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RESUMO

ROSA, Marcelo Medeiros da. Investimento Social Privado das Empresas de
Santa Catarina. 2006. 99 fls. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em
Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
Florianópolis, 2006.

Professora Orientadora: Rosimeri de Fátima Carvalho da Silva

0 presente trabalho tem como escopo identificar quais os objetivos das empresas
com mais de 50 colaboradores, sediadas no Estado de Santa Catarina ao realizarem
investimentos sociais. A pesquisa caracteriza-se como um estudo teórico empírico,
quantitativo, de caráter exploratório, realizado através de um estudo de campo com
a aplicação de questionários estruturados através de amostras aleatórias de
empresas associadas á Associação Comercial e Industrial de Florianópolis,
Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis e à Federação
das Indústrias do Estado de Santa Catarina, objetivando identificar em que áreas e
os programas em que estas organizações efetuam seus investimentos sociais, a
freqüência destes, bem como verificar a existência de políticas internas para gestão
dos investimentos sociais, os resultados percebidos após a organização ter investido
e as normas e certificados relacionados à responsabilidade social que as empresas
possuem. Os resultados obtidos através da pesquisa demonstram que o principal
objetivo das empresas ao realizar investimentos sociais é a melhoria da imagem
institucional da organização e de forma indireta auxiliar a comunidade, as entidades
e proporcionar a satisfação de seus colaboradores. A gestão da responsabilidade
social é de caráter amador, inexistindo políticas internas claras para administração
dos investimentos sociais, bem como de profissionais especializados para tratar do
tema. 0 empresariado catarinense demonstrou-se muito pouco consciente acerca da
seriedade e da importância que os investimentos sociais têm para as empresas e
para a sociedade.

Palavras-chave:
Areas,
certificados, colaboradores, comunidade, imagem
institucional, investimentos sociais, normas, programas e políticas internas.

ABSTRACT

ROSA, Marcelo Medeiros of. Private Social investment of the Companies of
Santa Catarina. 2006. 99 fls. Work of Conclusion of Period of training (Graduation in
Administration). Course of Administration, Federal University of Santa Catarina,
Florianópolis, 2006.

Orienting professor: Rosimeri de Fatima Carvalho da Silva

The present work has as target to identify to which the objectives of the companies
with more than 50 collaborators, headquartered in the State of Santa Catarina when
carrying through social investments. The research is characterized as an empirical,
quantitative theoretical study, of exploratory character, carried through through a
study of field with the application of questionnaires structuralized through random
samples of companies associates to the Trade association and Industrial of
Florianópolis, Enterprise Association of the Region Metropolitan of Florianópolis and
to the Federacy of the Industries of the State of Santa Catarina, objectifying to
identify where areas and the related programs where these organizations effect its
social investments, the frequency of these, as well as verifying the existence of
internal politics for management of the social investments, the results perceived after
the organization to have invested and norms and certificates the social responsibility
that the companies possess. The results gotten through the research demonstrate
that the main objective of the companies when carrying through social investments is
the improvement of the institucional image of the organization and indirect form to
assist the community, the entities and to provide the satisfaction of its collaborators.
The management of the social responsibility is of amateur character, inexisting clear
internal politics for administration of the social investments, as well as of specialized
professionals dealing with the subject. The catarinense empresariado one very
demonstrated little conscientious concerning the seriousness and importance that the
social investments have for the companies and the society.

Key-Words: Areas, certificates, collaborators, community, institucional image, social
investments, norms, programs and internal politics.
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I INTRODUÇÃO

1.1APRESENTAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA

A empresa esta inserida em um conjunto de organizações políticas, culturais,
jurídicas, econômicas e sociais. Ela não sobrevive isoladamente. Constitui-se um
sistema aberto, pois interage com o ambiente, agindo e reagindo as situações,
influenciando e sendo influenciada, adaptando-se continuamente e provocando
adaptações nesse ambiente. (OLIVEIRA, 2002).
0 atual contexto empresarial retrata um paradoxal conflito de interesses entre
sociedade e as empresas. A crescente concorrência, vigente graças à presença
cada vez mais comum de empresas estrangeiras, denominadas transnacionais, faz
com que predomine a busca incessante por meios mais rápidos

e baratos de

produção, com o intuito de reduzir custos e aumentar a produtividade, muitas vezes.
abrindo mão de colaboradores ou adulterando balanços e prejudicando acionistas e
o governo. (KARKOTLI & ARAGÃO, 2004).
Tem-se, portanto, o dilema entre a supereficacia empresarial, onde o lucro é
considerado o único indicador para o sucesso, e a satisfação dos interesses da
sociedade, percebidos através de saúde, da moradia, do saneamento básico, da
educação, etc.
As mudanças ocorridas desde o surgimento do sistema capitalista marcam a
divisão entre o período capitalista industrial e a questão social, iniciadas no século
XIX, graças ao estado de pobreza e miséria dos trabalhadores industriais da Europa

Ocidental. Configura-se a existência, a partir desta ruptura, de novos sujeitos, com
novas necessidades a serem atendidas. (PASTORINI, 2004).
A rapidez com que os ;Daises evoluíram tecnologicamente, muitas vezes em
favor da economia e detrimento à sociedade, foi a mesma que propiciou

o

surgimento de uma mudança, com base em valores mais humanos e ecológicos.
(ALMEIDA, LEITE FILHO e ALMEIDA, 2006).
O cenário complexo e contraditório proveniente da globalização econômica,
no qual as organizações detêm grande poder de manipulação de mercado, mas são
vulneráveis ás mudanças do comportamento social, tornou propicio o surgimento da
Responsabilidade Social. (FISCHER, 2002).
As empresas passam a ser indagadas e contestadas não s6 pelo que fazem,
mas também pelo que deixam de fazer, devendo, além de realizar seus processos
(produzir, comercializar, etc.), zelar pelo bem-estar da sociedade

e do meio-

ambiente. (OLIVEIRA, 2002).
A

Responsabilidade

Social

Empresarial

(denominada

Responsabilidade Social Corporativa, Cidadania Empresarial

e

também
Filantropia

Empresarial), corresponde a ações pelas quais as organizações lucrativas buscam
"ressarcir" a sociedade pelo males que elas mesmas criam. (BEGHIN, 2005).
De acordo com Tenório (2004, p. 13):
A questão da responsabilidade social empresarial é tema recente.
polêmico e dinâmico, envolvendo desde a geração de lucros pelos
empresários, em visão bastante simplificada, até a implementação de
ações sociais no plano de negócios das companhias, em contexto
abrangente e complexo. (TENÕRIO, 2004, p. 13).

Os conceitos sobre o tema evoluiram consideravelmente com o passar dos
anos. Há tempos, ser uma empresa socialmente responsável era cumprir as
obrigações com fornecedores, colaboradores e com o Estado, através do pagamento

dos impostos e cumprimento das leis. Hoje, ser socialmente responsável engloba
também, além dos atores citados, a relação empresa com o meio-ambiente, etc.
0 investimento social privado diz respeito ás atividades ligadas á comunidade

e monitoradas quanto ao seu retorno, não exclusivamente de imagem para a
empresa, mas do aproveitamento dos recursos aplicados em determinada instituição
ou localidade. O monitoramento, por parte da empresa, é o que difere essa ação de
assistencialismo ou de caridade. (ALMEIDA, LEITE FILHO e ALMEIDA 2006).

Inserida nestes debates, a presente pesquisa pretende investigar o tema
"investimento Social Privado", a fim de coletar, sistematizar e interprestar dados e
informações

a respeito dos investimentos sociais privados, realizados pelas

empresas com sede no Estado de Santa Catarina.
Investigar a respeito dos investimentos sociais privados

permitirá

a

identificação dos motivos que fazem com que as empresas realizem este tipo de

ação social, auxiliando na

compreensão do contexto atual e servindo como

instrumento para futuras pesquisas.
Assim, o tema da pesquisa proposta é o investimento social privado e a
pergunta da pesquisa pode ser assim definida: "Quais são os objetivos das
empresas com mais de 50 colaboradores, sediadas no Estado de Santa
Catarina, ao realizarem investimentos sociais?"
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Gerai

Identificar quais são os objetivos das empresas com mais de 50
colaboradores, sediadas no Estado de Santa Catarina, ao realizarem investimentos
sociais.

1.2.2 Objetivos Específicos

a) Identificar as areas ou programas dos investimentos sociais das organizações
em estudo;
b) Identificar a freqüência dos investimentos sociais;
c) Verificar a existência de politicas internas para a gestão de investimentos
sociais;
d) Identificar quais os resultados percebidos após a organização ter investido no
social;
e) Identificar quais certificados ou normas as organizações em estudo utilizam
no que diz respeito a Responsabilidade Social.

1.3 JUSTIFICATIVA

A maior justificativa para a escolha do tema estudado é o aspecto social.
Conforme Castro (apud MATTAR, 1999 p. 57), T..] dizemos que um tema é
importante quando está de alguma forma ligado a uma questão crucial que polariza
ou afeta um segmento substancial da sociedade." (CASTRO, apud MATTAR, 1999,
p. 57).
Os dados coletados através desta pesquisa poderão, no futuro, auxiliar outros
pesquisadores que almejam identificar os objetivos que levam as empresas sediadas
no Estado ao realizarem investimentos na sociedade, assim como identificar as
áreas ou programas que recebem estes investimentos, os critérios de escolha das
áreas ou programas e os mecanismos de avaliação dos resultados que as empresas
utilizam, podendo também servir de subsídios para a implementação de políticas de
gestão internas para os investimentos sociais.
No que diz respeito à originalidade, Castro (apud MATTAR, 1999, p. 57)
salienta que: "Um tema original é aquele cujos resultados têm o potencial de nos
surpreender." (CASTRO, apud MATTAR, 1999, p. 57).
Assim, facilmente desperta interesse abordar um tema ainda pouco difundido,
podendo este estudo servir como ferramenta de auxilio no conhecimento dos
objetivos empresariais que norteiam os investimentos sociais realizados pelas
empresas catarinenses.
A presente pesquisa mostra-se original devido á inexistência de dados que
informem a respeito do investimento social das empresas de Santa Catarina, bem

como dos objetivos que levam as empresas a desenvolverem este tipo de ação
social.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-EMPiRICA

Este capitulo tem como objetivo principal estabelecer conceitos

e

fundamentos sobre os temas: responsabilidade social, responsabilidade social no
Brasil, marketing social, balanço social, normas e certificados de responsabilidade
social, os objetivos e os benefícios de se investir no social e o investimento social
privado.
Este embasamento conceitual é essencial para a realização e elaboração da
pesquisa.

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: EVOLUÇÃO

Apresentar a evolução histórica e conceitual de responsabilidade social
empresarial 6, como o próprio terna, controverso. Alguns autores, como Secco
(2004), afirmam que não ha histórico definido cronologicamente, com datas e locais,
prevalecendo sim a evolução da postura das organizações em face da questão
social. (SECCO, 2004).
Contudo, outros autores afirmam com clareza os fatos históricos que
apresentaram o tema a sociedade, como mencionam Stoner e Freeman (1985),
Karkotli e Aragão (2004) e Ten6rio (2004).
Segundo ensinamento de Tenório (2004):
A abordagem da atuação social empresarial surgiu no inicio do séc.
XX, com o filantropismo. Em seguida, o esgotamento do modelo

industrial e o desenvolvimento da sociedade pós-industrial, o
conceito evoluiu, passando a incorporar os anseio dos agentes
sociais no plano de negócios das corporações. (TENÕRIO, 2004, p.

14).

Assim, no inicio do século XX, a sociedade experimentava a transição da
economia agrícola para a industrial, marcada pela inovação tecnológica e a
utilização das ciências para a organização do trabalho. Tem-se, a partir desta
configuração social, a mudança do processo produtivo e a predominância do
pensamento liberal, trazendo consigo a primeira visão acerca do tema. (TENORIO,
2004).
A primeira abordagem de responsabilidade empresarial que se tem noticia foi
em 1899, final século XIX, feita pelo o empresário escocês Andrew Carnegie.
Através de sua obra, 0 Evangelho da Riqueza, Carnegie apresenta a chamada
abordagem clássica da responsabilidade social das empresas, através de dois
princípios: o principio da caridade e o principio da custódia. (STONER e FREEMAN,
1985).
Pelo principio da caridade, acreditava-se que os membros mais abonados da
sociedade tinham o dever de auxiliar os menos afortunados, como desempregados,
velhos, inválidos e doentes. Tratava-se, como se percebe, de uma visão altamente
paternalista e de cunho assistencialista. Assim, o rico decidia quanto e para quem
doaria seu dinheiro, não gerando nenhum tipo de compromisso futuro. (STONER e
FREEMAN, 1985).

O principio da custódia, também paternalista, deriva da Biblia e trata do dever
daqueles que mais bens e dinheiro possuíam de zelar por suas riquezas, mantendoas em custódia, para beneficio próprio e da sociedade. Segundo Karkotli e Aragão
(2004), as empresas "Li tinham o papel de multiplicar riquezas da sociedade."
(KARKOTLI e ARAGÃO, 2004, p. 49).

.2(1

A visão assistencialista da responsabilidade social da época propunha que o
empresário, como homem rico, deveria contribuir com aqueles que, por falta de
oportunidade ou de vontade, fossem mais pobres. A empresa não tinha a
responsabilidade de atuar no campo social. Esta atribuição caberia ao Estado,
devido o pagamento, por parte das empresas, dos impostos provenientes de sua
atividade.
Ressaltam Karkotli e Aragão: "[...] os princípios da caridade e da custódia
associam iniciativas assistencialistas e paternalistas, pois eram consideradas tãosomente como obrigações dos indivíduos — proprietários e administradores - e não
propriamente das empresas." (KARKOTLI e ARAGAO, 2004, p. 49).
A alteração do processo produtivo e aplicação da ciência na organização do
trabalho, foram fatores importantes para ampliação do conceito de responsabilidade
social corporativa. Tais mudanças provocaram uma série de impactos nas relações
de trabalho existentes na época, propiciando discussões a respeito das obrigações
patronais com seus empregados. (TENORIO, 2004).
A evolução no conceito de responsabilidade social se deu, também, graças
industrialização, onde as economias predominantemente artesãs passaram para o
sistema em que a máquina substituiu o trabalho humano, ocasionando assim piora
na qualidade de vida.
Destaca-se como um marco histórico acerca da responsabilidade social o
julgamento do empresário americano Henry Ford, em 1919. A legislação de seu
pais, que regulava as corporações da época, afirmava que as empresas tinham
como único propósito a realização de lucros para seus sócios. Ford, presidente e
acionista majoritário da indústria que levava seu nome, foi processado por tomar
decisões que contrariavam os interesses dos acionistas John e Horace Dodge. Ford

decidiu não distribuir parte dos lucros aos acionistas para promover algumas
mudanças de cunho social, como o aumento dos salários, do fundo de reserva em
caso de redução dos lucros e ao aumentar os investimento na capacidade de
fabrica, aumentando a oferta de empregos. A corte norte-americana deu ganho de
causa aos Dodge, alegando que a legislação protegia, em primeiro lugar, os
acionistas. As medidas sociais poderiam ser tomadas, desde que fosse respeitada a
referida regra. (ASHLEY, 2003).
A partir da década de 40, a idéia que o lucro gerado por uma empresa deveria
ser destinado exclusivamente aos acionistas começou a ser criticado. 0 crescimento
econômico registrado nos Estados Unidos levou as cortes deste pais mais
flexibilidade, sendo assim, mais favoráveis as ações filantrópicas. Cabe ressaltar
que, na época, o mundo passava pela Segunda Guerra Mundial

e a visão

humanitária se fortaleceu a partir desse período. (ASHLEY, 2003).
Em 1953, um novo conceito de responsabilidade social foi proposto por H. R.
Bowen e inspirou novas questões sobre o tema. Para Bowen, os administradores
tinham o dever de "implementar as políticas, tomar as decisões ou seguir as linhas
de ação que sejam desejáveis em torno dos objetivos e dos valores de nossa
sociedade." (BOVVEN, apud STONER e FREEMAN, 1985, p. 73).
Os administradores deveriam cumprir as obrigações sociais que existissem,
não só as que eram mais convenientes ou as que fossem de sua vontade.
De acordo com Lourenço e Schroder (2003, p. 83):
As décadas de 70 e 80 chegaram com a preocupação de como e
quando a empresa deveria responder por suas obrigações sociais.
Nessas décadas, a ética empresarial começou a se desenvolver e se
consolidou como campo de estudo. Filósofos entraram em cena,
aplicando teoria ética e análise filosófica como o objetivo de
estruturar a disciplina
ética
empresarial. (LOURENQO
e
SCHRODER, 2003, p. 83).

A doutrina filosófica da ética empresarial se disseminou nos países europeus.
Na Alemanha, nas décadas

de 1970 e 1980, essa disseminação ocorreu

rapidamente, onde cerca de duzentas das maiores empresas integraram os
balanços financeiros e os objetivos sociais. Todavia, a França foi pioneira na
oficialização do assunto, pois obrigou as empresas a efetuarem balanços periódicos
de seu desempenho social no que se refere à mão-de-obra e as condições de
trabalho. (SUCUPIRA, apud LOURENÇO e SCHRODER, 2003).
Ainda no século XX, as idéias liberais se propagavam pelos grandes centros
econômicos e industriais do mundo, trazendo a total separação entre o setor público
e o privado. O Estado não poderia, de forma alguma, interferir na economia. Sua
interferência seria um grande obstáculo para a livre concorrência, sendo esta, ponto
crucial para o desenvolvimento da economia de uma nação. (TENORIO, 2004).
O Estado, ainda segundo o ideário liberal, deveria se ater a ações sociais e
protegendo a propriedade privada. Caberia as empresas o papel de articulador do
mercado, através da geração de empregos, da maximização dos lucros e do
pagamento de impostos. (TENORIO, 2004).
Contudo, Oliveira (apud BEGHIN, 2005) afirma que o advento do ativismo
social empresarial tem por objetivo tornar desnecessário o papel do Poder Público
na esfera social, desmoralizando-o perante a sociedade, buscando "L.] esvaziar o
Estado Social ou, melhor dizendo, reformá-lo para adequado a uma melhor
eficiência produtiva." (BEGHIN, 2005, p. 32).
Complementa Pastorini (2004) que:
Para os pensadores neoliberais, só com a existência de um Estado
minimo é que poderão ser protegidas tanto a igualdade de
oportunidade quanto a liberdade dos individuos. Desta forma,
concluem que o governo legitimo tem duas únicas funções a
desenvolver: promover uma estrutura de mercado (assegurando
ampla liberdade de movimento ao capital e as mercadorias) e

oferecer serviços que o mercado não pode oferecer. (PASTORINI,
2004, p. 40).

A discussão foi evoluindo e a partir da década de 90 a responsabilidade social
empresarial passou a ser alvo de interesses acadêmicos, de empresas e da midia
em geral, os quais vêm tratando-a como forma de melhorar a reputação das
empresas, de identificar as oportunidades e de adquirir vantagens competitivas no
mercado globalizado. (ARANTES, et al., 2004).

2.2 DEFINIÇA0 DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

A terminologia responsabilidade social remete a idéia de prestação de contas:
alguém deve justificar sua atuação perante outrem. Por muitos anos, o termo era
compreendido como a obrigação do administrador em prestar contas dos bens
recebidos a quem fosse de direito, ou seja, governo e acionistas, devido a visão de
que a empresa existia apenas para gerar lucros aos acionistas. (LOURENQO e
SCHRODER, 2003).
Entretanto, tal perspectiva não se aplica no mundo contemporâneo. Já se
sabe que uma empresa não se resume exclusivamente no capital e que, sem os
recursos naturais (matéria-prima) e as pessoas (conhecimento e mão-de-obra), ela
não gera riquezas, não satisfaz as necessidades humanas, não proporciona
progresso e não melhora a qualidade de vida. Por isso, afirma-se que a empresa
esta inserida em um ambiente social: relaciona-se com as demais instituições e com
diversos públicos. (LOURENQO e SCHRODER, 2003).

A concepção tradicional de empresa como instituição apenas econômica,
orientada para a maximização de lucros e que não considera os aspectos sociais que influenciam o ambiente de negócios na tomada de decisão, está sendo
questionada pela sociedade.
Para Duarte

e

Dias (1986), a empresa

macrossistema social que engloba

é

parte integrante de um

o meio ambiente natural, a sociedade, a

economia, as políticas públicas e a legislação, ciência e tecnologia. Estes ambientes
trazem diversas variáveis para os processos decisórios, que por sua vez precisam
estar em sintonia com as diferentes demandas de acionistas, trabalhadores e
indivíduos com os quais mantem alguma ligação.
Assim, verifica-se que a expressão responsabilidade social levanta uma série
de apontamentos.
Para a Filosofia, responsabilidade é a possibilidade de prever os efeitos do
comportamento, analisá-los e corrigi-los. (ASHLEY, 2003).
Para as Ciências Sociais, responsabilidade social

é a responsabilidade

daquele que é chamado, pela sociedade ou opinião pública, a responder pelos seus

atos. (ASHLEY, 2003).
No entendimento de Jaramillo

e Angel

(apud ASHLEY, 2003, p. 7),

"Responsabilidade social pode ser também o compromisso que a empresa tem com
o

desenvolvimento, bem-estar

e

melhoramento da qualidade de vida dos

empregados, famílias e comunidade em geral." (JARAMILLO e ANGEL, apud
ASHLEY, 2003, p. 7).
Assim, a responsabilidade social empresarial não é um ataque súbito de boa
vontade; Trata-se de uma atitude organizacional que demonstre, através do

compromisso social, uma fonte de satisfação para as pessoas. (ALMEIDA, LEITE
FILHO e ALMEIDA, 2006).
Segundo informações disponíveis no

site

do Instituto Ethos, a

responsabilidade social
[.. .] é uma forma de conduzir os negócio da empresa de tal maneira
que a torne parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. A
empresa socialmente responsável é aquela que possui capacidade
de ouvir os interesses de diferentes partes [...] e conseguir incorporalos ao planejamento de suas atividades, buscando atender ãs
demanda de todos e não apenas dos acionistas em empresários.
(ETHOS, 2004).

Para

Oded Grajew

(apud

LOURENQO

e

SCHRODER, 2003), a

Responsabilidade Social trata sobre:
(...1 a atitude ética da empresa em todas as suas atividades. Diz
respeito às interações da empresa com funcionários, fornecedores,
clientes, acionistas, governo, concorrentes, meio ambiente e
comunidade. Os preceitos da responsabilidade social podem balizar,
inclusive, todas as atividades políticas empresariais. (GRAJEW, apud
LOURENQO e SCHRODER, 2003, p. 80-81).

Em sentido amplo, a ética é a base de sustentação da responsabilidade social
e se expressa por meio de princípios e valores adotados pela organização.

(MENDONQA, 2003).
Portanto, pode-se presumir, e até mesmo concluir, que não há possibilidade
de se implementar os critérios da responsabilidade social sem que haja ética nos
negócios. Faz-se necessário, portanto, que a organização busque uma linha de
coerência entre o discurso e a prática de suas ações. Assim, não adianta uma

empresa, por um lado, remunerar mal seus empregados, corromper a area de
compra de seus clientes ou não honrar com seus compromissos com o governo e,
por outro lado, desenvolver programas em entidades sociais da comunidade. É

necessário que se tenha urna postura responsável em todos os negócios da
organização.
Na concepção de Almeida, Leite Filho e Almeida (2006, p. 7):
Responsabilidade social empresarial
é essencialmente uma
estratégia altruísta, isto 6, uma estratégia que leva em consideração
os interesses dos outros e que procura beneficiá-los. Não se trata de
generosidade desinteressada, mas da montagem de uma equação
em que se combinam interesses coletivos e os interesses
corporativos. (ALMEIDA, LEITE FILHO e ALMEIDA, 2006, P. 7).

De acordo com o site do Instituto Ethos:
A noção de responsabilidade social empresarial decorre da
compreensão de que a ação das empresas deve , necessariamente,
buscar trazer benefícios para a sociedade, propiciar a realização
profissional dos empregados, promover benefícios para os parceiros
e para o meio ambiente e trazer retorno para os investidores. A
adoção de uma postura clara e transparente no que diz respeito aos
objetivos e compromissos éticos da empresa fortalece a legitimidade
social de suas atividades, refletindo-se positivamente no conjunto de
suas relações. (ETHOS, 2006).

A responsabilidade social pode também ser interpretada como uma manobra
das empresas privadas, ao conduzir suas ações de cunho social, para proporcionar
a impressão que a ação estatal é desnecessária, retirando da esfera política e
pública os conflitos existentes ao chamar para si as responsabilidades. (BEGHIN,
2005).
Visão diferente da apresentada por Almeida, Leite Filho e Almeida (2006, p.
2):
[...] a posição das empresas não é a de substituir as ações do
Estado, mas de complementá-las. Entretanto é preciso ainda, mudar
o pensamento do gestor público, forçando-os a participarem mais
com implementação de políticas sociais, que melhorem a qualidade
de vida do cidadão. É bom deixar claro, porém que a posição das
empresas não é a de substituir as ações do estado, mas de
complementá-las, somando-as. Jamais dividindo-se
responsabilidades. (ALMEIDA, LEITE FILHO e ALMEIDA, 2006, p.
2),
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Na atualidade, o movimento de conscientização e adoção das práticas de
responsabilidade social cresce a cada dia. No âmbito internacional, verifica-se a
criação de normas e certificados que visam proporcionar ás empresas uma
padronização e, de certo modo, um reconhecimento por sua conduta cidadã.
(ARANTES, et al., 2003).

2.3 A RESPONSABILIDADE SOCIAL NO BRASIL

Quanto a responsabilidade social nos negócios brasileiros, trata-se de um
tema ern desenvolvimento no pais. (ASHLEY, 2003).
Mesmo não sendo comum aos empresários latino-americanos (devido ao fato
dos mesmos não se sentirem responsabilizados por questões relacionadas ao
social), as práticas de responsabilidade social têm crescido no continente e, em
especial, no Brasil. (FERNANDES, apud BEGHIN, 2005).
De acordo com Beghin (2005, p. 63):
A realização de doação, o apoio a projetos ou a execução de ações
de combate à pobreza e à miséria por parte dos empresários como
prática individual nada têm de novo. No entanto, atividades desse
tipo exercidas pelas empresas, como organizações, são um
fenômeno relativamente recente no Brasil. (BEGHIN, 2005, p. 63).

A discussão a respeito da responsabilidade social no pais teve inicio na

década de 1960, com a criação da Associação dos Dirigentes Cristãos da Empresa
(ADCE). Essa entidade, existente até os dias atuais, propaga que a empresa, além
de produzir serviços e bens, possui função social com seus trabalhadores e com a
comunidade. (SUCUPIRA, apud LOURENQO e SCHRODER, 2003).
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De acordo com Lourenço e Schroder (2003, P. 63):
Diferentemente dos países denominados desenvolvidos, onde os
pilares da responsabilidade social empresarial e do crescimento do
terceiro setor foram os movimento consumeristas, ecologistas e
antiguerra, no Brasil o amplo espaço de crescimento reside na
existência de graves problemas sociais e econômicos, aliados
também a uma preocupação ecológica. (LOURENQO e SCHRODER,
2003, p. 63).

A partir de 1980, o número de empresas privadas brasileiras que financiam

voluntariamente atividades sociais, como o combate â pobreza e â miséria, começa
a ser mais expressivo. (BEGHIN, 2006).
No ano de 1982, foi lançado o Prêmio ECO de cidadania empresarial pela
Câmara do Comércio do Estado de São Paulo, promovido até hoje. (ASHLEY,
2003).
Em 1984, tem-se conhecimento de que a empresa brasileira Nitrofértil, hoje
incorporada à Petrobras, publica

o primeiro Balanço Social. (LOURENQO

e

SCHRODER, 2003).
A valorização da responsabilidade social empresarial ganhou forte impulso no
Brasil, na década de 90, conforme mencionam Lourenço e Schroder (2003, p. 85),
[.. .] com por meio da ação de entidades não-governamentais,
institutos de pesquisa e empresas sensibilizadas pela questão.
trabalho do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
(lbase) na promoção do Balanço Social 6 uma de suas expressões e
tem logrado progressiva repercussão. (LOURENÇO e SCHRODER,
2003, p. 85).

Em 1995, foi criado o Gife, a primeira entidade que genuinamente se
preocupou com o tema da filantropia, cidadania e responsabilidade empresarial,
adotando, por assim dizer, o termo "cidadania empresarial" para designar as
atividades que as corporações realizassem para a melhoria e transformação da
sociedade. (LOURENQO e SCHRODER, 2003).

Em 1997, o lbase e a Gazeta Mercantil criam o selo a todas as empresas que
divulgassem o seu Balanço Social, buscando estimular o empresariado a adotar esta
pratica. (SUCUPIRA, apud LOURENÇO e SCHRODER, 2003).
No ano de 1998, tem-se a criação do Instituto Ethos de Empresas

e

Responsabilidade Social, que tem por objetivo divulgar a responsabilidade social
empresarial através de publicações, experiências

e

programas para seus

associados, fomentando a formação de uma cultura com base na ética e em
princípios e valores sociais ao empresariado brasileiro. (LOURENQO e SCHRODER,
2003).
De modo geral, o empresariado brasileiro parece começar a entender que a
responsabilidade social representa uma vantagem competitiva, e não mais em
responsabilidade como um ato de filantropia (isolado

e sem continuidade).

Percebeu-se que, se adotarem uma gestão responsável socialmente, as empresas
que terão maior progresso, além dos funcionários terem mais motivação e dos
consumidores comprarem mais. (NAIDITCH,

apud ALMEIDA, LEITE FILHO

E

ALMEIDA, 2006).
A responsabilidade social passa, então, a ser analisada como uma ferramenta
para aumento das vendas. Logo, faz-se necessário a explanação acerca das formas
que as empresas buscam reconhecimento.

2.4 MARKETING SOCIAL

O interesse empresarial em meios de reconhecimento de suas ações visa a
segmentação da marca, através do chamado marketing social, da publicação de
balanços sociais e da busca por certificados nacionais e internacionais.
De acordo com Sina e Souza (1999), a definição correta de Marketing Social
é a que trata da utilização das técnicas e ferramentas do Marketing tradicional para
promover a adoção de comportamento que desenvolvera o bem-estar para a
sociedade.
0 conceito de Marketing Social 6, muitas vezes, mal interpretado. Muitas
organizações usam incorretamente o termo para representar qualquer tipo de
publicidade feita para enfatizar suas ações sociais. (SINA e SOUZA, 1999).
De acordo com Mendonça (2002, p. 157):
No Brasil, o termo Marketing Social está sendo utilizado,
principalmente pela midia, para referir-se a atuação empresarial no
campo social com a finalidade de obter diferenciais competitivos,
sem que essas ações tenham o objetivo de influenciar um
comportamento coletivo. É crescente o número de empresas que
fazem promoções ou associam sua imagem a causas sociais como
forma de estimular vendas ou agregar valor a sua imagem
institucional. Essa concepção, muitas vezes, "refere-se" apenas a
beneficias diretos a empresa, sem relacionar essas ações a
mudança de comportamento. (MENDONÇA, 2002, p. 157).

Complementa ainda Mendonça (2002, p.167): "[...] marketing social refere-se
aqui a pi- Micas diferentes, mas principalmente para designa esforços de melhoria da
imagem institucional por meio da pratica de ações na area social." (MENDONÇA,
2002, p. 167).
Contudo, para Fontes (2001, p. 76), deve-se ter em mente que Marketing
Social não 6:
-Venda;
- Simplesmente o uso da midia em massa, publicidade ou outra
atividade promocional;
- Uma solução fácil, de curto prazo ou barata para a execução de
programas para a solução de problemas e promoções de
intervenções sociais transformadoras (FONTES, 2001, p. 76).
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Visão diferente possui Beghin (2005), comprovando a característica polêmica
da utilização do Marketing Social. Para a autora "[...] trata-se de uma estratégia de
negócios que busca criar uma imagem positiva da empresa por intermédio da defesa
de causas sociais, culturais e ambientais." (BEGHIN, 2005, p. 30).
Considerar que as ações de Marketing Social das empresas com fins
lucrativos são instrumentos que visam a transformação social 6, no minimo, uma
atitude questionável, pois é necessário investigar até que ponto uma empresa age
preocupada com o interesse público, principalmente no longo prazo. (MENDONÇA,
2002).
A simples adoção do Marketing Social com objetivo de manter a empresa em
evidência

é errada, não sendo considerado um comportamento socialmente

responsável. Isto se deve ao fato de objetivar não o ganho próprio e da sociedade, e
sim apenas o ganho próprio. (BORBA, 2004).
Assim, cabe a empresa, ao expor suas ações sociais, ter como objetivo
apenas a informação ao público, sem buscar influenciar os consumidores.
Neste sentido, pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, no ano 2000, buscou
expor

o

quanto

o

consumidor brasileiro

é

influenciado pelas ações de

responsabilidade social das empresas. 0 quadro abaixo retrata este cenário:

QUADRO 1 - QUAL DAS SEGUINTES ATITUDES DE UMA EMPRESA
ESTIMULARIA VOCE A COMPRAR MAIS OS SEUS PRODUTOS E A
RECOMENDA-LA AOS SEUS AMIGOS?
• Contrata deficientes físicos
46%
• Colabora com escolas, postos de saúde e entidades sociais
a 43%
comunidade
• Mantém ro ramas de alfabetiza ao ara funcionários e familiares
32%
• Adota praticas efetivas de combate à poluição
27%
• Mantém um excelente serviço de atendimento ao consumidor
24%
• Cuida para que suas campanhas publicitarias não coloquem as 23%
essoas em situações constrangedoras, preconceituosas ou abusivas
• Apóia campanhas educacionais na comunidade
22%
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•

Mantém programas de aprendizagem para jovens na faixa etária de 14 20%
a 16 anos
• Realiza campanhas educacionais na comunidade
16%
15%
• Contrata ex-detentos
9%
• Participa de projetos de conservação ambiental em areas públicas
• Libera seus funcionários no expediente comercial para ajudar em 8%
ações sociais
6%
• Promove eventos culturais
Fonte: Pesquisa Ethos, Valor Econômico, Indicador de Opinião Pública (2000)
(LOURENQO e SCHRODER, 2003, p. 103).

Tal pesquisa demonstra que o consumidor brasileiro valoriza as empresas
pelos seus investimentos sociais e privilegia nas suas compras as que têm uma
postura de socialmente responsável, além de volumes de investimentos sociais
significativos, gerando, desta forma, maior volume de vendas e lucros.
Contudo, Bicalho,

et al.

(2003, p. 384)

alerta sobre a

utilização dos

investimentos sociais exclusivamente como meio de melhoria da imagem: "Quando
os públicos percebem que as ações de responsabilidade social são realizadas com o
objetivo de apenas conseguir ganhos mercadológicos r poderá ser gerada uma
imagem negativa da empresa." (BICALHO, etal., 2003, p. 384).
0 Marketing Social, logo, impacta as atitudes e o comportamento do público

em relação à organização em si e não somente ao comportamento social que visa
influenciar. (MENDONÇA, 2004).

2.5 BALANÇO SOCIAL

3Q

Balanço Social é documento, de publicação anual, que visa apresentar as
ações sociais das empresas promovidas em beneficio da sociedade. (SUCUPIRA,
apud TOLDO, 2002).

Trata-se de um mecanismo, criado pela FIDES — Fundação Instituto de
Desenvolvimento Empresarial e Social — e fomentado pelo IBASE — Instituto
Brasileiro de Análises Sociais

e Econômicas, que reúne um conjunto de

informações, em um determinado tempo, sobre a relação entre capital e trabalho,
sobre investimentos sociais e no meio ambiente, bem como em projetos voltados
para a comunidade. (BEGHIN, 2005).
De acordo com Oliveira (2002, p. 211), "[...] o balanço social origina-se da
idéia de justificar os investimentos feitos, ou seja, prestar contas, assim como o
balanço financeiro." (OLIVEIRA, 2002, p.211).
Na definição de Ribeiro e Lisboa (apud TENÓRIO, 2004, p. 37-38), o balanço
social
[...] é um instrumento de informação da empresa para a sociedade.
por meio do qual a justificativa para sua existência deve ser
explicitada. Em síntese, esta justificativa deve provar que o seu
custo-beneficio é positivo, porque agrega valor a economia e a
sociedade, porque respeita os direitos humanos de seus
colaboradores e, ainda, porque desenvolve todo o seu processo
operacional sem agredir o meio ambiente. (RIBEIRO e LISBOA, apud
TENORIO, 2004, p. 37-38).

Os principais componentes a serem explicitados no balanço social são: os
conceitos chaves, os valores sociais essenciais, as ações prioritárias;

os

beneficiários; o elenco de pianos, programas e projetos; e os valores sociais
essenciais. (FROES e MELO NETO, apud KARKOTLI e ARAGAO, 2004).
Para Oliveira (2002, p. 212):
São muitos os benefícios obtidos pela adoção do balanço social
como instrumento de prestação de contas da empresa cidadã
sociedade. Este demonstrativo possibilita uma compreensão melhor

da instituição por parte de seus investidores e credores, do governo,
dos funcionários atuais e futuros, dos sindicatos, das ONGs, das
universidades, enfim, da sociedade. (OLIVEIRA, 2002. p. 212).

O balanço social é de suma importância para controles, análises, avaliações e

previsões, servindo como instrumento de qualidade que busca identificar tendências
e oportunidades além de diagnosticar e avaliar a gestão administrativa. (GOMES,
2004).
O objetivo do balanço social, segundo Fipecafi (apud RODRIGUES JR., 2004,
p. 224):
O Balanço Social tem por objetivo demonstrar o resultado da
interação da empresa com o meio que está inserida. Possui quatro
vertentes: O Balanço Ambiental, o Balanço de Recursos Humanos,
Demonstrativo do Valor Adicionado e Benefícios e Contribuições
Sociedade em geral. (FIPECAFI, apud RODRIGUES JR., 2004, p.
224).

Cabe ressaltar que o Balanço Social não é uma pega de marketing, mas uma
demonstração responsável de investimentos sociais realizados pelas empresas, que
objetiva a melhoria na atuação social e a imagem institucional da organização.
(OLIVEIRA, 2002).
O balanço social 6, pois, a maneira que a empresa têm para demonstrar
sociedade o que faz no campo social, demonstrando assim sua responsabilidade
social e preocupação com a sociedade.
0 grande impulso dessa forma de mediação da responsabilidade social
empresarial no Brasil foi dado em 1997, com a criação do Selo do Balanço Social
pelo IBASE, certificação premia as empresas que divulgam os investimentos feitos
em diversos projetos sociais por meio da utilização do selo em campanhas
publicitárias, propagandas
MORALES, 2002).

e embalagens

de produtos. (ORCHIS, YUNG

e
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A cultura das organizações com o enfoque na responsabilidade social esta
crescendo atualmente no Brasil, o que determina a necessidade de se criarem
padrões e modelos específicos. O que anteriormente era apenas uma opção, hoje
passa a fazer parte da visão, das estratégias e dos objetivos organizacionais.

2.6 NORMAS OU CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Um dos resultados da pressão que a sociedade imp b
- e ao meio empresarial,
no que diz respeito ás atitudes socialmente responsáveis, foi a criação de normas e
certificados relacionados aos modos de gestão da responsabilidade social
empresarial como um todo. (ORCHIS, YUNG e MORALES, 2002).
No cenário internacional, mais especificamente nos países da Comunidade
Européia e nos Estados Unidos, as sociedades realizam manifestações e, em muitas
vezes, boicotes as empresas que, por descaso ou intencionalmente, agridem o meio
ambiente, usam trabalho escravo em alguma etapa do processo produtivo ou
efetuam algum tipo de mal a sociedade.
Logo, a necessidade de comprovar atuação efetiva no campo social agilizou a
criação de muitas normas

e certificados, para que estas pudessem ser a

comprovação da idoneidade das empresas.
A primeira norma conhecida pelo grande público foi criada em 1994.
Denominada de ISO 9000, era uma norma de qualidade e tinha o objetivo de
padronizar das atividades de uma empresa. Anos depois foram criadas normas e

42

certificados de responsabilidade social, como a AA 1000, SA 8000, BS 8800, ISO
14000 e OHSAS 18001, denominados selos éticos. (BORBA, 2004).
Para melhor compreensão das normas

e

certificados citados, faz-se

necessário o detalharrento de cada uma destas.

2.6.1 AA 1000 (Accountability 1000)

Trata-se de um instrumento de gerenciamento social e ético, criado pelo
Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA) — Instituto Ética e Ação Social -,
entidade não-governamental que objetiva o debate com as partes interessadas ou
envolvidas (stakeholders) sobre as atividades da organização, recebendo destaque
por se tratar de um método abrangente no que diz respeito ao monitoramento e
contabilidade social. (BORBA, 2004).
A AA 1000 é uma norma baseada no comprometimento entre os
stakeholders, visto como o mais avançado estágio de responsabilidade social. Com

esta norma, os princípios da responsabilidade social também podem ser
incorporados por pequenas

e

médias empresas

e

trazer-lhes resultados

consideráveis, por não se tratar de uma metodologia rígida, com indicadores
determinados de desempenho, e sim de um processo cíclico, de melhoria continua,
da responsabilidade social adaptado ao tipo e a natureza de cada organização.
(TENORIO, 2004)
Segundo Orchis, Yung e Morales (2002, p. 65), a existência da AA 1000 se
deve para:
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[...] assegurar a qualidade da responsabilidade social, cidadania,
relato e auditoria que contempla: a avaliação dos desempenhos
éticos e social, o envolvimento e o comprometimento com os
stakeholders, os valores e a administração corporativos, os impactos
dos produtos e serviços sobre as sociedades e a preservação do
meio ambiente. (ORCHIS, YUNG e MORALES, 2002, p. 65).

Para Grueninger (apud BORBA, 2004, P. 308), "0 grande diferencial da AA
1000, comparado a outros sistemas de gestão, é o envolvimento dos stakeholers,
que são todas as partes impactadas pelo negócio ou que impactam as atividades da
organização." (GRUENINGER, apud BORBA, 2004, p. 308).
Assim, o processo de utilização do AA 1000 deve integrar as opiniões de cada
stakeholder, funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, governo e acionistas,

objetivando a formação de metas para a organização

e de indicadores de

performance para que seja feira a avaliação dessas metas. (BORBA, 2004).
Este padrão proporciona ás empresas que o seguem o estabelecimento dos
passos necessários para a adoção de um processo de melhoria continua no
gerenciamento socialmente responsável

e ético

da organização, tendo como

premissas a comunicação e o inter-relacionamento com as partes interessadas.
(KARKOTLI e ARAGÃO, 2004).

2.6.2 SA 8000 (Social Accountability)

A SA 8000, conhecida internacionalmente como a Norma Internacional de
Responsabilidade Social e modulada de acordo com as ISO 9000 e 14000,
especifica requisitos de atuação social empresarial de modo a habilitar empresas a
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desenvolver, manter e complementar políticas e procedimentos para a gestão dos
assuntos relacionados com a atuação social da corporação. (BORBA, 2004).
Tem por objetivo a promoção de valores como o bem-estar por meio do
trabalho, a regulamentação de questões referentes ao trabalho infantil, ao trabalho
forçado, 6 ética, à saúde e à segurança, à liberdade de negociação coletiva,
discriminação, às práticas disciplinares, às horas de trabalho, a remuneração e ao
sistema de gestão de responsabilidade social. (KARKOTLI e ARAGAO, 2004).
Cabe ressaltar que no caso especifico da SA 8000, o processo é mais
importante do que a certificação em si. A norma vai muito além do certificado, devido
as suas características e exigências, ao contrário das normas ISO, objeto de desejo
da maioria das empresas. (PASCHOAL, apud BORBA, 2004).
Conceitualmente, a certificação SA 8000 baliza as ações e relações da
empresa com seus diversos stakeholders, e seu objetivo é buscar valor para todos
os elos dessa cadeia. Os requisitos para a SA 8000 vão muito além da filantropia e
do apoio a programas voluntários. (PACHECO, apud DAINEZE, 2002).

2.6.3 BS 8800

0 BS 8800, criado em 1996, tem como objetivo ser uma ferramenta para os
administradores, empregados e profissionais envolvidos com segurança do trabalho
e outras especialidades, para que esses possam ter à sua disposição uma "bússola"
para seguir e direcionar suas ações. (BORBA, 2004).

Entre os objetivos da norma, destacam-se: a valorização do capital humano, a
melhora no rendimento do trabalho, a garantia do sucesso da organização e a
melhora na imagem da organização diante da sociedade. (BORBA, 2004).

2.6.4 OHSAS 18001

A Norma OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Assessment
Series, que significa gestão da saúde ocupacional

e segurança, além de ser

compativel com as normas ISO, é formada pela seleção das melhores normas
internacionais de saúde ocupacional. Essa norma é um guia para a implementação
de sistemas de gestão de segurança e higiene ocupacional, evitando problemas
futuros com seus colaboradores. (GOMES, apud BORBA, 2004).

2.6.5 ISO 14000

0 modelo de desenvolvimento econômico prevalecente nas economias
capitalistas ocidentais, algumas décadas atrás, baseava-se em ganhos crescentes
de escala por meio do uso intensivo de insumos produtivos de extração direta da
natureza. Essa forma de evolução do sistema capitalista encontrou seus limites por
vários fatores, sendo o principal o esgotamento dos recursos naturais. (ASHLEY,
2003).

Assim, fez-se necessário a construção de meios pelos quais fosse garantido,
para gerações futuras, o direito de usufruir também dos recursos naturais.
Para tanto, foi criada, a partir da ISO 9000, a ISO 14000, que fornece urn
sistema de gestão ambiental, baseado nos princípios de registros de efeitos
ambientais, além da melhoria continua mensurável baseada em auditoria,
monitoramento e sistema de gestão. (TENORIO, 2004).
Os benefícios percebidos através da certificação ISO 14000 são: ganhos
econômicos e estratégicos por meio do sistema de gestão ambiental; como
diferencial competitivo através da melhoria da imagem; aumento da produtividade;
minimização de custos; eliminação de desperdícios; conquista da conformidade ao
menor custo; racionalização da alocação dos recursos; melhoria organizacional,
minimização de riscos com a segurança legal e a minimização de acidentes (SAAD,
CARVALHO e COSTA, 2002).
De acordo com Saad, Carvalho e Costa (2002, p. 327): "A ISO 14000 não
impõe para as empresas o desempenho ambiental que elas devem alcançar, mas,
sim, oferece elementos para ajudá-las a construir um sistema de gestão ambiental
que alcance seus objetivos." (SAAD, CARVALHO e COSTA, 2002, p. 327).
Cabe salientar acerca da existência de selos e premiações nacionais, como o
da Fundação Abrinq, que premia as organizações que desenvolvem projetos
visando promoção dos direitos da criança e do adolescente. (TENORIO r 2004).
Os certificados visam destacar, por seus próprios méritos, as empresas que
realizam investimentos e ações no cumprimento de sua responsabilidade social.
(RODRIGUES JR., 2004).
As organizações não devem se ater somente aos certificados para
manutenção de suas atividades e para seu bom desempenho. Se não houver,
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paralelamente á implementação de normas e certificados, sejam eles nacionais ou
internacionais, investimento no próprio capital humano, além de um esforço vazio, os
certificados não terão os efeitos esperados. (ALMEIDA, LEITE FILHO E ALMEIDA,
2006).
Almeida, Leite Filho e Almeida (2006, p. 5) salientam ainda:
Hoje não adianta mais a empresa ter apenas certificação e ser
politicamente correta. Para enfrentar a concorrência e obter
vantagem competitiva, onde todos dispõem da mesma tecnologia e
informação é preciso ser socialmente responsável e, mais do que
isso, saber comunicar tal política ao mercado. (ALMEIDA, LEITE
FILHO E ALMEIDA, 2006, p. 5).

Logo, o resultado da implantação de novos padrões pode acarretar em uma

imagem positiva e na melhoraria do relacionamento dos stakeholders com a
empresa. Os certificados servem como um guia na mudança da postura
organizacional

e

se constitui num diferencial de mercado, observado pelos

consumidores. Ao optar pela utilização das normas, a empresa compromete-se corn
o desenvolvimento de metas éticas e sociais. (ALMEIDA, LEITE FILHO e ALMEIDA,
2006).

2.7 OS OBJETIVOS E OS BENEFÍCIOS DE INVESTIR NO SOCIAL

De acordo com Pagliano, et al. (apud TOLDO, 2002, p. 82-83), a prática da
responsabilidade social tem como objetivos:
•

Proteger e o fortalecer a imagem da marca e sua reputação,
favorecendo a imagem da organização. A credibilidade passa a
ser uma importante vantagem, um diferencial competitivo num
mundo globalizado;
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•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

Diferenciação dos concorrentes quando a empresa se insere na
comunidade, cria um diferencial que a caracteriza;
Visão positiva da empresa. A empresa passa a satisfazer não so
seus acionistas, mas principalmente, os consumidores:
Geração de mídia espontânea;
Formação de seu mercado futuro. Quando contribui para o
desenvolvimento da comunidade, estão se formando os futuros
consumidores também;
Fidelização dos clientes. Oferecer mais que as obrigações
conquista o cliente;
Segurança patrimonial e dos empregados. 0 local onde se
localiza a empresa sera cuidado pelos moradores;
Proteção contra ações negativas dos consumidores. Evita o
boicote ao consumo, ou estabelece rapidamente a credibilidade
caso a empresa não consiga prever o fato que venha prejudicar
seus consumidores;
Atrair e manter talentos. Profissionais valorizam as empresas que
os valorizam, são respeitados e tem claro os objetivos da
empresa, fazendo o máximo para atingi-los;
Controle reduzido. Ocorrem menos controles e auditoria de
órgãos externos de fiscalização;
Atrair investidores. Aumento de investidores individuais e
institucionais que percebem que o retorno em empresas
socialmente responsáveis é garantido;
Dedução fiscal. A empresa pode abater até 1 Vo do Imposto de
Renda. (PAGLIANO, et al., apud TOLDO, 2002, p. 82-83).

As empresas que adotam a responsabilidade social podem propiciar

o

desenvolvimento de ambientes organizacionais adequados ás pessoas, objetivando
dar sentido as atividades realizadas por seus funcionários, oferecendo uma
remuneração justa, desenvolvendo seus colaboradores, valorizando a comunicação
e o comportamento ético. (ALMEIDA, LEITE FILHO e ALMEIDA, 2006).

Para Almeida, Leite Filho e Almeida (2006, p. 7):

"Ha também a chance de

tornar os profissionais mais motivados, ao observarem que a empresa em que
trabalham tem uma preocupação com eles e com a sociedade." (ALMEIDA, LEITE
FILHO e ALMEIDA, 2006, p. 7).
Tem-se, então, a existência da relação positiva entre sociedade e a empresa
socialmente responsável, na qual as organizações ganham graças ao aumento de
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sua visibilidade e de seus lucros, e a sociedade devido à melhoria na qualidade de
vida que é proporcionada a partir da ação social das empresas. (BEGHIN, 2005).
Em conformidade com o exposto, Almeida, Leite Filho e Almeida (2006, p. 6),
afirma que:
Desta forma, ao tornarem-se eticamente responsáveis, parceiras no
desenvolvimento direto da sociedade, as empresas ainda auferem
vantagens frente ao mercado consumidor, o que invariavelmente,
significa vantagens comerciais e financeiras. Assim sendo, a ação de
responsabilidade social empresarial, não trata apenas de ações
filantrópicas. Ela é antes de tudo uma visão estratégica empresarial,
com ênfase no desenvolvimento da sociedade em que esta inserida.
(ALMEIDA, LEITE FILHO e ALMEIDA, 2006, p. 6).

De acordo com Guedes (apud LOURENÇO e SCHRODER, 2003, p. 100) o
retorno para as empresas que investem no social se concretiza por meio dos

seguintes ganhos:
•
Em imagem e em vendas, pelo fortalecimento e fidelidade
marca e ao produto;
•
Aos acionistas e investidores , pela valorização da empresa na
sociedade de mercado;
•
Em retorno publicitário, advindo da geração de midia

espontânea;
•
Em tributação, com possibilidades de isenções fiscais em
âmbitos municipal, estadual e federal para empresas patrocinadoras
ou diretamente para os projetos ;
•
Em produtividade em pessoas, pelo maior empenho e
motivação dos funcionários;
•
Os ganhos sociais, pelas mudanças comportamentais da
sociedade. (GUEDES, apud LOURENQO e SCHRODER, 2003, p.
100).

Em suma, as empresas têm uma série de benefícios ao serem socialmente
responsáveis. Diante disso, faz-se necessária a análise acerca de investimento
social privado.

2.8 INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO

Conceitualmente, investimento social privado é o uso planejado, monitorado e
voluntário dos recursos privados, provenientes de pessoas físicas ou jurídicas, em
projetos de interesse público. (BORBA, 2004).
Inúmeros motivos levam ao investimento privado na area social, não somente
a melhoria da imagem da empresa, mas também a satisfação pessoal, a
complementação das ações governamentais, o abatimento do Imposto de Renda
(IR), ou simplesmente necessidade de tendência dos últimos anos. Os investimentos
sociais podem ser considerados como ferramentas para o desenvolvimento de
ações sociais por parte da empresa sob vários aspectos, dentre eles o de atender
aos anseios dos acionistas e atrair a atenção dos consumidores. (ROBERTO, 2004).
Os investimentos sociais tern sido vistos como ferramentas utilizadas
objetivando o desenvolvimento da empresa sob vários ângulos, como por exemplo,
instrumentos de marketing. Se a sociedade, por um lado, cobra uma postura
responsável nas- questões social e ambiental, por outro recompensa as empresas
que trabalham em prol destas questões. (ROBERTO, 2004).
Visando comprovar esta tese, Almeida, Leite Filho e Almeida (2006, p. 6)
expõe:
Cerca de 76%, dos consumidores, preferem marcas e produtos
envolvidos com algum tipo de ação social, desde que eles tenham
prego e qualidade competitivos. Esse foi o resultado de uma grande
pesquisa feita nos EUA pelo Instituto Cone Communications.
Entretanto, essa tem se constituído numa tendência mundial. No
Brasil. o IRES — Instituto de Responsabilidade Social, realizou a III
Pesquisa Social nas empresas/2002 e concluiu que, em 88% delas
desenvolvem-se projetos de ações sociais voltadas para a
comunidade em 2001. (ALMEIDA, LEITE FILHO e ALMEIDA, 2006,
p. 6).

0 poder econômico dos investimentos sociais molda a atuação das demais
organizações sem fins lucrativos que dependem de recursos de terceiros. Isto se da,
pelo fato que muitas delas tendem a apresentar propostas de acordo com as linhas

programáticas de financiadores, visando maximizar suas reais possibilidades de
obter os recursos financeiros. (FALCONER e VILELA, 2001).
As instituições doadoras tern grande poder de influência na sociedade.
Embora nem sempre interfiram na implementação e na gestão dos projetos que
fi nanciam, esse poder é manifestado na simples decisão de financiar determinado
projeto ou público alvo em detrimento de outro. (FALCONER e VILELA, 2001).
De acordo com pesquisa realizada pelo IPEA — Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada, em nível nacional, 88% das empresas com mais de quinhentos
colaboradores declararam realizar investimentos sociais, de caráter voluntário, no
ano 2000. (BEGHIN, 2005).
Segundo o mesmo instituto, de acordo com dados da pesquisa realizada em
2004, com empresas que possuíam um ou mais colaboradores das regiões Sudeste
e Nordeste, o número de organizações que realizaram algum tipo de investimento
social entre os anos de 1998 e 2003 chegou a 71% e 74% dos entrevistados,
respectivamente, conforme apresenta gráfico abaixo:
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Fonte: Pesquisa Ação Social das empresas do Sudeste e Nordeste — IPEA, 2004

Através dos dados expostos, percebe-se que o envolvimento das empresas
maiores, caracterizadas pelo número de colaboradores, é maior do que as empresas
com menos colaboradores no que diz respeito aos investimentos sociais.
Na região em estudo, ou seja, o Estado de Santa Catarina, não foi realizada,
até o momento, nenhuma pesquisa objetivando analisar o comprometimento das
empresas do Estado de Santa Catarina com a questão social.

3 METODOLOGIA

A metodologia descreve como o trabalho foi realizado, apresentando todas as
técnicas, procedimentos e processos utilizados ao longo de sua elaboração.
Neste sentido, aborda o tipo de pesquisa adotado, a técnica de coleta de
dados, a definição de universo e amostra da pesquisa.

3.1 TIPO DE PESQUISA

A presente pesquisa apresenta caráter cientifico. Segundo Kelinger (apud
MATTAR, 1999, p. 51), uma pesquisa de caráter cientifico ''é uma investigação
sistemática, controlada, empírica e critica de proposições hipotéticas sobre as
relações presumidas entre fenômenos naturais." (KELINGER apud MATTAR, 1999,
p. 51).
A pesquisa caracterizar-se-6 como um estudo teórico empírico, quantitativo e
de caráter exploratório, através de um estudo de campo, por possibilitar a análise
estatística, sem haver preocupações com a representatividade.

3.2 COLETA DE DADOS

Existem duas espécies de dados que podem compor uma pesquisa
acadêmica. A primeira, dados primários, são os dados que ainda não foram
coletados, estando em posse dos pesquisados. A segunda, dados secundários, já
foram coletados, tabulados

e ordenados,

estando a disposição do público

interessado e pode ser encontrado em livros, revistas, trabalhos acadêmicos,
relatórios, entre outros meios. (MATTAR, 1999).
Os dados primários do presente estudo foram coletados por meio de
questionários estruturados, enviados e respondidos via internet, através de e-mail e
contato telefônico.
Dada a especificidade da presente pesquisa, não há registros formais sobre
dados secundários referentes as empresas de Santa Catarina para análise e
comparação com os dados coletados através dos referidos questionários.

3.3 UNIVERSO DA PESQUISA

0 universo da pesquisa pode ser entendido como o conjunto de elementos,
tais como empresas, produtos e pessoas, que apresentam as características
imprescindíveis para a realização do estudo. (VERGARA, 1998).
Desta forma, o universo de pesquisa do presente estudo foi composto por
todas as 1811 empresas com mais de 50 colaboradores, associadas a Associação
Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF), bem como à Associação Empresarial
da Região Metropolitana de Florianópolis (AEMFLO) e a Federação de Indústria de
Santa Catarina (FIESC).
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3.4 POPULAÇÃO AMOSTRAL

A população amostral, ou amostra propriamente dita, é uma parte do universo
escolhido segundo algum critério de representatividade. (VERGARA, 1998).
Têm-se dois tipos de amostras, as probabilisticas e as não-probabilisticas,
sendo a primeira baseada em procedimentos estatisticos, enquanto a segunda não.
(VERGARA, 1998).
A população do estudo é formada por todas as empresas, com sede no
Estado de Santa Catarina, que possuam mais de 50 colaboradores. Identificou-se,
então, a ocorrência de 1811 empresas com este perfil. Para este estudo, a amostra
selecionada foi a do tipo probabilistica, de caráter aleatório, segundo ensinamentos
de Mattar (1999) e assim representada para efeito de cálculo:
n=

2 P. 0)! e 2
.

n = (2 2 0,5 . 0,5) / 0,077
.

n = 167 elementos
A saber:
•

= Confiabilidade de 95% (2 desvios padrões);

•

P = Proporção de Ocorrência de 50%;

•

Q = Proporção de Não Ocorrência de 50%;

•

e = Erro amostral máximo admitido de 7,7%.

Para obtenção dos melhores resultados no estudo, então, foi identificada a
população amostral de 167 empresas, dentro do universo de 1811 empresas, para
responderem as indagações pertinentes à pesquisa.
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3.5 PROCEDIMENTO UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DA PESQUISA

A presente investigação, de caráter quantitativo, foi realizada através de
pesquisa de campo, cujo levantamento dos dados deu-se por meio da aplicação de
questionários, via correio eletrônico e contato telefônico, com as organizações da
população amostral.
Os questionários (APÊNDICE A) foram enviados por e-mail às 1811
empresas do universo de pesquisa e aplicados também por contato telefônico, de
forma aleatória, utilizando-se as informações provenientes do banco de dados das
seguintes instituições: ACIF, AEMFLO e FIESC. As respostas buscam responder às
questões referentes aos objetivos geral e específicos desta pesquisa.
Como forma de apresentação da pesquisa às empresas da amostra, foi
redigida uma breve solicitação para o colaborador responsável pela gestão da
responsabilidade social. (APÊNDICE B).
As opções de resposta adotadas no questionário foram objetivas, de múltipla
escolha, e elaboradas por parecerem de mais fácil

e rápida compreensão ao

respondente, sendo mantido em sigilo a identidade das empresa.

3.6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

O método escolhido justifica-se como o mais adequado, pot-6m é inevitável a
existência de algum tipo de limitação, como exposto a seguir:

a) as respostas fornecidas pelos entrevistados podem não representar a
realidade, por diversas razões, bem como o questionário pode nem mesmo
ser respondido, ou se respondido, não remetido ao pesquisador;
b) as informações dos Bancos de Dados das entidades ACIF, AEMFLO e
FIESC conterem erros de digitação ou estarem incompletos, dificultado o
acesso às respondentes;
c) os recursos financeiros para contato telefônico com as empresas em estudo;
d) o acesso tardio às informações do banco de dados das empresas
associadas á FIESC.
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4 ANÁLISE DA PESQUISA

Neste capitulo estão apresentados os resultados da pesquisa realizada com
as 167 empresas, com mais de 50 colaboradores, acerca dos investimentos sociais
realizados nos últimos anos.
Os questionários aplicados com empresas associadas a Associação
Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF), Associação Empresarial da Região
Metropolitana de Florianópolis (AEMFLO) e a Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarina (FIESC), escolhidas de forma aleatória, ocorreu entre os dias
vinte e sete de julho (27/07) e quatro de agosto (04/08) de 2006, demonstram os
seguintes resultados:

4.1 QUANTO À MACRO-REGIÃO EM QUE A EMPRESA ESTA SEDIADA:

QUADRO 02- Macro-Região
Opções de Resposta
Norte
Sul
Serrana
Oeste
Florianópolis
Vale do ltajai

Freq.

Freq. Rel

22
36
20
16
56
17

22%
12%
10%
34%
10%

Total
Fonte: Dados primários

167

100%

13%

Macro-Região

10%

13%

Norte

22%

• Sul
El Serrana
Oeste

33%

• Florianópolis
ID Vale do Itajai

Figura 02 - Macro-Região

Comentário: A maior parte das empresas respondentes têm sua sede na macroregião de Florianópolis (34%).

4.2 QUANTO AO TIPO DE EMPRESA

QUADRO 03 - Tipo de Empresa

Opções de Resposta
Industrial
Comercial
Empresa Pública
Imprensa e Comunicação
Outro
Total
Fonte: Dados primários

Freq.

Freq. Rei

99
64
2
2
0

59%
38%
1%
1%
0%

167

100%

Tipo de Empresa
0 Industrial

1%
Comercial
38%

0 Empresa Pública

60%

El Imprensa e
Comunicação
• Outro

Figura 03 - Tipo de empresa

Comentário: A maior incidência de respostas ao questionário proposto se deu por

empresas indústrias (59%). As empresas comerciais (38%) responderam em menor
número. proporcionalmente, devido ao acesso a estas se restringir somente as
informações da ACIF e AEMFLO. Cabe ressaltar que duas empresas públicas.
através de suas fundações de caráter privado (regidas pelo Direito Privado).
responderam a esta pesquisa.

4.3 QUANTO

As

AREAS PARA AS QUAIS A ORGANIZAÇÃO DESTINA SEUS

INVESTIMENTOS SOCIAIS

QUADRO 04 - Areas investidas
Opções de Resposta

Alimentação
Assistência Social
Defesa dos Direitos
Educação e Alfabetização

Freq.

Freq. Rei

71
45
31
47

43%
27%
19%
28%

Esporte e Cultura
Meio Ambiente

Saúde
Segurança Pública
Não realiza
Outro
Total

37
64
37
18
11
1

22%
38%
22%
11%
7%

362

216%

0%

Fonte: Dados primários

Areas Investidas

0%
3%
OAlimentação
• Assistencia Social
O Defesa dos Direitos

o Educação
• Esporte

e Alfabetização

e Cultura

Meio Ambiente
120,

Saúde
Segurança Pública
• Não realiza
• Outro

Figura 04 — Areas que recebem os investimentos sociais

Comentário: As areas que recebem mais atenção do empresariado pesquisado em

relação aos investimentos sociais são, respectivamente: Alimentação (43%), Meio
Ambiente (38%) e Educação e Alfabetização (28%). Esta configuração demonstra
que a atuação das empresas respondentes busca atender demandas sociais em que
o Estado participa. como no caso da Educação e Alfabetização.

4.4 QUANTO À RAZÃO PARA A ESCOLHA DAS AREAS QUE RECEBEM
INVESTIMENTOS SOCIAIS

(12

QUADRO 05 - Justificativa para escolha das áreas
investidas

Opções de Resposta

Proximidade com os clientes
Proporciona melhora na imagem da
organização
Proporciona maior impacto no consumidor
Proporciona menos recursos fi nanceiros
Trata(m)-se de área(s) carente(s)
Proporciona melhora do público atendido
Outro
Total
Fonte: Dados primários

Justificativa

Freq.

Freq. Rei

21

13%

60
33
18
116
136
1

36%
20%
11%
69%
81%
0%

385

230%

Proximidade com os
clientes

• Proporciona melhora
na imagem da
organização

El Proporciona maior
impacto no
consumidor
El Proporciona menos
recursos financeiros
IIITrata(m)-se de érea(s)
carente(s)

Figura 05

—

Justificativa para escolha das areas que recebem investimentos sociais

Comentário: Quase totalidade das respondentes demonstra que a justificativa para

os investimentos sociais se dá através da busca pela melhoria do público atendido
(81 1%), seguido pela intenção de obter a melhora no que se refere à imagem da
organização (36%).

4 5 QUANTO AOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELOS INVESTIMENTOS SOCIAIS

QUADRO 06 - Públicos atendidos
Opções de Resposta

Freq.

Freq. Rei

Adolescente
Adulto

84
35

50%
21%

Comunidade em Gerat
Criança
Família
Idoso
Portador de Deficiência
Grupos Étnicos
Outro

102
98
80
50
75
3
3

61%
59%
48%
30%
45%
2%
2%

Total
Fonte. Dados primários

530

317%

Públicos Atendidos

°Adolescente
In Ad Ll it0

14%

16%

Comunidade em
Geral
El Criança
E Familia
0 Idoso

18%

• Portador de
Deficiência
El Grupos Etnicos

▪ Outro
Figura 06 — Públicos atendidos pelos investimentos sociais

Comentário:

Dentre os públicos atendidos por investimentos sociais, os que

receberam maior incidência foram. comunidade em geral (61%). opção que abrange
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qualquer grupo da sociedade, sem especificação , bem como a criança (59%), o
adolescente (50%), a família (48%) e portadores de deficiência (45%).

4.6 QUANTO A FREQUÊNCIA DOS INVESTIMENTOS SOCIAIS

QUADRO 07 - Freqüência que realiza os
investimentos sociais
Opções de Resposta
Uma vez ao ano

De duas a três vezes ao ano
De quatro a cinco vezes ao ano
Mais de seis vezes ao ano
Todos os meses do ano
Não Realiza Investimento
Total
Fonte: Dados primários

Freq.

Freq. Rei

15
23
10
40
73
6

9%
14%
6%
24%
44%
4%

167

100%

Freqüência de Investimento

4%

P!! Uma vez ao ano
De duas a três vezes ao
ano

9%

El De quatro a cinco vezes
ao ano
C1 Mais de seis vezes ao
ano

43%

• Todos os meses do ano

24%
E Não Realiza
Investimento

Figura 07 — Freqüência que realiza os investimentos sociais

t)5

Comentário: Os dados obtidos no que diz respeito a freqüência dos investimentos

sociais retratam que a maioria das organizações respondentes realizam esta ação
mensalmente (43%).

4.7 QUANTO As DEMANDAS-ALVO QUE A ORGANIZAÇÃO PRETENDE
ATENDER COM ESTES INVESTIMENTOS

QUADRO 08 - Demandas-alvo dos investimentos sociais
Opções de Resposta

Freq.

Freq. Rei

Atender a comunidades próximas ao local da organização
Atender a pedidos de entidades comunitárias (ONG'S.
fundações, etc)

78

47%

37

22%

Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade do trabalho

35
36

21%
22%

40

24%

40
40
10
316

24%
24%
6%
189%

Melhorar a imagem da organização ao público consumidor
Melhorar a imagem da organização com seus fornecedores e
Governo
Melhorar a imagem interna e a satisfação dos colaboradores
Reduzir o Imposto de Renda
Outras
Total
Fonte: Dados primários

o Atender a comunidades próximas ao
local da organização

Demandas alvo
-

• Atender a pedidos de entidades
comunitárias (ONG'S, fundações, etc)

13% 3%

24%

O Aumentar a produtividade e melhorar
a qualidade do trabalho
El Melhorar a imagem da organização ao
público consumidor

11%

12% • Melhorar a imagem da organização
corn seus fornecedores e Governo
11%
El Melhorar a imagem interna e a
satisfação dos colaboradores
• Reduzir o Imposto de Renda
0 Outras

Figura 08 — Demandas-alvo dos investimentos sociais

Comentário: As demandas - alvo das empresas respondentes demonstram que a
maior preocupação do empresariado é a melhoria da imagem (70%), seja com seus
clientes, colaboradores, fornecedores e Governo. Outra demanda-alvo, a de atender
a comunidades próximas com a localização da empresa (47%), obteve considerável
representatividade.

4.8 QUANTO AOS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS APÓS A REALIZAÇÂO DOS

INVESTIMENTOS SOCIAIS

QUADRO 09 - Benefícios percebidos após a realização dos investimentos sociais

Opções de Resposta
Diminui do Imposto de Renda
Aumentou a produtividade e o envolvimento do colaborador
Aumentou a satisfação pessoal e espiritual do(s) dono(s)
organização
Aumentou o faturamento e o volume de vendas da organização
Melhorou a imagem da organização com fornecedores
Merhorou a imagem da organização com o público consumidor
Melhorou a imagem interna e a satisfação dos colaboradores
Melhorou a relação da organização com a comunidade
Não houve alteração
Não houve interesse em identi ficar a melhoria
Outra
Total

Fonte: Dados primários

Freq.

Freq. Rei

30
94

18%
56%

67
39
13
75
37
129
11
11
15
521

40%
23%
8%

da

45%
22%
77%
7%
7%
9%
312%

Benefícios Percebidos

r--J Diminui do Imposto de Renda
▪ Aumentou a produtividade e o envolvimento
do colaborador
O Aumentou a satisfação pessoal e espiritual
do(s) dono(s) da organização
Aumentou o faturamento e o volume de
vendas da organização
• Melhorou a imagem da organização com
fornecedores
o Melhorou a imagem da organização com o
público consumidor
• Melhorou a imagem interna e a satisfação dos
colaboradores
• Melhorou a relação da organização com a
comunidade
• Não houve alteração
O Não houve interesse em identificar a melhoria

El Outra
Figura 09 — Benefícios percebidos após a realização dos investimentos sociais

Comentário: Os principais benefícios percebidos pelas organizações estudadas
foram a melhoria da relação da empresa com a comunidade (77%), a melhoria na
imagem da organização (75%) e o aumento da produtividade e do envolvimento do
colaborador com a empresa (56%).

4.9 QUANTO

As

ATIVIDADES QUE PARECEM CONTRIBUIR PARA A MELHORIA

DA IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO

QUADRO 10 - Quanto as atividades que parecem contribuir
para a melhoria da imagem da organização
Opções de Resposta
Investimento nos colaboradores

72

Freq. Rei
43% _

Investimento em Assistência Social
Investimento em Cultura e Esporte

31
33

20%

Freq

19%

68

Investimento em Meio Ambiente
Investimento em Educação
Pagamento dos tributos

Outra
Total
Fonte: Dados primários

Atividade para melhoria da imagem

4% 2%

27%

21%

ialliffMa■

wg

22%

12%

59
55
10
6

35%
33%
6%
4%

266

159%

o Investimento nos
colaboradores
• Investimento em
Assistência Social
ri Investimento em Cultura e
Esporte
1:3 Investimento em Meio
Ambiente
• Investimento em Educação
n Pagamento dos tributos

12%
• Outra

Figura 10— Atividades que contribuem para melhoria da imagem da organização
Comentário: As empresas respondentes acreditam que o maior fator que pode

provocar a melhoria da imagem é o investimento nos colaboradores (43%), seguido
do investimento em Meio Ambiente (35%). Este fato poder ter relação com a
constante divulgação, em midias impressas, eletrônicas ou televisivas. acerca da

importância de proteger o meio ambiente,

bem como

na necessidade da

organização zelar pelos seus recursos humanos.

4.10 QUANTO À DIVULGAÇÃO DOS INVESTIMENTOS SOCIAIS
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QUADRO 11 - Para quem a empresa divulgam os investimentos
Opções de Resposta

Para os acionistas/colaboradores
Para a comunidade em geral
Para o público consumidor potencial
Para órgãos governamentais
Para os clientes
Para fornecedores e outras organizações
parceiras
Não comunica
Não sabe
Outra
Total
Fonte: Dados primários

Freq.

Freq. Rei

157

94%

82
79
159
73

49%

47%
95%
44%

35
9
0

21%
5%

0

0%

594

356%

0%

Divulgação dos investimentos

El Para os acionistas/colaboradores

2% 0%

• Para a comunidade em geral

6% 0%

°Para o público consumidor
potencial
oPara órgãos governamentais

26%

12%

• Para os clientes
0 Para fornecedores e outras

27%
13%

14%

organizações parceiras
• NM) comunica
Não sabe
• Outra

Figura 11

—

Para quem as empresas divulgam seus investimentos

Comentário: A maioria absoluta das empresas em estudo informa sobre seus

investimentos sociais para órgãos governamentais, objetivando assim redução do
Imposto de Renda, e para seus acionistas e colaboradores (94%). Cabe ressaltar a
ocorrência de organizações que não comunicam os investimentos realizados (5%).
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4.11 QUANTO À PUBLICAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL

QUADRO 12 - Publicação Balanço Social
Opções de Resposta

Freq Freq. Rei

Sim, anualmente
Sim, eventualmente
Não publica
Não sabe
Total

16
0
147
4
167

10%
0%
88%
2%
100%

Fonte. Dados primários

Publicação do Balanço Social
2 0A

10% 0 0/0

88%

Figura 12

-

El Sim.

anualmente
IS Sim,
eventualmente
Lii Não publica
Não sabe

Publicação Balanço Social

Comentário: A publicação do Balanço

Social é muito pouco realizada pelas

empresas respondentes, conforme dados extraídos da pesquisa: 88% afirmaram não
publicar Balanço Social.

4.12 QUANTO À MANEIRA DE AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS SOCIAIS

QUADRO 13 - Avaliação do resultado dos investimentos sociais

71

Opções de Resposta

Aumento nas vendas
Melhoria na imagem da organização
Reconhecimento da mídia ou outras instituições através
de premiações
Satisfação do público atendido
Não avalia
Não sabe
Outra
Total
Fonte: Dados primários

Avaliação dos investimentos

12%
23%

30
104
65
4
4
266

18%
62%
39%
2%
2%
159%

• Melhoria na imagem da
organização
8%
15%

24%

Freq. Rei

20
39

0 Aumento nas vendas

2%
2%

Freq

El Reconhecimento da midia ou

outras instituições através de

grATOggsdo público atendido
119 • Não avalia
38%

o Não sabe
• niitra

Figura 13 - Avaliação dos resultados dos investimentos sociais

Comentário: Os critérios mais utilizados pelas empresas em estudo para avaliação

do resultado dos investimentos são a satisfação do público atendido (62%) e a
melhoria na imagem (23%). Ressalta-se a ocorrência de 80 empresas (39%) que
afirmam não avaliar os resultados dos investimentos sociais realizados.
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4.13

QUANTO AOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA ESCOLHA DOS

PROGRAMAS OU INSTITUIÇÕES QUE A ORGANIZAÇÃO DESTINA SEUS
INVESTIMENTOS

QUADRO 14- Critérios para escolha de onde investir

Opções de Resposta
Freq.
0 pedido da comunidade
23
0 ped i do da instituição que recebe os
investimentos
74
0 pedido governamental
8
Possibilidade de aumentar a visibilidade da
empresa
59
Possibilidade de aumentar o faturamento
15
Possibilidade de redução do Imposto de Renda
30
Relação com a estratégia da empresa
53
Vontade dos administradores ou colaboradores
37
Outros
20
Total
319
Fonte: Dados primários

Critérios para escolha

Freq. Rei

14%
44%
5%
35%
9%
18%
32%
22%
12%
191%

1::] 0 pedido da comunidade
• 0 pedido da instituição que recebe
os investimentos
El 0 pedido governamental

12% 6% 7%

LI Possibilidade de aumentar a
visibilidade da empresa
• Possibilidade de aumentar o

faturamento

17%

ID Possibilidade de redução do
Imposto de Renda
• Relação com a estratégia da

em presa
ID Vontade dos administradores ou
colaboradores
• Outros

Figura 14- Critérios para escolha de onde investir
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Comentário: Os critérios mais utilizados pelas empresas respondentes são o pedido

da instituição que recebe os investimentos (44%), a possibilidade de aumentar a
visibilidade da empresa (35%) e a relação com a estratégia da empresa (32%).

4.14 QUANTO AS AREAS DA EMPRESA RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DOS
INVESTIMENTOS SOCIAIS

QUADRO 15 - Areas que efetuam a gestão dos

investimentos
Opções de Resposta
Area Própria
Adm / Financeiro

Freq. Freq. Rei
29
17%
9%
15
55
33%
67
40%
0%
1
167
100%

Marketing
Recursos Humanos
Outra

Total
Fonte: Dados Primários

Gestão dos Investimentos
/0

10

17%

40%

E: Area Própria

9%

B1 Adm / Financeiro

El Marketing
▪ Recursos Humanos
33%

• Outra

Figura 15 - Areas que efetuam a gestão dos investimentos

Comentário:

Percebe-se, através do exposto, que a area que gerencia os

investimentos sociais nas organizações respondentes é predominantemente a de
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Recursos Humanos (40%) e Marketing (33%). com pequena ocorrência de empresas
que possuem areas próprias (17%).

4. 15 QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS OU AREAS

ATENDIDAS PELOS INVESTIMENTOS SOCIAIS

QUADRO 16 - Acompanhamento dos
Investimentos
Opções de Resposta

Sim
Não
Não Sabe
Total

Freq. Freq. Rel
65

57%
39%

7

4%

167

100%

95

Fonte: Dados primários

Acompanhamento dos Investimentos
4%

O Sim
39%

Não
Não Sabe
57%

Figura 16 — Acompanhamento dos investimentos sociais

Comentário: Veri fi ca-se a ocorrência de pequena predominância das empresas que

acompanham os investimentos sociais que realiza (57%), em relação as que não
acompanham (39%).

4.16 QUANTO À AUDITORIA DOS PROJETOS OU AREAS ATENDIDAS PELOS
INVESTIMENTOS SOCIAIS

QUADRO 17 - Auditoria nos projetos que
recebem investimentos
Opções de Resposta
Sim
Não
Não Sabe
Total

Freq. Freq. Rei
94
70

42%

3

2%

167

100%

56%

Fonte: Dados primários

Auditoria
2%

El Sim

42%

• Não
56%

El Não Sabe

Figura 17 — Auditoria nos projetos que recebem investimentos sociais

Comentário: Verifica-se a ocorrência de apenas 56% das empresas entrevistas no

que se refere a realização positiva de auditoria dos projetos ou areas que recebem
investimentos , o que retrata, de certo ponto. a falta de estrutura das organizações na
gestão dos investimentos sociais que realiza.
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QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO NA

EMPRESA

()

QUADRO

18

-

Existência

de

profissionais

especializados em investimento social

Opções de Resposta

Freq

Freq. Rei

Sim

38

23%

Não

117

70%

Não Sabe

12

7%

167

100%

Total

Fonte: Dados primários

Profissionais Especializados

7"/0
1=I Sim
Ei Não
iiiNão Sabe
70%

Figura 18 — Existência de profissionais especializados na gestão dos investimentos

Comentário: As organizações respondentes não possuem. em sua maioria (70%),

profissionais especializados na gestão dos investimentos sociais.

4.18 QUANTO AO PAPEL DA EMPRESA NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS
SOCIAIS

QUADRO 19 - Grau de responsabilidade da
empresa na resolução dos problemas sociais

Opções de Resposta

Muita Responsabilidade
Alguma Responsabilidade

Freq. Freq. Rei

12

7%

72

43%

77

Pouca Responsabilidade

44

Nenhuma Responsabilidade

25

26%
15%

Não Sabe

14

8%

167

100%

Total
Fonte: Dados primários

Grau de Respcsnabilidade

El Muita

Responsabilidade
Alguma
Responsabilidade

7%

8%

El Pouca

Responsabilidade
44%

•

Nenhurm
Responsabilidade
Não Sabe

Figura 19 - Grau de responsabilidade da empresa na resolução dos problemas sociais

Comentário: A partir das respostas, verifica-se que as empresas consideram, em
grande maioria, ter alguma responsabilidade na resolução dos problemas sociais
(43%).

419 QUANTO A

RELAÇÃO

INVESTIMENTOS SOCIAIS

ENTRE AS AREAS QUE RECEBEM OS

E A ESTRATÉGIA DA EMPRESA

QUADRO 20 - Definição das áreas investidas
de acordo com as estratégias da empresa

Opções de Resposta
Sim
Não
Não sabe
Total

Freq. Freq. Rei
95
57%
57
34%
9%
15
167

100%

Fonte: Dados primários

Relação entre investimento e estratégia

9%

34%

Figura 20

-

1111j6-1-Iii

CI Sim

Não
57%

Não sabe

Definição das areas investidas de acordo com as estratégias da empresa

Comentário: A maioria das empresas (57%) realiza seus investimentos sociais em

conformidade com as estratégias organizacionais, fato que da idéia da visão
estratégica que a responsabilidade social tem para a consecução dos objetivos das
empresas.

4.20 QUANTO AS NORMAS E CERTIFICADOS QUE A EMPRESA POSSUI

QUADRO 21 - Normas e Certificados a empresa possui
Opções de Resposta

Freq. Freq. Rei

AA 1000
BS 8800

0%
0

0%

79

ISO 14000

OHASAS 18001
SA 8000

35
0
23

21%
0%
14%

Outro(a)

28

17%

Não possui certificação ou norma
Não Sabe

78

47%

3

2%

167

100%

Total

Fonte: Dados primários

aAA 1000

Normas e Certificados

13 BS 8800
Li ISO 14000

0%

▪ OHASAS 18001
▪ SA 8000

6%

14%
Outro(a)

17%
• Não possui certificação
ou norma
Não Sabe

Figura 21- Normas ou Certi fi cados que a empresa possui

Comentário: De acordo com os dados acima, a maioria das empresas (47%)

catarinenses não possui normas ou certificados ligados à Responsabilidade Social.
Tal situação pode se dar devido ao desconhecimento da existência de certificados
por parte dos gestores das empresas ou por desinteresse.

4.21 QUANTO AO FATURAMENTO ANUAL DA ORGANIZAÇÃO
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QUADRO 22 — Faturamento anual da empresa

Opções de Resposta
Até R$ 5 milhões
De R$ 5 milhões à R$ 50 milhões
De R$ 50 milhões à R$ 100 milhões
De R$ 100 milhões à R$ 200 milhões
Acima de R$ 200 milhões
Não sabe / Não quer responder
Total
Fonte: Dados primários

Freq. Freq. Rel
57
34%
79
47%
15
9%
3%
5
2
1%
9
5%

167

100%

Faturamento Anual
Até R$ 5 milhões
• De R$ 5 milhões à R$ 50
milhões
• De R$ 50 milhões à R$ 100
milhões
O De R$ 100 milhões á R$ 200
milhões
• Acima de R$ 200 milhões
48%

0 Não sabe / Não quer
responder

Figura 22

—

Faturamento anual da empresa

Comentário: A maioria das empresas respondentes tem faturamento anual variável

entre R$ 5 milhões e R$ 50 milhões de reais. Ressalta-se que 5% das empresas não
quis responder ou não sabia tal dado.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Com o decorrer dos anos, as empresas passaram a ser questionadas e
contestadas pelo que fazem e pelo que deixam de fazer. Surge, então, o interesse
do empresariado em zelar pelo bem-estar social, sem deixar de cuidar de seus
interesses, ou seja, produzir, comercializar, dentre outros.
Ao verificar esta realidade no contexto empresarial, denotam-se alterações
gradativas de comportamento

e

de valores nas organizações, devendo a

preocupação com o social estar presente nas decisões de seus administradores,
servindo como balizador de seu relacionamento com a sociedade.
Tem-se então a responsabilidade social que, além de ser um compromisso da
empresa para melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, famílias e
comunidade, serve como um meio das organizações chamarem para si a atenção,
possibilitando assim a melhora na imagem institucional, o incremento nas vendas e o
aumento na motivação e produtividade do colaborador.
A busca do empresariado em chamar a atenção da sociedade se dá através
da divulgação de suas ações sociais, utilizando o marketing social para tal
finalidade. A utilização desta ferramenta como meio de autopromoção vem sendo
muito difundida no Brasil. Contudo, esta prática tem sido questionada, pois nem toda
exposição das ações sociais realizadas por uma organização visa mudar

o

comportamento da sociedade. A preocupação é que, através do marketing social, as
empresas promovam apenas a si mesmas e não os projetos que realizam, tendo
assim um enfoque estritamente comercial, imediatista e sem preocupações de longo
prazo com a sociedade.

Ainda acerca dos meios de divulgação das ações sociais, tem-se a utilização
ainda recente do balanço social. Trata-se de relatório que reuni informações
referentes aos investimentos realizados pela empresa. Entretanto, muitas
organizações ainda não despertaram para esta forma de divulgação de
responsabilidade social.
Para obter reconhecimento e atenção da sociedade, as empresas buscam
obter certificados e normas, denominados selos éticos para a gestão das ago- es
sociais, que servem como um meio de atestar o comprometimento das empresas
com as causas sociais, mas assim como o balanço social, uma pequena parcela do
empresariado esta ciente de sua importância.
Acerca dos benefícios de se investir no social, os principais pontos são
relacionados à proteção e fortalecimento da imagem da empresa, a formação de
uma visão mais positiva, a geração de mídia espontânea, a criação de mercados
consumidores futuros, a fidelização dos clientes, ficando a empresa protegida de
ações negativas dos consumidores, bem como a manutenção de colaboradorestalentos e por se tratar de uma forma de atrair novos investidores, dentre outros.
Os investimentos sociais correspondem ao uso planejado e monitorado de
recursos para a satisfação de um interesse coletivo, ou seja, para um fim social. 0
escopo desta pesquisa visa verificar quais os objetivos das empresas catarinenses,
com mais de 50 colaboradores, ao efetuarem este tipo de ação social.
A partir da presente pesquisa, verifica-se que as principais areas ou
programas de investimento das empresas em estudo são as areas ligadas
alimentação, meio ambiente e educação e alfabetização. Cabe ressaltar que muitas
organizações respondentes podem ter incluído como ações de responsabilidade
social o fornecimento de auxilio alimentação e o investimento em fábricas e
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instalações mais modernas para diminuir os efeitos nocivos ao meio ambiente,
alterando assim o resultado final da pesquisa.
Neste caso, a percepção da empresa em relação a sua responsabilidade em
relação à resolução dos problemas sociais é que, embora não seja em grande
escala, a empresa tem alguma responsabilidade.
Os públicos que mais receberam citação pelas empresas em estudo são, em
ordem, comunidade em geral, opção que abrange qualquer grupo da sociedade,
sem especificação, bem como a criança, o adolescente, a família e portadores de
deficiência.
A justificativa para escolha das areas a serem investidas se da pela busca em
melhorar o público atendido e de melhorar a imagem da organização, apresentando
que as empresas pesquisadas buscam benefícios com suas ações, mesmo que
estes sejam intangíveis, possibilitando algum tipo de ganho. Já no que diz respeito
aos critérios utilizados para escolha das areas, as empresas demonstram não ter
critérios pré-definidos, prevalecendo o pedido de entidades e a avaliação prévia
sobre a possibilidade de retorno sobre a imagem na organização.
A avaliação sobre os investimentos realizados leva em conta a satisfação do
público atendido. Contudo, parte das empresas pesquisadas afirma não acompanhar
os projetos, impedindo a fidedigna avaliação se as empresas estudadas conseguem
ou não satisfazer efetivamente o público atendido. Caber ressaltar o fator melhoria
na imagem (23%). Importante frisar também a ocorrência de 80 empresas (39%)
afirmando não avaliar os resultados dos investimentos sociais realizados, fato que
demonstra o descaso de muitas empresas no que tange suas ações sociais e a
preocupação com o resultado destas.
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A freqüência dos investimentos realizados pelas empresas estudadas 6, em
grande maioria, mensal, fato que demonstra o ainda incipiente crescimento da
consciência socialmente responsável e da necessidade de investimentos perenes
em projetos ou areas de caráter social, expandido assim a ação social empresarial
como um todo.
As empresas participantes deste estudo não possuem, de modo geral,
políticas internas para a gestão dos investimentos sociais. Tal fato abre discussão

acerca da eficácia destes investimentos. Se não há políticas internas, não ha meios
para mensurar o retorno, seja social, financeiro ou de ganho de imagem. sobre
investimento social realizado.
Pelo fato da gestão dos investimentos sociais ser, em grande maioria, de
responsabilidade da area de Recursos Humanos das empresas, percebe-se a
ocorrência de uma questão contraditória. A inexistência de profissionais
especializados para gerir os investimentos sociais, bem como a inexistência de
políticas internas para gestão da responsabilidade social trazem, por si s6, urna

barreira para que as empresas respondam afirmativamente quanto a relação entre a
estratégia organizacional e a de fi nição das areas que receberão os investimentos
sociais. Entende-se assim, pois não há como uma organização determinar que
investe socialmente em conformidade com sua estratégia sem que se tenham
projetos para realização dos investimentos sociais e pessoas capacitadas para
garantir a eficiência dos projetos.
Cabe as empresas, portanto, a criação de departamentos específicos para
administrar os assuntos relacionados 5 responsabilidade social e promover a
capacitação de colaboradores ou a contratação de pro fi ssionais especializados no
tema.
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As empresas respondentes a esta pesquisa, em sua maioria, não usam
métodos precisos para mensuração dos retornos sobre o investimento realizado.
Seus critérios de avaliação são diversos e, alguns deles subjetivos, pois a mera
constatação que o público atendido esta satisfeito não é totalmente confiável, devido
relação de dependência entre o público e a empresa, afetando assim a
possibilidade de outros investimentos.
Sobre os critérios considerados para escolha da area ou projeto a receber os
investimentos sociais, as empresas estudadas, na maioria dos casos, esperam que
instituições como ONG's, fundações e institutos solicitem recursos, muitas vezes
sem nenhuma avaliação prévia por parte da investidora, para que haja a liberação
de recursos, o que reforça a idéia de que a responsabilidade social é tratada de
maneira amadora e as empresas não agem de maneira pró-ativa, buscando a efetiva
resolução dos problemas da sociedade.
Embora 39% das empresas respondentes tenham afirmado que não
acompanham suas ações sociais e 42% que não realizam nenhum tipo de auditoria,
a maioria das organizações realiza o acompanhamento dos projetos ou areas que
investe, fator que aponta preocupação com os recursos e com o sucesso da causa
apoiada.
Assim, cabe a outra parcela de empresariado estudado realizar um
acompanhamento e uma auditoria constante, zelando assim pelo seu patrimônio e,
indiretamente, pela imagem da empresa para com o público atendido e a sociedade
em geral.
0 fato de grande parcela das empresas em estudo não possuírem ou normas
reforça a idéia de que o tema responsabilidade social ainda é tratado de forma
amadora. Praticamente metade das organizações entrevistadas afirma não possuir

S()

nenhum tipo de norma ou certificação e 88% afirmarem que não publicam balanço
social. Tal cenário pode ser explicado pelo despertar, ainda lento, da sociedade
brasileira em relação â cobrança de uma postura mais responsável e ativa das
empresas com relação ao social. No contexto mundial, em especial na Europa e
América do Norte, a sociedade cobra as organizações de seus países que tenham
mais interação com as questões sociais e, por isso, as empresas buscam cada vez
mais certificações que possam provar tal comportamento.
0 fato das empresas respondentes divulgarem seus investimentos sociais
para acionistas e colaboradores demonstra a preocupação dos gestores corn a
melhoria da imagem organizacional e, por conseqüência, aumento da satisfação do
colaborador em trabalhar em uma empresa que se preocupa com a sociedade e a
valorização da empresa em termos acionários. A divulgação feita a órgão
governamentais visa um beneficio financeiro imediato para as empresas socialmente
responsáveis, que é a redução do Imposto de Renda.
Em suma, as empresas que participaram desta pesquisa efetuam suas ações
de responsabilidade social de maneira ainda pouco profissional, sem a definição
precisa de onde se quer chegar com os investimentos sociais, além de não
possuírem nenhum parâmetro concreto para avaliação das ago- es que realizam.
Estas empresas devem buscar, portanto, mais informações a respeito deste
tema, para poderem, no futuro, ter a responsabilidade social como diferenciador das
demais empresas. Ainda há um longo caminho até que as empresas consigam
usufruir das vantagens de ser socialmente responsáveis, agregando valor a si e a
sociedade.
A responsabilidade social empresarial deve ser, portanto, um compromisso
continuo com um comportamento

ético nos negócios que contribua para

o

S7

desenvolvimento econômico, social

e

ambiental. Esse comportamento

ético

pressupõe decisões empresariais resultantes de uma reflexão sobre os impactos nas
sociedades atual e futura.
Recomenda-se, a futuros pesquisadores, o aprofundamento nas questões
debatidas neste trabalho, objetivando assim a continuação dos estudos sobre a
Responsabilidade Social das empresas com sede no Estado de Santa Catarina.
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APÊNDICES

APÊNDICE A — Modelo de Questionário Aplicado

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Sócio-Econômico
Departamento de Ciências da Administração

1) Indique a macro-região geográfica em que a indústria tem sua sede:

( ) Norte
) Sul
( ) Serrana
( ) Oeste
( ) Florianópolis
( ) Vale do ltajai

2) Tipo de Empresa

) Industrial
( ) Comercial
( ) Prestadora de Serviços
( ) Outro. Qual:

3) Para quais Areas a organização destina os investimentos sociais?

( ) Alimentação
( ) Assistência Social
( ) Defesa dos Direitos
( ) Educação e Alfabetização
( ) Esporte e Cultura
( ) Saúde
( ) Segurança Pública
) Não realiza
( ) Outro. Qual:

4) Por que a organização destina os investimentos para esta(s) Area(s)?

( ) Proximidade com os clientes
( ) Proporciona melhora na imagem da organização
( ) Proporciona maior impacto no consumidor
( ) Proporciona menos recursos fi nanceiros
( ) Trata(m)-se de area(s) carente(s)
( ) Proporciona melhora do público atendido
( ) Outro. Qual

5) Quais os grupos da comunidade que se beneficiaram com os investimentos
sociais realizadas?

( ) Adolescente
( ) Adulto
( ) Comunidade em Geral
( ) Criança
( ) Família
( ) Idoso
( ) Portador de Deficiência
( ) Outro. Qual:

6) Com que freqüência a empresa realiza os investimentos sociais?

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Uma vez ao ano
De duas a três vezes ao ano
De quatro a cinco vezes ao ano
Mais de seis vezes ao ano
Todos os meses do ano

7) Quais demandas a organização procura atender realizar investimentos?

( ) Atender a comunidades próximas ao local da organização
( ) Atender a pedidos de entidades comunitárias (ONG'S, fundações, etc)
( ) Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade do trabalho
( ) Melhorar a imagem da organização ao público consumidor
( ) Melhorar a imagem da organização com seus fornecedores e Governo
( ) Melhorar a imagem interna e a satisfação dos colaboradores
( ) Reduzir o Imposto de Renda

8) Quais são os beneficias percebidos com estes investimentos?

( ) Diminui do Imposto de Renda
( ) Aumentou a produtividade e o envolvimento do colaborador
( ) Aumentou a satisfação pessoal e espiritual do(s) dono(s) da organização
( ) Aumentou o faturannento e o volume de vendas da organização
( ) Melhorou a imagem da organização com fornecedores
( ) Melhorou a imagem da organização com o público consumidor
( ) Melhorou a imagem interna e a satisfação dos colaboradores
( ) Melhorou a relação da organização com a comunidade
( ) Não houve alteração
( ) Não houve interesse em identificar a melhoria
( ) Outra. Qual:

9) Que atividades lhe parecem contribuir mais para a melhoria da imagem junto
ao público consumidor?

( ) 0 investimento nos colaboradores
( ) 0 investimento em Assistência Social
( ) 0 investimento em Cultura e Esporte
( ) 0 investimento em Meio Ambiente
( ) 0 investimento em Educação
( ) Pagamento dos tributos
( ) Marketing Social
( ) Outra. Qual:

10) Para quem a organização divulga seus investimento sociais?

( ) Para os acionistas/colaboradores
( ) Para a comunidade em geral
( ) Para o público consumidor potencial
( ) Para órgãos governamentais
( ) Para os clientes
( ) Para fornecedores e outras organizações parceiras
( ) Não comunica
( ) Não sabe
( ) Outra. Qual:

11) A organização publica o Balanço Social? Com que freqüência?

( ) Sim, anualmente
( ) Sim, eventualmente
( ) Não publica
( ) Não sabe

12) Como a empresa avalia o resultado dos investimentos sociais?

( ) Satisfação do público atendido
( ) Melhoria na imagem da organização
( ) Aumento nas vendas
( ) Reconhecimento da midia ou outras instituições através de premiações
( ) Não avalia
( ) Não sabe
( ) Outra. Qual:

13) Quais os critérios utilizados para escolha dos programas ou instituições
que a organização destina seus investimentos

()
()
()
()
()
()
()
()

Vontade dos administradores ou colaboradores
0 pedido da instituição que recebe os investimentos
0 pedido da comunidade
0 pedido governamental
Possibilidade de aumentar a visibilidade da empresa
Possibilidade de aumentar o faturamento
Possibilidade de redução do Imposto de Renda
Outros. Quais:

14) Qual(is) Area(s)

é (são) responsável(eis) pela gestão dos investimentos

sociais na organização?

()
()
()
()
()

Recursos Humanos
Financeiro
Marketing
Area Própria
Outra. Qual:

9(

15) A empresa acompanha o desenvolvimento dos projetos sociais que
recebem investimentos?

( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sabe

16) A empresa audita os projetos sociais que recebem investimentos?

( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sabe

17) HA profissionais especializados para gerenciar as os investimentos sociais

realizados pela organização?

( ) Sim
( ) Não
( ) Não Sabe

18) Indique, através da escala abaixo, qual a responsabilidade da empresa na
resolução dos problemas sociais:

( ) Muita
( ) Alguma
( ) Pouca
( ) Nenhuma
( ) Não sabe

)

97

19) A definição da(s) Area(s) ou programa(s) que receberão os investimentos
fazem parte da estratégia da organização?

( ) Sim
( ) Não
( ) Não sabe

20) Indique qual(is) certificado(s) ou norma(s) de Responsabilidade Social a
organização possui?

( ) AA 1000
( ) BS 8800
( ) ISO 14000
( ) OHASAS 18001
( ) SA 8000
( ) Não possui certificação ou norma
( ) Outra. Qual:

21) Indique o faturannento anual aproximado (em R$ milhões):

( ) Até R$ 5 milhões
( ) De R$ 5 milhões a R$ 50 milhões
( ) De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões
( ) De R$ 100 milhões à R$ 200 milhões
( ) Acima de R$ 200 milhões

Obrigado pela Colaboração!!!
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APÊNDICE B — Modelo de Solicitação para as empresas

Prezado(a) Senhor(a):

Gostaríamos de convida-lo(a) a responder as perguntas abaixo, que têm por
finalidade verificar o perfil dos investimentos sociais das indústrias sediadas em
Santa Catarina, associadas a FIESC.

Trata-se de um requisito indispensável para realização de Trabalho de Conclusão
de Curso de Administração da UFSC.

Salientamos que este questionário
preenchimento.

é

individual, sigiloso, de rápido

e fácil

Solicitamos que as alternativas de sua escolha sejam assinaladas com um (x) e
encaminhadas, como resposta, para este e-mail
(pesquisasocia12006@yahoo.com.br ) até o dia 04/08/2006

Agradecemos pela disposição!

Acad. Marcelo Medeiros da Rosa
Formando em Administração 2006/1

