pensando na questão das 
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enchentes e em tudo isso que nós estamos vendo, nós percebemos a necessidade disso e a Dóris 
também considera importante, então gostaria que você pudesse ir até lá pra conversar com a Dóris. A 
Dóris é da Embraco, a Embraco é que trouxe ela pra nós, nós pedimos e eles mandaram.  
 
A entrevistada ao responder a questão A3 comentou sobre outras atividades desenvolvidas em 
parceria com a Embraco: 
Com a Embraco nós também pedimos, só que isso ainda não... não sei... Mari vai ficar o treinamento 
né? O treinamento para o ano que vem, a Dóris comentou com você como é que ficou? (a entrevista 
pediu a confirmação de outra professora que estava presente na sala no momento da entrevista). Lá 
na Embraco mesmo a gente não levou eles, porque não foi pertinente essa questão ambiental, era 
mais a questão da casa mesmo. Como a casa pode causar... o processo de urbanização. Então eu 
acredito que é isso a palestra e o fato de eles estarem financiando para nós, inclusive a compra dos 
equipamentos. Eu fui remunerada a partir dessa... porque eu sou bióloga, eu já fui professora aqui da 
escola, no momento eu tô só trabalhando como bióloga. Eu pego eles de vez em quando, eu entro, 
converso com eles, trabalho com professora, como hoje de manhã, nós tivemos trabalhando com os 
fornos solares, isso é uma alternativa pra não consumir lenha, nem carvão, nem gás. A minha 
remuneração foi a partir do projeto do Prêmio Embraco, acho que isso é uma coisa importante, 
porque a Embraco está abrindo espaço para profissionais de a minha área aumentarem a 
empregabilidade. Porque assim a gente pode atuar realmente como profissional, além de... eu aqui 
estou como professora também, não só como bióloga, tá? E como professora eu tenho um 
compromisso com eles. Eu tenho que entregar relatórios para ela, ensino eles a montar relatórios e 
essa parte administrativa, isso eu queria colocar para você também, eu peguei da Embraco, do 
conhecimento que eu tenho lá, porque eu já fui lá, como professora eles já fizeram visitas com a 
gente lá, a professora e não as crianças, tá? Nós conhecemos o processo de ISO14000 da Embraco 
e a ISO9000 que é qualidade, a questão de ferramentas da qualidade e essas duas ferramentas, 
mais a ferramenta de qualidade que é o 5W2H, não sei se você conhece? Então essa ferramenta, o 
diagrama de Ishikawa, que a gente chama de causas e efeito, a gente trabalhou com esses dois, nós 
trabalhamos também com a matriz SWOT, não sei se você conhece? Porque em cada projeto da 
gente, a gente procurou pegar essa ferramenta e aplicar, porque ela é bem maleável a ponto da gente 
poder usar até em processo de ensino e aprendizagem, porque na verdade o caminho também é... 
ele está me ensinando mais porque o pai dele é mestre de obras (a entrevistada se referiu ao aluno 
que estava trabalhando com ela no momento da entrevista numa atividade do projeto premiado pela 
Embraco). Então o que ele sabe fazer ele está me ajudando aqui porque eu sou entusiasta da 
engenharia, mas eu não fiz curso então quem está me ajudando aqui é ele, o pai dele também. Esse 
convívio com o pessoal da comunidade é excelente, sabe? Porque enriquece o projeto e isso a 
Embraco pede para gente também. Nós temos um relatório que a gente tem que entregar pra eles, 
acredito que a Carol deve ter passado para você o modelo.   
 
Comunidade 6 
Bom esse projeto, Prêmio Embraco, é passado para todas as escolas com o intuito de fazer com que 
as pessoas pensem um pouco mais no meio ambiente. A nossa escola apresentou um projeto do óleo 
reciclado sabão perfumando, onde nós estamos até hoje fazendo. Ganhamos o prêmio semente e 
veio um valor para a escola, com esse valor nós conseguimos colocar o projeto em atividade, 
conquistando toda a comunidade, não só a nossa comunidade escolar, mas também fora, algumas 
empresas já nos chamaram para fazer esse projeto nas empresas. Até ao shopping nós fomos 
apresentar esse projeto, pessoas de fora, de outras cidades, já vieram questionando, querendo saber, 
e a Embraco nos deu todo esse amparo, não só financeiro, mas tudo que foi preciso, o estímulo para 
os alunos e para nós professores.  
 
A pesquisadora perguntou no que consiste o projeto: 
O projeto, a princípio foi visto assim a nossa comunidade, a nossa comunidade é uma comunidade 
desprovida de muitas coisas. Aí falavam em meio ambiente, meio ambiente, geralmente a pessoa 
pensa no projeto de reciclagem, mas reciclar o que? Já que a latinha é um meio de vida deles, o 
papelão também, reciclar nessa comunidade, o que eles não estão usando? Aí eu pensei no óleo, 
fomos fazer uma pesquisa de campo, fomos bater fotos das casas. Teve umas fotos assim muito 
interessantes onde as pessoas jogam realmente o óleo na pia e aí em seguida cai direto no mangue, 
sabe aquele sistema de esgoto totalmente errado? O óleo causando uma barreira muito grande no 
meio ambiente, na flora e também fauna. Então tudo isso foi visto, todo esse processo foi visto. 
Juntamos todas as informações e montamos o projeto. Nós vamos fazer o que? Vamos tirar esse óleo 
do meio ambiente, vamos conscientizar esses pais e vamos também fazer com que eles tenham um 
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meio de vida, uma renda, uma renda a mais. E fizemos palestras, a Embraco nos proporcionou dar 
palestras para os pais, tiveram profissionais que vieram, eles nos auxiliaram, vieram profissionais do 
NEAM fazer palestras. Eles até ofereceram, mas como nós, da Secretaria da Educação, temos a 
possibilidade de chamar o NEAM, que é um órgão que também visa o meio ambiente. E com todos 
esses dados, com todas essas informações, se você falar com as crianças elas vão te dizer: óleo não 
se joga na terra porque faz mal, se amanhã nós queremos água, a nossa água vai estar contaminada 
então foi assim, eu não sei se é bem esse o foco que você quer. Então foi assim dentro desse 
conceito de meio ambiente, de poder ajudar as famílias, de estar protegendo a nossa fauna e a nossa 
flora é o projeto e até hoje.  
 
Comunidade 7 
Nós temos, tem o grupo dentro da Embraco que é o Prove, Programa de Voluntariado da Embraco. 
Então tem um grupo dentro do Prove, um grupo de voluntários, que uma vez por mês, no sábado a 
tarde, vêem desenvolver alguma atividade com as crianças. Então são atividades assim bem 
pontuais, principalmente na área de recreação, que também tem algum enfoque educativo. Esse ano 
nós tivemos atividades voltadas, começaram a trabalhar a questão do teatro, teatro de fantoches, 
boneco. Teve um outro sábado que eles trabalharam a questão da educação ambiental, no outro 
encontro foi um passeio que fizeram lá pra recreativa da Embraco. Foram 80 crianças que nós 
levamos lá, então tiveram as atividades de brincadeiras da semana da criança. Então assim são 
atividades que esse grupo desenvolve, um sábado por mês, a tarde. As atividades são pontuais no 
sentido de que é uma vez por mês, é uma atividade que tem um início, meio e fim, naquele sábado, 
mas sempre tem uma coisa, está inserido dentro desse objetivo da própria recreação das crianças, 
eu diria que dentro da proposta que a gente tem, que tenham uma maior postura, mas como também 
não é só recreação, tem todo um conteúdo também, uma proposta educacional voltada, que é 
também a proposta do projeto, então assim fecha tranquilamente, não é uma coisa que acontece a 
parte do que acontece aqui, não é algo isolado. É algo que está dentro do programa do projeto. 
 
Comunidade 8 
Na verdade não é diretamente com a Embraco e sim com o grupo voluntário, o grupo de CCQ Vida. 
São funcionários da Embraco, quer dizer numa certa parte a Embraco influi porque ela libera as 
pessoas para vir aqui, mas o trabalho deles é um trabalho assim. Eles agregaram junto com o 
pessoal do Instituto Fonte da Alegria do Laboratório Catarinense. Eles fazem o trabalho aqui, por 
exemplo, de confraternização, eles fazem um café, fim de ano, páscoa, o pessoal da Embraco junto 
com o pessoal lá do Instituto Fonte da Alegria. Na verdade é um trabalho voluntário. É um trabalho 
voluntário. E uma vez por ano eles fazem um trabalho de limpeza de pátio, junto, o grupo, junto. 
Então é muito bom aqui para Vila Vicentina, porque a Vila Vicentina é uma instituição totalmente 
filantrópica sabe? Recebe com o próprio salário delas, elas contribuem com 30 reais para quitar conta 
de luz e água, o resto elas vivem com o salário delas. Então, qualquer ajuda que vem de voluntário 
ou não voluntário, empresa que seja, é bem-vinda porque nós aqui somos todos voluntários. Eu sou 
voluntário, eu sou vice-presidente esse ano, mas já faz 11 anos que eu trabalho como voluntário e a 
minha esposa há 26 anos. Então nossa, a Vila Vicentina sobrevive de pessoas assim que nem a 
empresa Embraco. Ela influi muito aqui porque, cada grupo de CCQ que tem, ela dá um tipo de 
trabalho em outras entidades, então ela sempre libera um grupo pra vir para a Vila Vicentina. 
 
A pesquisadora perguntou de quanto em quanto tempo é a atuação do grupo na instituição: 
Olha isso depende das datas de festas, comemoração de ano, por exemplo, eles vem na páscoa, 
eles fazem festa  junina, julina, aí eles marcam presença aqui. 
 
A pesquisadora perguntou qual é o objetivo das atividades realizadas: 
O objetivo é trazer alegria para elas né? Porque elas não têm condições de ir, então o objetivo é 
trazer alegria, aquele momento assim alegre que elas não têm condições de ir até, por exemplo, um 
cinema, um espetáculo, um Harmonia Lyra, um teatro, nós também não temos condução para levar, 
porque é uma instituição filantrópica, não tem... governo federal, estadual, municipal a gente não tem 
poder aquisitivo para deslocar essa idosa até a festa das flores, né? Aonde aí é bom para nós porque 
eles vêm até aqui, está entendendo? Na quarta-feira nós fomos até lá, mas eles que pagaram o 
ônibus, para fazer homenagem para esse grupo de voluntários que está fazendo um trabalho anual 
aqui. Foi muito legal, teve muita comemoração. Elas gostaram muito. Então é esse tipo de trabalho 
que a gente faz de acordo com essas pessoas que ajudam, graças a essas pessoas que ajudam nós, 
a mim, eu tô me referindo a mim porque isso facilita para mim, alivia o peso que eu tenho, porque eu 
sou sozinho, eu e a minha esposa. Nós temos a diretoria, mas a diretoria é o Dr. José, ele é 



  

 

226 

presidente da Vila Vicentina, mas por ser médico ele é muito ocupado, os outros têm as suas 
atividades. Um tem uma empresazinha pequeninha, ele faz faixas, ele tem uns dois funcionários, 
então ele tem que acompanhar, os outros têm as suas atividades para fazer. Sobrou para mim que 
sou aposentado, moro aqui perto, eles moram para o outro lado, mais distante. Então sobra pra mim, 
né? É socorrer, é pronto socorro, tem que estar sempre aqui. É como diz o outro, o dia a dia aqui, às 
vezes é um banheiro que não funciona, é uma pia que entope, é todo esse trabalho de manutenção, 
parte elétrica, hidráulica, essas coisas são tudo comigo. Eu faço tudo e quando não tem dinheiro eu 
tiro do meu bolso para comprar as peças para colocar, porque buscar aonde? 
 
Comunidade 9 
Eles são três voluntários e eles atendem na oncologia, parte lúdica, na sala de espera da oncologia 
infantil. Quando os pacientes estão esperando para serem consultados, eles estão ali, fazendo 
atividades com as crianças. Eles trazem brinquedos, balões, bolinhas de sabão, jogos. 
 
A pesquisadora perguntou qual é o objetivo da atividade: 
O objetivo da sala de espera realmente é trabalhar essa ansiedade, para que a criança e a mãe não 
entrem ansiosas, porque quando eles vão para o atendimento eles podem ir para quimioterapia, para 
uma internação, então é para tornar aquele momento antes da consulta uma coisa bem lúdica, bem 
gostosa, então é isso que eles trabalham ali com as crianças, uma vez por semana. Eles são 
voluntários do Prove e já vêm com as atividades preparadas, vêm com jalequinho colorido, aí eles 
vêem com touquinha de palhaço, sempre às segundas-feiras.  
 
Comunidade 10 
Eles fazem recreação, atividades de canto, cultura e, principalmente, brincadeiras com as crianças da 
pediatria. É um trabalho quinzenal, duas a três pessoas, voluntários do Prove. Essas atividades estão 
dentro do Programa de Humanização do hospital, em que o objetivo é o apoio à pacientes e 
familiares. Então o nome do programa que abarca essas atividades ééé, deu um branco ééé...  
 
A pesquisadora perguntou de quem foi a iniciativa da atividade: 
Eles que nos contataram para saber da possibilidade de realizar aqui no hospital esse trabalho 
voluntário, chegando no hospital eles foram encaminhados para mim. Para que eu pudesse 
coordenar esses programas, então eu fiz com eles um projeto, redesenhei, porque eles tinham o 
projeto deles. Apoio familiar é o nome do projeto. Os acompanhantes também são envolvidos de 
alguma forma na atividade e quando a gente conversou, o objetivo deles principal era a pediatria, mas 
a nossa pediatria é pequena, mais ou menos, uns 20 leitos. Teve um tempo em que tinha um adulto 
internado na pediatria por falta de espaço no hospital e baixa lotação na pediatria. Daí nesses caso 
quando eles fazem toda a visitação na pediatria e ainda tem tempo, eles vão ver se na emergência e 
no atendimento pediátrico da emergência tem crianças. Aí eles fazem lá a atividade.   
 
A pesquisadora perguntou quanto tempo tem de duração a atividade: 
Olha, cerca de 2 a 3 horas, eles passam basicamente a tarde aqui. 
 
A pesquisadora perguntou se o grupo já vem com as atividades planejadas: 
Ééé, na verdade eu nunca acompanhei diretamente, mas assim eles interagem com o que acontece, 
então eles vêm vestido de palhacinho, tem o Dr. Rinite, acho que é o nome de um deles, e com essa 
fantasias, bolinha, lúdico, eles vão brincando com as crianças. 
 
A2. Quais são os benefícios para a sua instituição/comunidade, decorrentes do 
relacionamento com a Embraco? 
 
Comunidade 1 
Nós tínhamos um projeto engavetado que era a modificação da escola. A gente necessitava de verba 
e através desse prêmio, a escola se tornou conhecida. Então foi essencial receber esse prêmio, 
porque além de..., não é tanto pelo valor em dinheiro, mas pelo reconhecimento sabe, é um prêmio 
que tem muito reconhecimento junto aos empresários, às empresas, à comunidade. Então para nós 
foi essencial para o início do projeto, agora já não é mais necessário porque... tanto que a gente não 
participou mais.  
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Comunidade 2 
Os benefícios são que eles são co-responsáveis, então eles se tornaram co-responsáveis com toda a 
nossa comunidade e isso fez com que houvesse mais consciência das pessoas com relação a toda a 
preservação à questão ambiental.  
 
Comunidade 3 
Olha os benefícios vistos, primeiro uma melhora na escola. A diretora até chamou a gente perguntou 
o que a gente estava desenvolvendo. Eu vejo que eles se sentem valorizados pelos outros, assim 
porque a gente coloca que a Embraco é uma empresa importante na cidade, dela dependem muitos 
empregados. Eles se sentem valorizados, eu acho que é uma maneira de integrar as crianças à 
sociedade.  
 
Comunidade 4 
Para chegar a falar dos benefícios, é interessante falar que a questão educativa com o meio ambiente 
e dos projetos ambientais a gente sempre desenvolveu aqui no CEI, na Educação Infantil, e vindo a 
Embraco se unir a nós dá um incentivo maior para que a gente impulsione as nossas ações. Então 
esse benefício, saber que ela está como parceira nos incentivando para que esse projeto se realize. E 
um dos benefícios que eu não vou negar é que as instituições, principalmente as públicas precisam 
muito da verba, que ela possibilita para que a gente possa aprimorar o projeto que, de repente, ele 
poderia terminar mais cedo, mas tendo essa questão do subsídio financeiro facilita e ela, fica mais 
tempo, ele vive mais tempo, ele não morre tão cedo.  
 
A pesquisadora perguntou qual era a proposta do projeto:  
Na verdade nós lançamos um projeto de jardinagem, nós precisávamos mudar um pouquinho o 
ambiente do nosso CEI, colocar um pouquinho mais de flores para ter um ambiente um pouco mais 
acolhedor para alguns bichinhos urbanos que às vezes nos visitam e, também, nós sempre 
trabalhamos as questões com a água, nós precisávamos trocar as nossas caixas d’água, que eram 
de amianto, tínhamos que colocar outras que eram ecologicamente correta de PVC e isso onera um 
pouquinho para a instituição, sempre trabalhamos com as questões dessa preservação ambiental e 
isso veio a coincidir, o nosso projeto abraçou essa causa de fazer essa jardinagem que nós 
estávamos necessitando, de trocar as caixas d’água, que a gente sempre falou muito da questão 
dessa água, de cuidar, de  fechar as torneiras, de cuidar com os rios poluídos enfim. Aí juntamos isso 
tudo e conseguimos o prêmio, que veio uma verba que impulsionou. Então acredito que o benefício 
para a instituição é bem esse, eles incentivam através da verba que eles nos proporcionam, que 
fazem a gente dar  continuidade, que é muito importante.  
 
Comunidade 5 
Bem eu falei uma parte só, mas tem mais, a Embraco financiou para nós esse projeto. Do Prêmio 
Embraco de Ecologia, se você quiser conhecer um pouco mais dele tem que entrar... pegar o projeto 
com a Mari, dar uma olhadinha, nós temos já algumas coisas, alguns relatórios que a gente tem aí, 
então você vai ver ações que nós adotamos para trabalhar com as crianças. Nossa proposta era 
trabalhar com a questão ambiental como um todo, ou seja, medir, quantificar, quanto de luz está 
chegando, quanto de calor eu tenho na atmosfera, qual é a umidade do ar, isso tudo dá desconforto 
para nós. Dá aquele mal estar e isso é localmente, agora o que aconteceu na semana passada isso 
mostra um efeito assim catastrófico das alterações do clima e é aquele momento que seria 
interessante para as crianças saberem o que fazer na hora da enchente, como se safar de uma 
situação de um desabamento, de explosão, coisas assim que a Dóris vai confirmar. Então esse 
projeto ele foi dividido da Embraco, ele foi dividido, foi aprovado por uma comissão. Não sei se você 
conhece o Prêmio Embraco. Então essa comissão aprovou o projeto para a gente fazer esse 
monitoramento com as crianças usando equipamentos de medição, luxímetro, anemômetro, bússola, 
termo-higrômetro, que mede a temperatura e a umidade, e a gente fez essas medições aqui na 
escola para não colocar as crianças em risco também e aí todas essas medições foram trabalhadas 
por eles em sala, com as professoras, aqui comigo e tem alguns projetos que rolam aqui no 
laboratório e outros, algumas coisas que rolam na sala. Esse projeto que você está vendo, como eu 
te falei, é uma forma da gente achar uma solução para melhorar o conforto hidro, térmico e luminoso 
dentro das casas, porque a gente tem essa parede, por exemplo, ela vai ser um isolante térmico, 
essa daqui ela vai ter também uma resposta térmica diferente frente à radiação solar, porque a gente 
tem que fazer um ensaio usando uma lâmpada, aqui no laboratório, a gente põe a lâmpada 
infravermelha aqui e mede do outro lado a temperatura. Então a gente pode nesse modelinho avaliar 
o que uma parede mais grossa de um material que é na verdade de argila com pedaços de lápis 
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descascados. Essa estrutura garante pra nós um isolamento térmico que a gente deseja e o fato de 
fazer o tijolo, de construir isso tudo a gente está trabalhando também a questão ética ambiental com a 
criança. Esse é um projeto deles, tem um outro, mas eu não vou ter tempo hábil para falar. Outros 
benefícios é a gente ter acesso à tecnologia, trazer para nós os procedimentos, as ferramentas que 
eles têm para cá, porque não deixa de ser uma indústria, só que isso aqui é uma indústria do 
conhecimento, não é de decoreba só, é relacionamento, ele pode até... o que você aprendeu aqui 
comigo? (a entrevistada perguntou para o aluno que estava trabalhando com ela numa atividade do 
projeto que foi premiado pela Embraco). Ah, um monte de coisas (respondeu o aluno). Mas é uma 
coisa que você não decorou, você foi... o que foi acontecendo? (completou a entrevistada). Agindo 
(respondeu novamente o aluno). Agindo, relacionando, você viu aquele diagrama de Ishikawa de 
causa e efeito que a gente fez na sala? O filme que eles estão fazendo, a série deles, é sobre 
queimadas, como as queimadas surgem a partir de atitudes erradas e como a gente pode reduzir a 
quantidade de queimadas, então eles foram colocando ponto a ponto como é que isso pode ser. Eu 
coloquei para eles isso, ética, quem quisesse anotar era porque estava preocupado em aprender 
alguma coisa que fosse ser diferente, fazer a diferença lá na frente, agora enquanto criança e mais 
para frente. Então isso é a postura que a Embraco passa para nós, enquanto tendo uma ISO9000, 
uma ISO14000 e investir nessa responsabilidade socioambiental que eles têm, na verdade. Isso é o 
modelo que a gente pode colocar para eles, porque muitos dos pais trabalham lá, nós aqui no bairro 
Costa e Silva estamos próximos, então isso foi um modelo, eu peguei esse modelo da Embraco e 
trouxe para cá, só que eu não declaro isso o tempo inteiro, aí a gente vai mostrando, até para que 
não fique parecendo pedantismo ou puxa-saquismo, isso a gente tem que tomar cuidado, mas criar 
essa relação de respeito e mostrar, dar exemplos né? Têm empresas que trabalham sério, tem coisas 
certas, não é tudo confuso, porque a mídia muitas vezes é sensacionalista, porque a empresa poluiu, 
porque não sei quem poluiu, mas na verdade está aqui: oh, é a casa que está causando mal às 
cidades. O processo de crescimento das cidades está dando problemas, o uso de materiais também 
dá problemas, a gente puxou a questão do indivíduo e a Embraco também tem essa postura. De ter 
os grupos, a CIPA é o indivíduo, eu falei, eu posso pôr em risco outras pessoas. Então esse também 
é o modelo que eles passaram para nós.  
 
Comunidade 6 
Benefícios? (silêncio) olha além de tudo que eu já te falei da associação, da conscientização ééé o 
Joaquim Félix ser visto como uma escola que também produz, que também faz, porque até então a 
nossa escola era uma escola desconhecida, a partir do projeto nós passamos a ser conhecidos e a 
partir desse projeto nós construímos parcerias maravilhosas como o Instituto Cau Hansen, não sei se 
você já ouviu falar, através do projeto o Instituto nos presenteou com uma praça de leitura no valor de 
18 mil reais. Além disso, com livros, além dos livros, agora nós vamos ter o natal, dia 17, que o 
Instituto também vai presentear a todas as crianças, terá um papai noel e presentes para todas elas. 
Então querendo ou não a escola está sendo vista e as pessoas estão gostando do Joaquim Félix. 
 
Comunidade 7 
É, bom, eu diria assim, tem um mais institucional que é um certo status. Assim, nós não recebemos 
recursos financeiros da Embraco, mas pelo simples fato de ter o apoio da Embraco isso também dá 
um certo status para o próprio projeto. E também tem o benefício mais lento com as crianças, as 
crianças se divertem aos montes com eles, os voluntários assim são bem divertidos, são criativos e 
demonstram realmente carinho pelas crianças, então essa afetividade entre os voluntários do Prove 
com as crianças e o prazer que a gente vê nas crianças quando vem o pessoal da camiseta laranja, 
como eles falam, eles já ficam assim muito, muito alegres. Então eu digo assim, essa percepção da 
satisfação das crianças, em estar em contato com eles, em ter essa relação de carinho e de amizade, 
eu acredito que é algo que tem feito diferença paras as crianças e inclusive para o próprio projeto. 
Porque as crianças ficam com aquela expectativa, desse grupo, porque é um grupo bem dinâmico, 
que faz diversas atividades, desde atividades aqui no próprio projeto como nos passeios também que 
eles fazem. Então as crianças têm essa expectativa. Hoje são 36 crianças, eram 40, mas 4 saíram, 
então hoje são 36 crianças, mas aos sábados, nós temos alguns sábados que chegam aqui 80, 85 
crianças.    
 
Comunidade 8 
Olha na verdade é muito bom porque você vê, a vantagem é que eles são simpáticos, são 
carinhosos, são atenciosos, são educados, muitas vezes no passado ou então a convivência delas 
com a própria família, teve um desequilíbrio ou família mal estruturada ou por uma razão ou por outra, 
então elas talvez não tinham. Então naquele momento que eles estão aqui, de 3 a 4 horas, 
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convivendo com elas, aquelas jovens, aquelas mães que já tem, aqueles pais, aqueles jovens, eles 
transmitem para elas, muitas vezes deixa a desejar que gostariam de ter numa família assim, tá 
entendendo? É aquele momento alegre, é aquele momento que elas são respeitadas, tem o carinho. 
Então isso conta muito para elas aqui. Eu vejo nos olhos delas que deveria de ser sempre assim, mas 
infelizmente não pode ser assim.  
 
Comunidade 9 
Olha pra instituição... eu vejo mais assim para o paciente, dá essa parte gostosa para criança não ir 
ansiosa, fica ali esperando, às vezes espera meia hora, 15 minutos, 30 minutos, um atendimento, 
então enquanto ele está aguardando ele está se divertindo, não está aquela coisa: o que será que vai 
acontecer comigo agora, será que vão me internar? Não, a criança está brincando, então... 
 
A pesquisadora perguntou quanto tempo tem de duração a atividade:  
Iniciam às 7 horas e saem daqui entre 8h30min e 9 horas, o tempo que o médico fica no consultório, 
é o horário do médico, sempre no horário do médico. 
 
Comunidade 10 
Diretamente, não vamos pensar no paciente, vamos pensar instituição, então assim para mim que 
coordeno um programa de humanização onde a maioria das ações são realizadas por voluntários é 
uma parceria excelente, porque são voluntários que têm um preparo da empresa, então eu fico 
tranqüila quanto à ética e a responsabilidade desses voluntários e por outro lado também cedem o 
espaço para empresa poder pôr em prática a sua filosofia e a sua missão. Então fica uma troca 
excelente, porque a preocupação quando a gente trabalha com voluntário é justamente porque a 
gente não conhece o voluntário, não sabe quem é, da onde vem, qual é a intenção e quando é um 
acordo entre empresas isso fica muito mais tranqüilo, então a gente se sente tranqüilo em abrir as 
portas e deixar eles entrarem no hospital. E para o paciente é excelente. Então assim a gente sabe 
por pesquisa, por estudo, que a criança que tem uma atividade lúdica, tem alguma coisa que faz 
levantar o astral dela,  facilita o processo de cura, isso é comprovado.  
 
A3. A Embraco fez alguma exigência para realização das atividades na sua 
instituição/comunidade? 
 
Comunidade 1 
(   x    ) sim. Qual(is)? 
Você tem um cronograma, um relatório e você tem que acompanhar e prestar contas dos recursos 
que devem ser exclusivamente aplicados no projeto.  
 
Comunidade 2 
(   x    ) sim. Qual(is)? 
Sim, sim, bastante exigência. Teria realmente que envolver a sustentabilidade, que esse é o foco 
principal.  
 
Comunidade 3 
(   x    ) não 
Assim eles primeiro vieram conhecer a instituição, primeiro veio, acho que, a Carol, a Carol entrou em 
contato com a gente, aí veio um pessoal conheceu, a gente mostrou a casa, conversaram com os 
meninos, depois veio um grupo, outro dia outro grupo conhecer, depois veio o grupo e se reuniu com 
todos e daí eles fizeram uma reunião e decidiram. Então assim ô eles visitaram várias instituições 
outras, então daí a nossa foi escolhida, então eles fizeram uma seleção, agora que critérios eles 
utilizaram eu não sei, não sei se foi a necessidade ou os serviços que eles estavam dispostos a 
oferecer. 
 
Comunidade 4 
(   x    ) não 
Não, não são exigências que eles fazem, é uma questão de uma organização que é importante ter 
né? E o acompanhamento que é muito legal, porque eles vêm, eles visitam, percebem como é que 
está o andamento e é importante porque se você se compromete com o projeto não pode largar. 
Então não vêm a ser exigência é uma questão de parceria. E acompanhar como parceiros, né? E isso 
é muito legal. 
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Comunidade 5 
(   x    ) em parte. Descreva: 
Não é exigência, mas é uma indicação. Porque nesse relatório a gente tem uma idéia, porque o 
nosso caso como a gente já tem mais experiência a gente se vira por conta, mas tem escolas novas 
no assunto, como eu poderia dizer? Estreantes e para elas aquele roteiro é muito bom. No momento 
em que a gente vai na Embraco e participa, nós professoras, daquelas atividades que a Carol 
desenvolveu com a gente, a gente fez algumas sugestões, a gente trocou idéias né? Você lembra a 
sugestão que a gente deu para eles? Aquela última que a gente falou (a entrevista perguntou para 
outra professora que estava presente na sala no momento da entrevista). Na verdade essa 
organização partiu de um dos nossos projetos, de um dos nossos relatórios entendeu? Essa 
organização do relatório do prêmio. A gente começou a fazer de uma certa forma que para nós era 
melhor a visualização, entendes? Para o entendimento e eles acabaram então aperfeiçoando e 
adotando o modelo (comentou a outra professora presente). Isso é pra você ter uma idéia de que a 
Embraco permite isso, que a gente dê sugestões, eles dão sugestões para nós. Então é uma parceria 
de colaboração mútua, não é algo imposto, pelo contrário, eles mostram o modelo para facilitar, mas 
nós, por exemplo, nós alteramos, mesmo esse que ela passou, porque pra nós ficava incompleto em 
alguns aspectos.  
 
Comunidade 6 
(   x    ) em parte. Descreva: 
Eles têm critérios né? Quando você pega, quando você tem esse valor você tem que prestar contas, 
que é justo. Todo o valor empenhado tem que ser voltado para o projeto. Você tem que justificar o 
porque da compra do papel. E assim a escola cresce e a Embraco não perde o foco porque de 
repente eles dão 5 mil reais para escola e onde é que foi investido, né? E assim é entendido. Aí esse 
projeto, nesse relatório entra tudo que você fez, onde você gastou, as notas, se valeu, se não valeu, o 
trabalho dos alunos, opinião dos alunos. Então com tudo isso, no final do primeiro semestre é feito 
um relatório, é dado para eles e vem uma parte do dinheiro. No segundo semestre a gente faz o 
relatório, eles verificam, eles analisam e acompanham, eles vem quando tem as atividades, eles 
estão presentes. Na culminância dos trabalhos, porque todas as turmas, toda a equipe, todo mundo 
se envolveu no projeto e no dia da culminância cada série fez um trabalho voltado para o prêmio. Eles 
estavam presentes. Foi maravilhoso. O tempo todo acompanhando o projeto. E ainda, até hoje, 
ontem, na quarta, hoje é sexta, na quarta-feira nossos alunos foram fazer uma apresentação na 
Embraco, mais uma apresentação, quer dizer que ainda tem um vínculo com a Embraco, né?  
 
Comunidade 7 
(   x    ) não 
Olha, porque assim quem fez o contato inicial não fui eu, na época, quando iniciou, mas que eu me 
recordo assim não teve, não teve nenhuma exigência, assim porque começou inclusive muitas 
pessoas que são voluntárias no projeto, que fazem parte da diretoria do projeto ou até mesmo da 
igreja daqui, que apóiam esse projeto são funcionários também da empresa. Então tem um vínculo, 
né? Vários funcionários que atuam na empresa também dão suporte para o projeto. Acho que isso 
também contribuiu porque até hoje eu nunca tive, nunca tive que fazer uma prestação de contas, 
embora a gente precise fazer relatórios, a gente encaminha para eles, mas nunca teve por parte 
deles nenhuma exigência.  
 
Comunidade 8 
(   x    ) não 
Não fez exigência nenhuma. 
 
Comunidade 9 
(   x    ) não 
 
Comunidade 10 
(   x    ) não 
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A4. Desde quando a Embraco atua na sua instituição/comunidade e o que o mudou depois de 
iniciadas as atividades? 
 
Comunidade 1 
2007/2008.  
 
Sobre o que mudou: 
Na escola sim, nós conseguimos aplicar um projeto que era essencial para nossa escola. Então como 
eu falei, através desse prêmio que a gente teve o reconhecimento da comunidade, o reconhecimento 
dos alunos, dos professores e principalmente nós trouxemos mais de 40 parceiros para a escola, 
através desse prêmio.  
 
A pesquisadora perguntou quem eram os parceiros: 
Ah, tem de tudo, Epagri, Fundema, Amanco, Fundação 25 de julho, Escola Agrícola de Araquari, CTA, 
Consulado da Mulher, Conurb, o que mais? Associação de Moradores, a Igreja aqui da Comunidade 
Pastoral, tudo em função do projeto.  
 
A pesquisadora perguntou como esses parceiros chegaram na Escola: 
Nós tínhamos o projeto e para você desenvolver e através do projeto cada vez a gente ia conversar 
com um parceiro e explicar qual era o objetivo da parceria que a gente queria ter com eles, a gente 
levava o projeto né?! 
 
Comunidade 2 
Sobre o que mudou: 
É foi com o Prêmio Embraco que a escola se envolveu mais né? E realmente assim a mudança 
dessas atividades foi (silêncio) ééé a comunidade, o envolvimento da comunidade.  
 
A pesquisadora perguntou se isso aconteceu de maneira geral ou só com os projetos: 
Não, foi de maneira geral né? Tanto é que a questão dos reciclados, dos lixos reciclados foram 
comprados também aqui na escola com o dinheiro do Prêmio Embraco. Então foram comprados os 
depósitos. E aqui mesmo na comunidade existiam assim muita... não existia competição entre as 
pessoas assim, para recolher esse lixo existia só uma pessoa responsável, então as mulheres 
fizeram uma organização, entendes? E elas fizeram assim tipo uma cooperativa. Então... e se 
preocuparam mais com toda essa questão ambiental. Está em funcionamento, tem essas mulheres 
que são bem envolvidas com toda a... Esse foi o projeto de 2006 com término em 2007. Foi a questão 
do Abrace o Rio do Braço, que envolveu a questão do lixo reciclado. Agora é o Abrace o Rio do Braço 
e o Jardim Sofia, e esse projeto de 2008 / 2009, porque nós vamos desenvolver em 2009 esse 
projeto vai envolver muito a questão do paisagismo também, sabe? Então vai envolver a questão 
ambiental e esse povo tão sofrido com as enchentes. Ontem a noite nós tivemos a reunião do 
conselho local de saúde, que acontece aqui na escola nas primeiras quartas-feiras do mês. Então nós 
nos preocupamos com toda essa questão do paisagismo também. Agora mais com a questão do Rio 
do Braço porque na verdade o Rio do Braço, é até estranho falar, mas o rio fez uma curva entende? 
Então foi... mexemos com a natureza, foi mexido com a natureza, o homem mexeu com a natureza e 
o Jardim Sofia está sofrendo as conseqüências devido a isso. Então tem ali um trecho que até teve 
uma pessoa, um geógrafo que ontem fez toda a demonstração diante da comunidade e realmente foi 
feito um desvio do rio. Então a água não tem para onde... não tem passagem. Não tem para onde 
escoar e essa água fica retida aqui no Jardim Sofia. Então nós estamos preocupados com toda essa 
questão ambiental, com essas mexidas na natureza porque se você começa agredir a natureza o 
retorno são essas catástrofes que estão ocorrendo. Então nós estamos preocupados com toda essa 
questão, do Rio do Braço, da limpeza do Rio do Braço, porque não adianta nós plantarmos árvores se 
nós não tivermos toda essa estrutura já organizada. Devolver à natureza o que lhe foi tirado. Porque 
nós temos aqui o kartódromo que é pertinho, então foi feita uma lagoa e essa lagoa foi feito um 
desvio de repente do Rio do Braço. Então tem que ser visto e até nós estamos com ações junto à 
prefeitura para o ano que vem com documentos que nós fizemos tudo protocolado, nossos 
documentos do conselho local de saúde que são representantes de toda comunidade, de igrejas, de 
todas as entidades. Então essas pessoas ééé... nós vamos nos reunir para realmente formular esse 
documento e entrar com essas ações junto à prefeitura, para que sejam revistas essas questões 
ambientais. Porque até a questão do esgoto que eles estão trazendo assim de uma forma sem ter a 
participação da comunidade, então nós vamos exigir uma audiência pública para que haja realmente 
a participação da comunidade e isso é importante porque ontem nós colocamos na reunião, que as 
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pessoas aqui do bairro elas tem mais amparo para nos dar, é porque eu não sou moradora do bairro, 
mas eles têm todo um respaldo, eles têm todo um conhecimento então eles podem nos amparar nas 
ações. Então não adianta nós trazermos só um engenheiro ambiental pra vir aqui e verificar as áreas 
sem que haja realmente um conhecimento, como houve esse desvio no rio, que está causando todos 
esses problemas.  
 
A pesquisadora perguntou quanto dessa consciência da comunidade a entrevistada relaciona ao 
projeto realizado em parceria com a empresa:  
Sim tem ééé (silêncio) tanto é que é tudo uma continuidade. E nós vimos assim, por exemplo, eu vejo 
aqui nesse bairro que ele está tão esquecido, nós vimos aqui situações que foram vividas há muitos 
anos atrás e que ainda estão sendo vividas aqui nesse bairro entende, como por exemplo, é até os 
meios de transporte, ainda existe bastante meios de transportes antigos, entendes? E vendo assim a 
questão que muitas vezes, nós podemos interferir na vida dessas pessoas sendo responsáveis assim 
como a Embraco também se colocou à disposição na responsabilidade, na responsabilidade social. 
Então eles podem, nós podemos interferir dando sugestões até muitas vezes da construção dessas 
residências entende, dos materiais utilizados, que na maioria das vezes são materiais assim, que tem 
uma... que logo se destroem, então a gente pode entrar com outras sugestões que podem mudar 
todo o paisagismo. Mudar assim a questão de fazer uma cerca viva, entendes? No lugar de muros, ir 
mudando toda essa estética do bairro.  
 
Comunidade 3 
Desde agosto de 2008, o plano deles era começar em agosto, mas se eu não me engano eles 
começaram em junho. Eles vieram em maio, porque o projeto era pra começar em agosto, mas aí 
eles anteciparam.  
 
Sobre o que mudou: 
O que mudou? (silêncio) Como é que eu posso te dizer assim? É aquilo que eu falei, eles melhoram 
na escola. Eu tenho um índice de reprovação muito grande, as crianças quase todas, eu tenho um só 
que é um aluno que passa direto na escola, que vai passar de ano, os outros a maioria ficam em 
recuperação e estão bem atrasados. Antes nem em recuperação eles ficavam. Ontem a gente estava 
conversando sobre isso, chegava essa época eles já estavam reprovados, mesmo que fizessem os 
exames já não tinham mais chances porque eles estavam tão atrasados que... Então mudou assim, 
eu vejo o Joaquim hoje, o comportamento mudou. Na escola ele era o mais rebelde, o mais revoltado 
assim sabe? O Joaquim está com 15 anos e está na 5ª série, então a maioria está na 5ª, 6ª série, 
então eles estão bem atrasados. E qual é a nossa meta? A nossa meta é realmente esse reforço 
escolar para poder adiantar eles, porque com 18 anos eles têm que sair daqui. Então assim ô, eles já 
estão atrasados na escola, já é difícil botar em curso, é difícil encaminhar para qualquer outro projeto 
fora porque eles não têm escolaridade. Agora eles já têm a idade, mas não têm a escolaridade. Então 
esse é objetivo nosso junto com a Embraco, foi isso que a gente decidiu, porque eles também 
perguntaram o que a gente precisava. Eles perguntaram assim na época: o que vocês precisam? O 
que vocês mais precisam? Daí claro a gente tem necessidade de material tem, mas a gente vê que 
mais do que material eles precisavam desse reforço escolar, porque a nossa preocupação é assim 
enquanto eles estão aqui a gente consegue suprir eles, a gente contorna, a gente faz uma coisa vai 
atrás, tem uma diretoria que busca, mas esse reforço escolar se eles não saírem daqui com isso vão 
ter dificuldades.    
 
Comunidade 4 
Na verdade é assim, o prêmio... a gente manda o projeto em 2007 e a gente vivencia em 2008. Ele 
acontece assim de um ano para o outro.  
 
Sobre o que mudou: 
Um maior comprometimento com a questão desse projeto de meio ambiente, que sempre existiu, 
mas acredito assim que toda a comunidade, tanto a comunidade de pais, professores e corpo 
docente se envolveram muito mais em termos de compromisso. O que antes de repente a gente 
trabalhava com uma ou duas turmas, agora todos se envolveram e isso graças à questão do prêmio 
vencedor e a Embraco sendo parceira.   
 
Comunidade 5 
O Prêmio Embraco foi projetado no ano passado em 2007 para execução em 2008, ele passou pela 
comissão avaliadora, foi aprovado, a gente fez a defesa oral e aí a gente iniciou. Foi aí que iniciou o 
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relacionamento com a Embraco, a partir do Prêmio Embraco, só que esse relacionamento é mais 
velho, desde 1993, foi o primeiro prêmio que nós ganhamos. Depois disso foi 1997, 1998, 2000, 2005 
e 2007. 
 
Sobre o que mudou: 
Ele responde melhor do que eu. O que mudou? Antes? Como eram sem essas práticas que nós 
temos aqui? Como é que eram as aulas? Melhorou? (a entrevistada perguntou para o aluno que 
estava trabalhando com ela numa atividade do projeto que foi premiado pela Embraco). O professor 
só falava, agora a gente está agindo, está fazendo as coisas né? (respondeu o aluno). Executando 
experiências mesmo (complementou a entrevistada). Então além da postura da Embraco, do modelo 
Embraco enquanto empresa da aplicação das ferramentas, chamar a questão para essa coisa do 
indivíduo e isso daí é como ele disse, antes o grupo estava trabalhando, agora cada indivíduo, cada 
criança, que trabalha aqui é um multiplicador, a gente investe no ensino individual entendeu? É 
diferente do ensino coletivo, que não deixa de ser... 
 
Comunidade 6 
Foi em 2006, hoje nós estamos indo pra 2009. 
 
Comunidade 7 
Já em 2005 já teve, mas aí teve um voluntário. No início de 2005 começou o Prove, mas antes disso 
já através do CCQ, campanhas de donativos, a entidade já era beneficiada. Eu não lembro, mas eu 
acredito que já desde os princípios do projeto. O projeto esse ano está fazendo 13 anos, eu acredito 
que já desde pelo menos do segundo ou terceiro ano em diante, eu acredito que já tenha alguma 
atuação aí (o segundo ano do Projeto Missão Criança corresponde ao ano de 1996).  
 
Sobre o que mudou: 
Bom assim estreitou mais a relação com a própria Embraco. porque antes era algo mais pontual um 
benefício esporádico e agora de vez em quando a gente está em contato, como essa semana teve 
um evento lá para homenagear os voluntários do Prove, nós participamos, levamos as crianças, 
então assim contribuiu para esse estreitar de relações. E assim, aquilo que já coloquei um pouquinho 
antes essa participação das crianças nas atividades, porque aos sábados as atividades, ela é livre e 
aberta, não precisa se cadastrar e também não é obrigatório a criança participar. Durante a semana 
as crianças que estão inscritas elas precisam manter uma média de freqüência para poder continuar, 
mas aos sábados não, mas a gente sentiu assim que, essa atividade aos sábados nós sempre 
tivemos, mas desde que o Prove começou a atuar houve um acréscimo no número de crianças que 
se interessaram em participar dessa programação de sábado. Então é um dos indicadores que a 
gente percebe, a gente considera muito positivo, quer dizer as crianças poderiam estar fazendo 
qualquer outra coisa e de repente até quando tem algum sábado que não tem atividade, assim não é 
só o Prove que desenvolve atividade aos sábados, agora por dois sábados nós tivemos que cancelar 
por causa das chuvas, mas mesmo assim com chuva tinha cerca de 20 a 30 crianças pulando ali na 
frente, eles ficaram chateados porque não tinha atividade. Então assim, para nós isso é um indicativo 
que está sendo feito um bom trabalho, as crianças elas sentem desejo de participar, então assim 
acho que, isso é o que a gente percebe, que é mais visível nesse apoio que a gente tem recebido e 
cremos com certeza que o Prove tem contribuído para isso.  
 
Comunidade 8 
Esse grupo? De maneira geral, o primeiro grupo vai fazer um ano, foi 2007 e esse grupo 2008.  
 
Sobre o que mudou: 
Mudou muito, mudou muito porque elas viviam retraídas, porque elas não tinham esse tipo sabe? De 
um ano para cá, que começou a aparecer esses grupos, primeiro era a Estrela Guia, também do CCQ 
da Embraco, aí parece que a cada dois anos eles mudam de grupo, eles mudam de grupo, então 
mudou muito porque elas não se sentem desprezadas, porque na verdade o dia a dia era sempre eu, 
chegava aqui via uma aborrecida, triste naquelas areazinhas ali sentadas, eu já sabia o que era, 
porque o motivo, desprezo. Então para uma mãe o filho pode ser aquele filho mais rebelde, mais ruim 
que existe, mas é sangue do sangue dela, fruto dela, então ela lá dentro está sempre com aquela 
esperança que, ela quer que o filho se regenera e volte a ser aquilo que a mãe deseja, né? Então a 
saudade do filho, o sofrimento que ela passou com aquele filho, o dia a dia, as madrugadas, acordada 
sem dormir, às vezes ela tirou até da boca dela para dar ao próprio filho. Isso tudo as idosas não  
esquecem, a mãe não esquece, então no momento que ela diz que precisa de um filho, o filho não 
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está. O abandono é a coisa mais triste que tem, então elas se sentiam assim, abandonadas. Então eu 
chegava aqui eu via, eu já sabia o que era, eu chegava contava uma historinha para ela se alegrar, 
animava, contava uma piadinha engraçada, passava a mão na cabeça, amanhã já é um outro dia, 
vamos sorrir que não vale a pena, uma hora de vida para nós é muita coisa, imagina um ano, seis 
meses ou mais, mas tem que aceitar do jeito que é. Amanhã ou depois, eu já sabia, amanhã ou 
depois seu filho vem aqui lhe dar um abraço, mas ele está trabalhando, está... Então conseguia 
amenizar um pouco, mas então os momentos que elas estão aqui a gente vê que muda realmente 
muda ou talvez faça com que elas esqueçam. Então muda, muda, muda muito porque se sabe que o 
bom ambiente, o clima influi muito na vida principalmente de quem já sente o peso da idade, o 
cansaço, reumatismo, reumatóide, artrite, problema de pressão, problema de colesterol, isso dia a dia 
aquilo fica matando, remoendo dentro delas, fica até às vezes desanimando, eu até fico pensando 
muitas vezes como é que quase nenhuma delas tem problema de depressão. Então talvez pela 
natureza, alimentação, antigamente, hoje em dia as mulheres mais novas, tem muitas mulheres com 
depressão. Você sabe ao que a pessoa depressiva pode chegar, né? Então aqui graças ao bom Deus 
não tem. Elas vêm morar aqui e não querem mais sair, às vezes até o filho melhora um pouco de 
vida, por alguma razão, por algo melhor, uma promoção qualquer coisa, melhora um pouquinho de 
vida, vem aqui buscar, mas elas não vão mais. Morre aqui e não sai daqui.  
 
Comunidade 9 
Eles começaram aqui, nós estamos em 2008, acho que foi em 2000, 2001. Quando eles vieram com 
essa proposta, antes eles começaram no ambulatório, antes do ambulatório eles faziam a pediatria 
aqui, o Hospital São José atendia aqui, enfermaria, pediatria. Então eles começaram com uma 
reforma de um quarto, eles reformaram todo um quarto, enquanto eles reformavam o quarto, eles iam 
aprendendo, trabalhar com histórias, a Embraco patrocinou para eles um professor de teatro, de 
música, tem todo esse programa, enquanto isso, aí eles ficaram o tempo todo, eles vinham todas às 
sextas-feiras. Então eles faziam visita em toda a pediatria, como a pediatria foi embora, aí eles foram 
para o ambulatório, então faz muito tempo, faz uns 7 anos, acho que são uns 6 ou 7 anos que a 
Embraco está aqui dentro.  
 
Sobre o que mudou: 
Assim é muito gostoso, para as crianças, tanto que tem dias que, sexta-feira não tem palhacinho, 
como eles falam, e eles cobram: hoje não tem palhacinho? É muito engraçado. Porque às vezes eles 
vem nas segundas, as crianças, ou nas sextas, então quando eles vem na sexta e não tem 
palhacinho e á primeira vez eles ficam hoje não tem palhacinho? Falei não, hoje é só eu. Eu 
acompanho sempre. Assim, eu tô há 12 anos lá embaixo na oncologia e desde que eles começaram 
ali eu acompanho, desde a pediatria. Houve uma mudança de comportamento, eles esperam sabe? 
As crianças ficam esperando, porque é um momento gostoso, agradável, né? Eles fazem também 
festinhas temáticas, festa junina eles fizeram, decoraram, dia da criança, agora já estão se 
organizando para o natal. 
 
Comunidade 10 
Eles fizeram um período em 2007, no primeiro semestre de 2008 eles ficaram afastados e 
recontrataram, reafirmaram o contrato no segundo semestre de 2008. 
 
A pesquisadora questionou a existência da formalidade do contrato: 
Tem da nossa parte, então nós fazemos, é uma exigência do hospital, é um contrato de prestação de 
serviço voluntário, daí é com cada um dos voluntários, assim é uma regulamentação e tenho o 
projeto, para ficar claro o que eles vêm fazer, então eu mantenho esse documento aqui, onde eles 
registram que vêm a cada quinze dias, tem um cronograma. Com mais ou menos os dias... Ah eles 
fazem mágica também. Do que eles vêm fazer aqui e quando eles vêm aqui, até para instituição, na 
minha ausência, poder saber, né? 
 
Sobre o que mudou: 
Assim, a atividade de recreação na pediatria a gente tem já há bastante tempo, né? O que talvez 
mudou é que, com eles, a equipe sabe quando eles vêm, pelo cronograma: ah eles vieram na 
semana passada, mas o que aconteceu, eles não puderam vir hoje? Daí eu posso fazer contato. 
Então essa garantia que é importante para instituição, que também conta com eles. Essa 
regularidade é importante, né? Então dependendo do estado da criança eles até usam essa 
regularidade, olha amanhã vai ter o pessoal aqui fazendo brincadeiras. Então isso acaba fazendo 
parte do dia a dia do setor. Tem as crianças que vão e vem. Fazem tratamento quimioterápico, por 
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exemplo, então vão e quando voltam é aquela felicidade de ver de novo alguém conhecido. É uma 
coisa que é aconchegante.   
 
A5. Você considera a Embraco uma empresa socialmente responsável? 
 
Comunidade 1 
(   x    ) sim 
Eu não tenho como dizer, eu sei que em relação ao Prêmio Embraco de Ecologia eu acho que é uma 
coisa boa que eles fazem. Acho que é sim porque eu não tenho conhecimento do resto. Porque 
responsabilidade social não é só isso né?! 
 
Comunidade 2 
(   x    ) sim 
Eu considero muito responsável, com essa iniciativa do Prêmio Embraco que já acontece há muitos 
anos né? E outras iniciativas que eles tem assim, eles são muito... nós vimos assim um lado muito 
humano, que isso que nós colocamos assim em todas as nossas reuniões que nós devemos ser 
realmente solidários, devemos ter essa responsabilidade social sim, independente como agora 
aconteceram todas essas catástrofes. Então nós nos envolvemos. Eu vejo que nem precisavam os 
órgãos públicos ser acionados como uma obrigação entende? Deveria ser nossa, de ser mesmo, de 
ser humano. Então nós vimos assim na Embraco toda essa responsabilidade como na questão social 
e que é muito importante realmente.   
 
Comunidade 3 
(   x    ) sim 
Olha eu acho que sim.  
 
Comunidade 4 
(   x    ) sim 
 
Comunidade 5 
(   x    ) sim 
Com certeza. 
 
Comunidade 6 
(   x    ) sim 
Totalmente. 
 
Comunidade 7 
(   x    ) em parte. Por quê? 
Eu acho que ela serve de exemplo para muitas outras empresas que não tem, que não tem atuação 
nessa área, eu acredito que a Embraco ela serve de modelo para isso, mas olhando assim o próprio 
potencial da empresa em si, por isso eu digo em parte, porque eu vejo assim que existe um potencial 
para que aja um investimento maior ainda. Por isso em parte.   
 
Comunidade 8 
(   x    ) sim 
Muito, muito. 
 
Comunidade 9 
(   x    ) sim 
Com certeza, até pelo acompanhamento que eles dão ao Prove, né? A Carol, a Carol  tá sempre 
ligando, sempre tem um feedback assim geral da empresa, não é assim oh tem voluntário entra lá e 
fica solto, se vira, não, pelo contrário, sempre... 
 
Comunidade 10 
(   x    ) sim 
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A6. Você tem conhecimento dos projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela 
Embraco, além do(s) realizado(s) na sua instituição/comunidade? 
 
Comunidade 1 
(   x    ) não 
Não porque como empresa eles não estão dentro da escola, eles estão como Prêmio Embraco de 
Ecologia, tanto que não pode associar a marca Embraco com a empresa, Embraco com o Prêmio.  
 
Comunidade 2 
(   x    ) em parte. Qual(is)?           
Não, nós sabemos assim, eles fazem o natal solidário. Até tiveram aqui na nossa escola também e 
assim outras questões é o que a gente sabe assim que eles oferecem. 
 
Comunidade 3 
(   x    ) sim. Qual(is)?  
Ah eles têm muitos outros. Ontem eu vi que eles ajudam o hospital. No Hospital Dona Helena eles 
ajudam, aqui mesmo no João Costa, eles ajudam um outro CEI, aqui na comunidade João Paulo 
Apóstolo, eles ajudam no Lar de Idosos, deixa ver o que mais. Ajudam no Jardim Paraíso. Ah tem 
muitos, Itaiópolis, tem um grupo de teatro.  
 
Comunidade 4 
(   x    ) não 
 
Comunidade 5 
(   x    ) em parte. Qual(is)?           
Porque eu nunca participei de um lá dentro. A Dóris falou de um, é sobre bio alguma coisa, não 
lembro agora.  
 
A pesquisadora perguntou se era biopsicosocial: 
Isso biopsicosocial, até ela falou que está interessada em fazer um mestrado nessa área.  
 
Comunidade 6 
(   x    ) sim. Qual(is)?  
Tem o horta na escola, que diversas escolas também desenvolveram, eu lembro de um que foi feito 
numa cidade vizinha que a Embraco também, em Itaiópolis, que foi sobre a nascente do rio, a 
nascente é dentro do pátio da escola, eu achei muito interessante esse projeto, tem o projeto também 
da conscientização das casas e também o de reciclagem, tem organização eu não lembro o nome 
desse projeto, não lembro. Eu sei que são diversos projetos. 
 
A pesquisado perguntou se a entrevistada lembrava de outras ações de responsabilidade social da 
empresa que não fossem do Prêmio Embraco de Ecologia: 
Não, aí não, aí não lembro.  
 
Comunidade 7 
(   x    ) em parte. Qual(is)?           
Eu não conheço detalhes das ações que são desenvolvidas. Eu sei, por exemplo, que no Caic dos 
Espinheiros tem atuação do pessoal lá, no Dom Bosco também tem o Projeto Resgate, acho que na 
zona sul também. Essas são as instituições que eu me recordo agora, mas eu sei que tem, inclusive 
essa semana foi comentado em torno de 14 entidades nas quais o Prove está atuando aqui em 
Joinville e também inclusive ali em cima da serra, como é que é? Itaiópolis, tem vários. 
 
A pesquisadora perguntou se o Comunidade lembrava de outras ações de responsabilidade social da 
empresa que não fossem ligadas ao Prove: 
Ééé, bom eu não sei se tem exatamente ligação com o Prove, mas tem a questão ambiental. A da  
responsabilidade ambiental, mas não sei se isso está ligado ao Prove também, acho que não, mas 
sei que é uma das atuações de responsabilidade social mais fortes empresa, essa área ambiental, 
tem um Prêmio Embraco de Ecologia, que todo ano acontece, inclusive teve um ano que uma das 
escolas aqui do bairro foi premiada com o projeto. 
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Comunidade 8 
(   x    ) não 
Eu sei que tem aquela, você conhece a Oficina dos Sonhos? Porque eu até não tenho bem 
conhecimento, mas parece que a Embraco, todo ano, não dá aquele prêmio ecológico? Então ela me 
procurou essa pessoa, essa moça me procurou para inscrever a Vila Vicentina. Já é a segunda vez, 
uma vez foi o grupo Castelo Branco e não conseguiram ganhar. Então agora, essa moça está 
concorrendo com a Vila Vicentina e o Menino João de Paula, para ver se... aqui eles querem fazer um 
jardim, essa Oficina dos Sonhos. Então vamos ver, mas é assim, a gente nunca pode exigir ou cobrar, 
então, mas se vier é bem-vindo.  
 
Comunidade 9 
(   x    ) sim. Qual(is)?  
Eu não lembro. Eu fui no ano passado, não sei se no Paraíso, acho que o Lar Emanuel também, tem 
vários, não é só aqui, né? É no Brasil e no mundo.   
 
Comunidade 10 
(   x    ) em parte. Qual(is)? 
(silêncio) ééé eles desenvolvem alguma coisa na... com idosos, num lar de idosos e eu não sei 
exatamente o que em escolas, em escolas municipais. 
 
A pesquisadora perguntou se a entrevistada lembrava de outras ações de responsabilidade social da 
empresa que não fossem ligadas ao voluntariado: 
Ah que não sejam só voluntariado? (silêncio prolongado) Deixa eu ver. A gente vê pelos outdoors que 
eles fazem... agora com o problema das enchentes, então essa parte civil, né? Estão envolvidos de 
alguma forma, a questão da própria... do meio ambiente, a preocupação, pelos funcionários, 
qualidade, mais de uma forma bem superficial. 
 
A8. Marque um X no espaço abaixo da nota que melhor representa a sua opinião a respeito das 
atividades de responsabilidade social desenvolvidas pela Embraco na sua 
instituição/comunidade:  
 
Comunidade 1 
Eles não desenvolveram nenhuma atividade, nada, eles só fazem uma... isso eu acho falho porque 
muitas vezes você pede apoio e eles não te dão certo?! Eles cobram bastante. Só que o retorno que 
eles prometeram não veio. Eles prometeram assim que eles trariam os funcionários. Fizeram uma 
visita na escola, a gente tinha projeto de fazer vários eventos, a parte assim do envolvimento dos 
funcionários com a escola não aconteceu. 
 
A pesquisadora perguntou se isso era uma previsão do projeto: 
Era uma previsão não... deles certo? Então eles não atenderam essa expectativa. Eles vão lá, eles te 
cobram o relatório coisa e tal, mas eles não te dão aquele apoio efetivo, entende? Não acontece 
aquele envolvimento.  
 
A pesquisadora buscou a confirmação da dinâmica do Prêmio Embraco de Ecologia, certificando-se 
de que é a escola que propõe o projeto e a empresa premia com recursos financeiros os projetos 
selecionados: 
É isso, eles só fazem isso e acabou! É só isso.  
 
A pesquisadora solicitou uma nota, considerando todas as falas da entrevistada: 
Eu não daria nota nenhuma, certo? 
 
A10. Qual a importância de a Embraco ser socialmente responsável? 
 
Comunidade 1 
Não sei dizer, como empresa não, por isso é totalmente separado a parte empresa né... a gente ouve 
falar que eles participam da festa das flores e coisas assim, mas assim de eles atingirem a nossa 
comunidade não, não! 
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Comunidade 2 
Olha é muito importante, porque com parceiros tudo fica mais fácil para desenvolver os projetos, 
porque não adianta, às vezes, a gente fica com o projeto no papel com as idéias e eu via assim muito 
próximo, tanto assim da Embraco, como outros projetos que nós estamos desenvolvendo, então 
quando nós temos parceiros a coisa vai. A coisa flui, então é muito importante que... 
 
Comunidade 3 
Eu vejo assim ô, a empresa ela precisa que o funcionário desempenhe um bom serviço. Se o 
funcionário vê, muitas vezes lá têm funcionários que são atendidos, os filhos são atendidos por esses 
programas, a comunidade em geral é beneficiada pela empresa dele, então ele também tem um 
compromisso maior com a empresa, porque ele vê que a empresa também dá um retorno para ele e 
não só um retorno em pagamento, não adianta só trabalhar lá e receber, mas o resto fica tudo 
destruído, não se importa. Eu vejo assim as pessoas vendo que a empresa deles também se importa 
com o que vive ao redor deles, com o social deles né? 
 
Comunidade 4 
(Silêncio prolongado) Bom acredito que é estar sempre mais perto da sociedade, do ser humano, de 
ficar podendo beneficiar e caminhar junto com toda a sociedade que ela abraça né? Acredito que é 
isso, saber que inclusive a sua comunidade e os seus futuros empregados têm qualidade de vida é 
uma responsabilidade realmente com toda a sociedade. 
 
Comunidade 5 
Toda empresa que é socialmente responsável ela tem o que é mais correto, eticamente falando, ela 
precisa ser assim porque não adianta a empresa ter lucro e não retornar para a comunidade, ser 
socialmente responsável é justamente esse retorno. É como uma mãe que alimenta os seus filhos, se 
ela não alimenta e as crianças morrem quem é que vai cuidar dela quando ela estiver na velhice, 
entendeu? É mais ou menos por aí a idéia. A Embraco aqui em Joinville é como uma mãe, entende? 
Ela mostra modelos, para outras empresas também e para comunidade, ela emprega muita gente 
aqui. Se a Embraco tivesse qualquer decaimento em termos de vendas ou até mesmo assim má 
postura ambiental, isso seria uma péssima mensagem para comunidade, entende? Tem muita gente 
que pára de fazer bobeira porque olha a Embraco e pensa, se eles estão fazendo certo, eu tenho ao 
menos que fazer parecido, então esse modelo ajuda. Então essa responsabilidade social ela não é só 
pela lei, eles não fazem só isso, é postura dos (a entrevista foi interrompida pela entrada de alunos na 
sala). De qualquer forma tem que pensar que essa postura da Embraco não é porque a lei está 
dizendo, está dentro da alma de quem fundou, de quem administra, em todos os escalões a gente vê 
isso. Isso faz parte, acho que, até do processo seletivo, acho que o RH quando está fazendo a 
seleção já procura pessoas assim. É o que passa, não é isso que você sente quando você está lá?  
 
Comunidade 6 
(Silêncio) De repente visando o futuro, visando o meio ambiente, a conscientização das pessoas 
(silêncio). Eu não parei para pensar né, mas, mas agora assim provavelmente é o futuro, é poder já 
plantar nas crianças esse conceito de proteção, de cuidar, porque a nossa vida não vai até amanhã, 
né? E se nós não cuidarmos, olha o que está acontecendo na natureza. Então esse projeto é de 
extrema importância porque envolve todas as escolas e as nossas escolas estão trabalhando com os 
pequenos, fazem parte da vida e amanhã parte atuante do futuro. 
 
Comunidade 7 
Ééé eu creio assim que como cada pessoa física tem a sua responsabilidade como cidadã, também a 
empresa, embora inicialmente o produto principal dela seja um produto comercial ou industrial, mas 
ela é uma empresa que está situada dentro de um contexto. E eu creio assim que é de extrema 
importância, é fundamental que essa empresa, a própria empresa que ela também esteja olhando o 
contexto no qual ela está inserida, porque a própria empresa ela vai ter, ela vai ser beneficiada dentro 
do contexto geral. 
 
Comunidade 8 
É muito importante, sabe por quê? As empresas têm um poder e um acesso para chegar no trabalho 
social, apesar deles terem sempre como o governo libera uma certa vantagem na declaração do 
imposto de renda, mas tinham muitas empresas, não tô me referindo à Embraco, tinham muitas 
empresas que nem isso faziam. Hoje aquelas empresas talvez até não foram longe, não se 
expandiram, não cresceram, por quê? A pessoa que pensa só pra si, é igual ao passarinho, se ele 
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não abrir asa ele não voa e vai esbarrar com a cara no chão. Concorda comigo? Então é o seguinte, 
no meio das empresas é muito, é muito importante o trabalho social, principalmente... olha a 
Embraco, o produto dela é motores, mas o motor é colocado na geladeira, se o nome da Embraco 
está numa instituição que nem essa, vem visita, aqui visitar, vê o nome da Embraco aqui: oh a 
Embraco está ajudando aqui, nós vamos comprar os produtos da Embraco, está entendendo? Uma 
coisa puxa a outra e o trabalho social é muito importante porque incentiva os próprios funcionários, 
aquele funcionário que não sabe como chegar e ajudar numa instituição, não tem meios ou não tem 
força e se tiver o apoio da empresa... Tem muitas pessoas que não saem do lugar por falta de um 
empurrãozinho, então, você está entendendo? Não sabe como começar, eu não vou lá na Vila, o que 
eu vou fazer lá? Eu nunca trabalhei como voluntário, não sei o que eu vou fazer. Não, a Embraco tem 
um grupo especial lá, tem uma turma que incentiva, que ensina e coordena, você vai trabalhar na 
Vila, você vai trabalhar lá. Isso é muito importante para uma empresa, o trabalho social, seja em que 
área for, se for na ecologia, se for em instituição, seja onde for participação da empresa.  
 
Comunidade 9 
Não sei se... acho que para eles, acho que dá mais responsabilidade para os funcionários perante a 
sua própria empresa mesmo, se eu trabalho ali como funcionário, ele vê o outro lado que ele pode 
levar, puxa, eu tenho isso,os outros não têm. Acho que dá mais responsabilidade para o funcionário.  
 
Comunidade 10 
(Silêncio) ééé (silêncio) Eu acho que indiretamente tem a questão da política e da missão da empresa 
que eu acho que isso é importante, mas essa política e essa missão também têm por trás uma 
questão de marketing, né? Então assim o nome da empresa acaba aparecendo, tem a questão dos 
benefícios em nível de tributos. Tem essa diferenciação e acho que é isso. Acho que é um conjunto 
de coisas, né? Não dá para dizer que a empresa é responsável socialmente só pela questão de 
tributos mas se ela não tem essa intenção, essa filosofia, ela não vai dar certo.  
 

A11. Quais os benefícios para a Embraco em ser socialmente responsável? 
 
Comunidade 1 
Claro que a responsabilidade social hoje em dia ela é muito importante, é uma forma de... não tem 
lavagem de dinheiro? Aí você faz uma lavagem da imagem da sua empresa aplicando em recursos 
sociais, então o retorno é grande, enorme sabe? Mais nesse sentido, porque eu sou publicitária e 
relações públicas então eu sei fazer marketing, eu sei fazer lobby, porque você sabe muito bem 
quando a coisa não está boa você maquia por fora e joga guela abaixo e isso fica uma coisa 
maravilhosa certo? Porque você não sabe como está funcionando lá dentro né? É isso que eu penso. 
 
Comunidade 2 
Ah, eu vejo que é uma realização ééé não é nome, não é nada, é uma realização deles mesmo assim 
das pessoas que estão envolvidas. E é um benefício que vai levar para futuro tanto para os filhos 
deles, para nós todos né? Então é uma responsabilidade que eles vão ser favorecidos de uma forma 
como nós seremos também.   
 
Comunidade 3 
Eu acho que é isso, os funcionários são contentes, ficam mais satisfeitos. Ela fica com, como é que 
se diz? Uma boa imagem perante a comunidade. Ela é respeitada, porque hoje eu vejo que quando 
se fala em Embraco em Joinville é uma empresa que tem um nome a ser respeitado.  
 
Comunidade 4 
Vejo que se a sociedade está bem automaticamente ela vai ter funcionários bem resolvidos também 
dentro da empresa. Se eles têm qualidade de vida fora, automaticamente eles trazem isso para 
dentro da empresa. 
 
Comunidade 5 
Eu posso fazer uma comparação com a natureza? Se ela é um sistema ecológico e ela respeita 
essas relações, ou seja, um pouco é dela e um pouco é da sociedade e ela nutre os seus 
funcionários não apenas com dinheiro, mas com ética, com tudo isso que essa responsabilidade 
social mostra. Ela está provocando um equilíbrio dinâmico, tudo que está em equilíbrio dinâmico está 
num ponto forte, é sustentável como eles mesmos colocam para a gente, então só passa bem, 
porque essa imagem que ela planta aqui ela é projetada para o resto do planeta vamos dizer assim, 
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porque ela é uma empresa de caráter internacional. Tem plantas da fábrica na China, na Eslováquia, 
então a partir de uma cidade no sul de Santa Catarina, o modelo foi tão bem construído que isso pode 
aumentar o alcance da empresa e isso só mostra a seriedade de quem está administrando. Então o 
fato dela ter essa responsabilidade social, o fato dela estar atuando não só socialmente 
adequadamente, mas também socioambientalmente adequadamente, o maior benefício é o nome 
que ela deixa, entendeu? O nome, a Embraco, quem fala em Embraco pensa: oh é bom trabalhar lá, 
olha o Prêmio Embraco, olha isso, ninguém fala da Embraco: ah a Embraco poluiu, a Embraco 
mandou um monte de gente embora, sabe? A Embraco baixou muito os salários, a Embraco não faz 
isso. Eu tenho uma mensagem e essa mensagem é de equilíbrio e isso eu acho legal. Essa é minha 
opinião pessoal, né? 
 
Comunidade 6 
(Silêncio prolongado) Cidadão consciente? É, a Embraco é uma empresa que visa lucros, né? E se 
ela tiver pessoas sadias, com condições de vida boas, ela vai ter funcionários no futuro assim, 
funcionários que tenham vontade, que tenham ânimo, que tenham disponibilidade, disposição, saúde, 
pode ser.  
 
Comunidade 7 
Não só o benefício de propaganda e marketing, que tem por trás, e eu não questiono isso, eu acho 
que se alguém faz também pode mostrar o que está fazendo, mas assim os funcionários eles moram 
também no contexto social em volta da empresa. Então se a empresa colabora com todo o 
desenvolvimento social ela própria vai ser beneficiada porque os funcionários vão viver num ambiente 
melhor também, então assim, direta e indiretamente a empresa vai ser beneficiada em todos os 
sentidos com essas ações. 
 
Comunidade 8 
Ela tem como benefício é que as próprias pessoas, funcionários, percebem que a empresa, o patrão 
não é radical, não é mão de vaca, não é mão de boneca, está me liberando para aquele lugar lá, a 
empresa está fazendo a parte dela eu vou fazer a minha, é trabalho em conjunto, é benefício para a 
empresa, o empregado chega se ela está ajudando aquelas empresas, aquelas entidades 
assistenciais ou entidades filantrópicas, mesmo não sendo filantrópica essas pessoas se tocam, se 
sentem, elas trabalham mais animadas, conseguem produzir mais, conseguem não pegar tanto 
atestado, acidente, porque o grupo está sempre envolvido com alguma coisa, agora quando um 
empregado, um funcionário numa empresa está trabalhando e a empresa coloca um chefe nas costas 
dele tipo jacaré chocando com o olho em cima, minha amiga olha, ele está querendo, ninguém se 
sente bem sendo vigiado, ele começa assim, ambulatório, perder a hora, ele não produz o produto 
com qualidade, ele começa se vingar, o que ele pode fazer? Se ele brigar com o chefe ele vai para a 
rua, concordas? Se ele arrumar problema com o outro, ele é punido ou vai para a rua, então o ser 
humano é assim, ele tem aquele espírito de bondade, mas ele também tem lá no fundo do coração 
dele, no fundo da alma dele, um meio de querer se vingar. Você pode ver, um gato é um animal muito 
sensível, mas é traiçoeiro, se aperta com ele num quarto escuro para você ver, ele vira num tigre, 
numa onça, ele vem com unhas e dentes, mas ele quer se defender, a própria vida dele, o couro, a 
pele dele, mas o funcionário como ele raciocina ele pensa: se eu xingar com ele, se eu fazer isso o 
prejudicado vai ser eu, eu vou para a rua, então em algum lugar... Eu trabalhei 27 anos na fundição 
Tupy, 27 anos, eu trabalhei primeiro como operador de forno, não forno de fundição, forno de 
tratamento térmico, fui líder de CCQ, fui auxiliar de segurança do trabalho 18 anos, fiz curso de 
bombeiro voluntário, primeiros socorros, fazendo isso tudo servir aqui. Então eu aprendi uma coisa na 
vida, dentro de uma empresa, tudo, eu passei por vários chefes desse tipo jacaré, só que fazia o 
seguinte, eu conquistava ele, convenci ele que daquela forma ele não chegava a lugar nenhum, ele 
estava cheio de problemas, nós tínhamos na nossa área só sete pessoas, ele tinha problemas com 
quase todos eles. Então eu sentava com ele lá na sala, eu dava conselhos para ele, eu dizia para ele, 
mas ele chegava nervoso, toda hora ele chegava bufando porque o fulano não fez aquilo, porque o 
fulano não chegava, porque o fulano foi para o ambulatório, fulano vai para o banheiro e não volta 
mais, fulano não veio hoje, está de atestado. Eu fui indo, fui indo, ele se aposentou e eu saí. Peguei o 
lugar dele, aquelas mesmas pessoas hoje, eu sai de lá em 97, eles ligam para mim, aí como é que 
está? Como é que não está? Eu encontro, converso com todo mundo. Deixei de ir lá visitar ele, mas 
eu ia sempre lá visitar, lá na área, até o próprio, eu tenho lá em casa uma foto, a mulher está aí não 
deixa mentir, até uma carta que o presidente da Tupy mandou para mim, Pacheco, preciso de você e 
dos seus conselhos. É conversando, entendendo, você tem que conquistar a pessoa. Então o caso 
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da Embraco é um caminho certo, um caminho certo, esse trabalho que ela faz. Falei de mais, né, 
mas... 
 
Comunidade 9 
A humanização, né? Eles trabalham com máquina e o voluntariado deles acho que com seres 
humanos. Acho que cria, de repente, funcionários mais humanizados, uma empresa mais 
humanizada, não fica ali só no chão da fábrica, cria outros horizontes, né?  
 
Comunidade 10 
Não eu acho que é isso mesmo (a entrevistada se referiu à resposta da pergunta A10).  
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Anexo A – Temas e indicadores do Instituto Ethos  

 
Temas Indicadores (Continua) 

Valores, transparências e 
governança 

Auto-regulação da conduta 
- Compromissos éticos 
- Enraizamento da cultura organizacional 
- Governança corporativa 
Relações transparentes com a sociedade 
- Relações com a concorrência 
- Diálogo com partes interessadas (stakeholders) 
- Balanço social 

Público interno 

Diálogo e participação 
- Relações com sindicatos  
- Relações com trabalhadores terceirizados 
- Gestão participativa 
Respeito ao indivíduo 
- Compromisso com o futuro das crianças 
- Compromisso com o desenvolvimento infantil 
- Valorização da diversidade 
- Compromisso com a eqüidade racial  
- Compromisso com a eqüidade de gênero 
Trabalho decente 
- Política de remuneração, compromisso e carreira 
- Cuidado com saúde, segurança e condições de trabalho 
- Compromisso com o desenvolvimento profissional e a 
empregabilidade 
- Comportamento frente a demissões 
- Preparação para aposentadoria 

Meio ambiente 

Responsabilidade frente às gerações futuras 
- Compromisso com a melhoria da qualidade ambiental 
- Educação e conscientização ambiental 
Gerenciamento do impacto ambiental 
- Gerenciamento do impacto no meio ambiente e do ciclo de vida 
de produtos e serviços 
- Sustentabilidade da economia florestal 
- Minimização de entradas e saídas de materiais 

Fornecedores 

Seleção, avaliação e parceria com fornecedores 
- Critérios de seleção e avaliação de fornecedores 
- Trabalho infantil na cadeia produtiva 
- Trabalho forçado (ou análogo ao escravo) na cadeia produtiva 
- Apoio ao desenvolvimento de fornecedores 

Consumidores e clientes 

Dimensão social do consumo 
- Política de comunicação comercial  
- Excelência do atendimento 
- Conhecimento e gerenciamento dos danos potenciais dos 
produtos e serviços 

Comunidade 

Relações com a comunidade local 
- Gerenciamento do impacto da empresa na comunidade de 
entorno 
- Relações com organizações locais 
Ação social 
- Financiamento da ação social 
- Envolvimento com a ação social 
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Temas Indicadores (Conclusão) 

Governo e sociedade 

Transparência política  
- Contribuições para campanhas políticas 
- Construção da cidadania pelas empresas 
- Práticas anticorrupção e antipropina 
Liderança social 
- Liderança e influência social 
- Participação em projetos sociais 

Fonte: Indicadores Ethos (2007) 
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Anexo B – Nível, elementos e indicadores de Hopkins 

 
Esboço de indicadores e medidas (Continua) 

Elemento do modelo de 
empresa socialmente 

responsável 
Indicador 

Medida: classificação numérica 
recomendada ou outra medida 

quantitativa 
Nível I – Princípios de responsabilidade social 

Legitimidade 

- Código de ética 
 
- Código de ética 
 

Publicado?  
 
Distribuído para os 
empregados? 

0 ou 1 
 

0 ou 1 

Responsabilidade pública 

- Litígios envolvendo violação das 
leis pela empresa 
 
 
- Penalidades em conseqüência 
das atividades ilegais 
 
- Contribuição para inovações 
 
- Criação de empregos 

Montante, 
dimensão?  
 
 
Montante?  
 
 
Gastos com P&D 
 
Número líquido de 
empregos criados 
 

Número e 
dimensão dos 
processos 
 
Dimensão da 
penalidade 

Arbítrio dos executivos 

- Código de ética 
 
 
 
- Executivos condenados por 
atividades ilegais 

Gestores e 
funcionários 
treinados? 
 
Número, 
montante? 

Número de 
treinados (% 
do total) 
 
Número 

Nível II – Processos de capacidade de resposta social 

Percepção do ambiente 
- Mecanismos para examinar as  
questões sociais relevantes para a 
empresa 

Existe? 0 ou 1 

Gerenciamento dos 
Stakeholders 

- Corpo analítico para as questões 
sociais, como parte integral da 
elaboração de políticas  
 
- Auditoria social 
 
- Relatório de prestação de contas 
sobre ética 

Existe? 
 
 
 
Existe? 
 
Existe? 
 

0 ou 1 
 
 
 
 

0 ou 1 
 

0 ou 1 

Administração de questões 
- Políticas elaboradas tendo como 
base de análise as questões 
sociais 

Regulamentos e 
políticas da empresa 

0 ou 1 
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Nível III – Resultados / ações de responsabilidade social (Continua) 
Elemento do modelo 

de empresa 
socialmente 
responsável 

Stakeholders 
grupos 

(assumidos) 
Indicador Medida 

Efeitos nos 
stakeholders internos 

Proprietários / 
acionistas 
 

- Lucratividade / valor 
 
 
- Irresponsabilidade 
administrativa ou 
atividades ilegais 
 
 
- Bem-estar da 
comunidade 
 
- Filantropia 
corporativa 
 
- Código de ética  
 

- Valor das ações, retorno sobre o 
investimento etc. 
 
- Multas, números de recalls de 
produtos, emissão de poluentes, 
medida em relação a algum padrão 
industrial 
 
- Valor das doações, programas com 
% dos ganhos 
 
- Valor das doações antes do IR, com 
% dos ganhos 
 
- Publicado, distribuído, treinado 
 

0 ou 1 

Executivos 
 

- Códigos de ética 
 

- Treinados no código de ética e o 
aplicam de formas demonstráveis e 
mensuráveis 

Funcionários 

- Relações sindicato / 
empresa 
 
- Questões de 
segurança 
 
- Pagamentos, 
subsídios e benefícios 
 
 
- Demissões 
 
 
- Funcionários 
proprietários 
 
- Políticas para 
mulheres e minorias 

- Evidência de controvérsia, boas 
relações 
 
- Litígios, penalidades 
 
 
- Ranking em relação a empresas 
similares (medido em % gasta com 
benefícios, programas etc.) 
 
- Porcentagem, freqüência, 
indivíduos escolhidos 
 
- Valor (%) 
 
 
- Existência, posição no ranking com 
relação a empresas similares, litígios 
e penalidades  
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Nível III – Resultados / ações de responsabilidade social (Continua) 
Elemento do modelo 

de empresa 
socialmente 
responsável 

Stakeholders 
grupos 

(assumidos) 
Indicador Medida 

Efeitos nos 
stakeholders externos 

Clientes / 
consumidores 
 

- Código de ética 
 
 
- Recalls de produtos 
 
 
 
- Litígios 
 
 
 
- Controvérsia pública 
sobre produtos e 
serviços 
 
- Propaganda 
enganosa 
 

- Evidência de aplicação a produtos 
ou serviços 
 
- Número absoluto, gravidade dos 
litígios ou penalidades, porcentagem 
da produção total 
 
- Quantidade de processos por 
fraude, fixação de preços e formação 
de trustes 
 
- Gravidade, freqüência 
 
 
 
- Litígios, penalidades 

Meio ambiente 
 

- Poluição 
 
 
- Lixo tóxico 
 
 
- Reciclagem e uso de 
produtos reciclados 
 
- Uso de etiqueta 
ecológica nos 
produtos 
 

- Desempenho com relação a 
índices, litígios, multas 
 
- Desempenho com relação a 
índices, litígios, multas 
 
- Porcentagens 
 
 
- Sim/não 

Comunidade 

- Doações corporativas 
para programas 
comunitários 
 
- Envolvimento direto 
em programas 
comunitários 
 
- Controvérsias ou 
litígios com a 
comunidade 
 

- Montante, porcentagem 
 
 
 
- Número, resultados, custos, 
benefícios 
 
 
- Número, gravidade, resultados 

Fornecedores 
 

- Código de ética da 
empresa 
 
- Código de ética dos 
fornecedores 
 
- Litígios / penalidades 
 
- Controvérsias 
públicas     

- Aplicado a todos os fornecedores 
 
 
- Aplicado 
 
 
- Número, montante, resultados 
 
- Montante, resultados 
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Nível III – Resultados / ações de responsabilidade social (Conclusão) 
Elemento do modelo 

de empresa 
socialmente 
responsável 

Stakeholders 
grupos 

(assumidos) 
Indicador Medida 

Efeitos institucionais 
externos 

Organização 
como instituição 
social 
 

- Código de ética 
 
- Litígios genéricos 
 
- Processos por ações 
classistas 
 
- Melhorias nas 
políticas e na 
legislação em 
decorrência de 
pressões da Empresa 

- Publicado e aplicado 
 
- Montantes, números e resultados 
 
- Montantes, tipo, número, resultados 
 
 
- Sim/não 
  

Fonte: Hopkins (1997, p. 581) 
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Anexo C – Dimensões, aspectos e indicadores essenciais das Diretrizes do 

Global Reporting Initiative (GRI) 
 
 ASPECTOS 

ECONÔMICOS INDICADORES (Continua) 

D
IM

E
N

S
Ã

O
 E

C
O

N
Ô

M
IC

A
 D

A
 

S
U

S
T

E
N

TA
B

IL
ID

A
D

E
 Desempenho 

econômico 

- Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos 
operacionais, remuneração de empregados, doações e outros investimentos na 
comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e 
governos. 
- Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da 
organização devido a mudanças climáticas. 
- Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que a 
organização oferece. 
- Ajuda financeira significativa recebida do governo. 

Presença no 
mercado 

- Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em unidades 
operacionais importantes. 
- Procedimentos para contração local e proporção de membros de alta gerência 
recrutados na comunidade local em unidades operacionais importantes.  

Impactos 
econômicos 
indiretos 

- Desenvolvimento e impacto de investimentos em infra-estrutura e serviços 
oferecidos, principalmente, para benefício público, por meio de engajamento 
comercial, em espécie ou atividade pro bono. 

D
IM

E
N

S
Ã

O
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M
B
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N
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L
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A
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U

S
T

E
N
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B
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A
D

E
 

ASPECTOS 
AMBIENTAIS INDICADORES 

Materiais 
- Materiais usados por peso ou volume. 
- Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem. 
 

Energia 
- Consumo de energia direta discriminada por fonte primária. 
- Consumo de energia indireta discriminada por fonte primária.  
 

Água - Total de retirada de água por fonte. 

Biodiversidade 
 

- Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro 
das áreas protegidas, ou adjacentes a elas, e áreas de alto índice de 
biodiversidade fora das áreas protegidas. 
- Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades, produtos 
e serviços em áreas protegidas e em áreas de alto índice de biodiversidade fora 
das áreas protegidas. 

Emissões, 
efluentes e 
resíduos 

- Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso. 
- Outras emissões indiretas e relevantes de gases de efeito estufa, por peso. 
- Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso. 
- Descarte total de água, por qualidade e destinação. 
- Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. 
- Número e volume total de derramamentos significativos.   

Produtos e 
serviços 

- Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a 
extensão da redução desses impactos. 
- Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de 
produtos vendidos, por categoria de produto.  

Conformidade 
- Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-
monetárias resultantes da não conformidade com leis e regulamentos 
ambientais.  

Transporte - Não há definição de indicadores essenciais. 

Geral - Não há definição de indicadores essenciais. 



  

 

250 

 

D
IM

E
N

S
Ã

O
 S

O
C

IA
L

 D
A

 S
U

S
T

E
N

TA
B

IL
ID

A
D

E
 

ASPECTOS  
SOCIAIS INDICADORES (Continua) 

PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE 

Emprego 
- Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. 
- Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária gênero e 
região. 

Relações entre 
os trabalhadores 
e a governança 

- Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. 
- Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças 
operacionais, incluindo se esse procedimento está especificado em acordos de 
negociação coletiva. 

Saúde e 
segurança no 
trabalho 

- Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos 
relacionados ao trabalho, por região. 
- Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle 
de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou 
membros da comunidade com relação a doenças graves.  

Treinamento e 
educação 

- Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por 
categoria funcional. 

Diversidade e 
igualdade de 
oportunidade 

- Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e 
discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa etária, 
minorias e outros indicadores de diversidade. 
- Proporção de salários base entre homens e mulheres, por categoria funcional.  

DIREITOS HUMANOS 

Práticas de 
investimento e 
de processos de 
compra 

- Percentual e número total de contratos de investimentos significativos que 
incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram submetidos à 
avaliação referentes a direitos humanos. 
- Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram 
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as medidas tomadas. 

Não-
discriminação - Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas.  

Liberdade de 
associações e  
negociação 
coletiva 

- Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de associação 
coletiva pode estar correndo risco significativo e as medidas tomadas para 
apoiar esse direito. 

Trabalho infantil - Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho 
infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil. 

Trabalho 
forçado ou 
análogo ao 
escravo 

- Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho 
forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para erradicação do 
trabalho forçado ou análogo ao escravo. 

Práticas de 
segurança 

- Não há definição de indicadores essenciais. 

Direitos dos 
indígenas 

- Não há definição de indicadores essenciais. 

SOCIEDADE 

Comunidade 
- Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para avaliar e 
gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo a entrada, 
operação e saída. 

Corrupção 

- Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações 
de riscos relacionados à corrupção. 
- Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos 
anticorrupção da organização. 
- Medidas tomadas em respostas a casos de corrupção. 

Políticas 
públicas 

- Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas 
públicas e lobbies. 

Concorrência 
desleal - Não há definição de indicadores essenciais. 

Conformidade - Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-
monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos.  
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 ASPECTOS  
SOCIAIS INDICADORES (Conclusão) 

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO 

- Saúde e 
segurança do 
cliente 

- Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde e 
segurança são avaliados visando melhoria, e o percentual de produtos e 
serviços sujeitos a esses procedimentos.  

- Rotulagem de 
produtos e 
serviços 

- Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos de 
rotulagem, e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais exigências. 

- Comunicações 
de marketing 

- Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados a 
comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio. 

- Conformidade - Não há definição de indicadores essenciais. 

- Compliance - Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade com leis e 
regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços. 

Fonte: Global Reporting Initiative (2006) 
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Anexo D – Dimensões, critérios e indicadores do questionário aplicado às 

empresas para composição do Índice de Sustentabilidade (ISE) 

 

Dimensão Critérios Indicadores (Continua) 

Geral 
 

Compromissos - Compromisso fundamental  
- Compromissos voluntários 

Alinhamento - Consistência dos compromissos 
- Remuneração 

Transparência - Relatórios 
Conduta - Combate à corrupção 

Natureza do Produto 
 

Impactos pessoais do uso do 
produto - Riscos para o consumidor ou terceiros 

Impactos difusos do uso do 
produto - Riscos difusos 

Cumprimento legal - Informações ao consumidor 
- Sanções judiciais ou administrativas 

Governança Corporativa 
 

Propriedade 
- Proteção aos minoritários  
- Transparência 
- Cumprimento legal 

Conselho de administração 
- Estrutura 
- Dinâmica 
- Transparência 

Gestão - Qualidade da gestão 

Auditoria e fiscalização - Prestação de contas 
Conduta e conflito de interesses - Conduta e conflito de interesses 

Econômico-Financeira 
 

Política 
- Planejamento estratégico dos ativos 
intangíveis  
- Riscos e oportunidades 

Gestão 
- Crises e plano de contingência 
- Ativos intangíveis 
- Gestão do desempenho 

Desempenho 

- Demonstrações financeiras  
- Lucro econômico 
- Equilíbrio do crescimento 
- Geração de emprego e renda 
- Demonstração de valor adicionado 
- Cumprimento 

Legal - Histórico 

Ambiental 
 

Política - Compromisso, abrangência e divulgação 

Gestão 

- Responsabilidade ambiental 
- Planejamento 
- Gerenciamento e monitoramento 
- Sistemas de gestão 
- Comunicação com partes interessadas  
- Compromisso global: mudanças climáticas 
e biodiversidade 

Desempenho 

- Consumo de recursos ambientais - inputs 
- Emissões e resíduos 
- Emissões e resíduos críticos  
- Seguro ambiental 

Cumprimento legal 

- Área de preservação permanente 
- Reserva legal 
- Passivos ambientais  
- Requisitos administrativos 
- Procedimentos administrativos 
- Procedimentos judiciais 
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Dimensão Critérios Indicadores (Conclusão) 

Ambiental para Instituições 
Financeiras 

 

Política 
- Compromisso, abrangência e 
divulgação de políticas e de critérios 
ambientais 

Gestão 

- Responsabilidade socioambiental nos 
negócios  
- Gerenciamento e monitoramento de 
risco socioambiental 
- Gerenciamento e monitoramento de 
fornecedores 
- Engajamento com partes interessadas  
- Compromisso global: mudanças 
climáticas e biodiversidade 

Desempenho - Produtos e serviços socioambientais 
- Consumo de recursos - inputs 

Cumprimento legal 
- Área de preservação permanente 
- Reserva legal  
- Áreas contaminadas  

Social 
 

Dimensão social 

- Compromisso com princípios e direitos 
fundamentais nas 
- Relações de trabalho 
- Participação em políticas públicas  
- Respeito à privacidade, uso da 
informação e marketing 

Gestão 

- Processos relativos aos compromissos 
com princípios e direitos 
- Fundamentais nas relações de trabalho 
- Relação com a comunidade  
- Relação com fornecedores  
- Relação com clientes e consumidores 

Desempenho 
- Diversidade e equidade 
- Contratação de trabalhadores 
terceirizados 

Cumprimento legal 
- Público interno  
- Clientes e consumidores 
- Sociedade 

 Fonte: Questionário Base ISE (2008) 
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Anexo E – Tabela de valores críticos de Q para testes de comparações 

múltiplas não-paramétricas 

 

K = # de grupos 
 
 

K 
α 

0,05 0,01 
2 1.960 2.576 
3 2.394 2.936 
4 2.639 3.144 
5 2.807 3.291 
6 2.936 3.403 
7 3.038 3.494 
8 3.124 3.570 
9 3.197 3.635 

10 3.261 3.692 
11 3.317 3.743 
12 3.368 3.789 
13 3.414 3830 
14 3.456 3.868 
15 3.494 3.902 
16 3.529 3.935 
17 3.562 3.965 
18 3.593 3.993 
19 3.622 4.019 
20 3.649 4.044 
21 3.675 4.067 
22 3.699 4.089 
23 3.722 4.110 
24 3.744 4.130 
25 3.765 4.149 

Fonte: Zar (1984, p. 568) 

 


