
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

 

 

 

DILERMANDO TELL CUNHA 

 

 

 

O ACONTECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA OS 

EMPREGADOS: UMA PERSPECTIVA HEIDEGGERIANA 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 

Profissional em Sistemas de Gestão da Universidade 

Federal Fluminense como requisito parcial para   

obtenção do Grau de Mestre em Sistemas de Gestão. 

Área de Concentração: Organizações e Estratégia. 

Linha de Pesquisa: Sistema de Gestão pela 

Responsabilidade Social. 

 

 

 

Orientadora: 

 

 

Prof.ª Maria de Lurdes Costa Domingos, D.Sc. 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

Niterói 

2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Ficha Catalográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C972 Cunha, Dilermando Tell 

 

O acontecimento da responsabilidade social para os 

empregados: uma perspectiva heideggeriana / Dilermando Tell 

Cunha. – Niterói, 2018. 

188 f. : il. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal 

Fluminsense, 2018. 

Orientação: Profa. Dra. Maria de Lurdes Costa Domingos. 

1. Responsabilidade social. 2. Participação dos 

empregados. 3. Sistemas de gestão. 4. Engenharia de produção. 

5. Heidegger. I. Cunha, Dilermando Tell. II. Domingos, Maria 

de Lurdes Costa. III. Título.  

 

CDD: 658.408 



 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Maria de Lurdes pelos encontros de orientação profícuos, acolhedores e alegres. 

Sentirei saudades. 

 

À professora Leticia Veloso pela maneira simples de apresentar reflexões que 

permanecem. Incentivo que sustentou o início da pesquisa.  

 

À minha primeira e tão querida professora Ana Maria, conhecimento e sorriso que busco 

sempre. Fonte viçosa e abundante. 

 

À amiga que admiro, colega de trabalho e pesquisadora Nádia Fagundes pela parceria 

que não falta.  Ao amigo Paulo Neto, chefe que me indicou ao curso, pela confiança. 

 

Aqui também, à companheira de amor, vida e pensamento Daniele Muniz. 

 

Em especial à PETROBRAS, empresa do Brasil, onde tenho orgulho de trabalhar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que serve, para que presta afinal, a vida?! Já 

se disse: é boa para o homem tornar-se homem. Serve, 

presta para fazer homem. E o homem, a vida – servem pra 

que? Resposta: para nada! Ou seja, não há nenhum sentido 

para fora, para além ou para aquém, seja do homem, seja 

da vida. (FOGEL, 2014, p. 136). 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O acontecimento da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) alcança os empregados por 

meio de compreensões, abordagens e componentes de gestão trazidos pelo discurso da RSE. 

Construído e compartilhado por empresas e instituições, esse discurso tem a pretensão de 

favorecer o comportamento ético e responsável da empresa. O objetivo da pesquisa é analisar 

as contribuições do acontecimento da RSE para o sustento de uma convivência cotidiana ética 

e propícia à participação dos empregados no desenvolvimento de respostas responsáveis à 

sustentabilidade. Como base para a investigação, descrevemos o discurso da RSE em torno da 

relação empregado-trabalho e apresentamos a perspectiva heideggeriana sobre existência, 

técnica, ética e responsabilidade. Em seguida, elaboramos tematizações da experiência de ‘ser 

responsável’ pelo trabalho na empresa em três modos: a abertura para ‘apropriar-se da 

responsabilidade pelo trabalho’, encontrada pelos empregados enquanto partes interessadas e 

presença de uma não-conformidade; as possibilidades para ‘decidir-se sobre o trabalho’, 

destinadas aos empregados enquanto participantes da gestão da empresa; os conhecimentos e 

orientações para ‘saber sobre o trabalho’, oferecidos aos empregados enquanto envolvidos em 

práticas de treinamento, capacitação e promoção. Concluímos que o acontecimento da RSE 

ainda traz poucos recursos para implicar os empregados em dar limites ao apelo de exploração, 

da natureza, dos outros e de si mesmos, que se apresenta na convivência cotidiana do trabalho. 

Deixando-se tomar como mera disponibilidade para resultados, os empregados se empenham 

em uma faina contínua por produtividade. De tudo se faz cálculo e controle. Abre-se pouco 

espaço para a experiência da ética que acontece na relação libertadora, quando cada um pode 

conquistar o seu ethos, lugar de morada, aquilo que lhe é familiar, respeitando a originalidade 

e dignidade das pessoas e da natureza. Ao final, levantamos recomendações para o sustento de 

uma convivência cotidiana ética e propícia à experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho na 

empresa. 

 

Palavras-chave: Heidegger; Responsabilidade social; Participação dos empregados; Sistemas 

de gestão; Engenharia de produção.  



 

 

ABSTRACT 

 

The Corporate Social Responsibility (CSR) event reaches employees through the 

understandings, approaches and management components brought by the CSR discourse. Built 

and shared by companies and institutions, this speech has the pretension of favoring the ethical 

and responsible behavior of the company. The objective of the research is to analyze the 

contributions of CSR event for the sustenance of daily life ethical and favorable to the 

commitment of employees toward sustainability. As a basis for the research, we describe the 

CSR discourse around the employee-work relationship and present the Heideggerian 

perspective on existence, technique, ethics and responsibility. Three different approaches were 

built to deal with the experience of responsibility for work in the company: the openness to 

'take responsibility for work', encountered by employees as stakeholders and presence of 

nonconformity; the possibilities for 'deciding about work', intended for employees as 

participants in the management of the company; knowledge and guidance to 'know about work', 

offered to employees through formal programs of training and promotion at work. We conclude 

that the advent of CSR still brings few resources to make the workers to restrain from the appeal 

for the exploitation of the nature, of the other workers e of themselves, as presented in a daily 

basis in their jobs. Letting it be taken as mere availability for results, employees are engaged in 

a continuous effort for productivity. Everything is done in calculation and control. Little room 

is opened to the experience of ethics that takes place in the liberating relationship, when each 

one can conquer his éthos, place of residence, what is familiar, respecting the originality and 

dignity of people and nature. In the end, we raised recommendations for the sustenance of daily 

life ethical and favorable to the experience of responsibility for the work in the company. 

 

Keywords: Heidegger; Social responsibility; Employee participation; Management systems; 

Production engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

O valor ético não pertence apenas ao humano. No entanto, é apenas no espaço 

aberto pelo humano que o valor ético aparece. O que se requer é um retorno 

ao ético, mas, como Levinas poderia sugerir, isso só é possível por meio de 

um reconhecimento do humano pelo humano em toda as suas incertezas e 

quetionabilidades; um retorno também ao singular e ao concreto. (MALPAS, 

2012, p. 29). 
 

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é apresentada como uma promessa de 

mudanças nos rumos das empresas. Mudanças que visam atender às variadas requisições vindas 

da sociedade e do governo, mas que tiveram sua origem nas consequências danosas de uma 

forma dominante de operar fortemente centrada em resultados econômicos. Uma das 

requisições mais presentes é o enquadramento da empresa como agente social a serviço do bem 

comum em oposição clara ao que vem acontecendo quando o ambiente e as pessoas são 

submetidos aos interesses das empresas. 

Nesse contexto, para além de uma atuação em conformidade com a legislação aplicável, 

espera-se que uma empresa socialmente responsável conduza suas decisões e atividades 

levando em consideração as expectativas das diversas partes interessadas nos seus negócios que 

vão de acionistas a pessoas sem relação direta com a empresa. A parte interessada mais sensível 

aos movimentos da empresa são os empregados. São eles que vivem a experiência do ambiente 

corporativo da empresa, sendo beneficiados diretamente quando os negócios são rentáveis e 

conduzidos de forma ética e transparente, e prejudicados quando ela mantém um ambiente de 

trabalho ruim ou tem sua imagem afetada e precisa reduzir suas operações às vezes com 

demissões de pessoas. 

De acordo com as diretrizes sobre responsabilidade social, uma empresa socialmente 

responsável assume a responsabilidade pelos “impactos das suas decisões e atividades na 

sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento ético e transparente que 

contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o bem estar da sociedade” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 4), tornando assim seus 

negócios rentáveis e sustentáveis. Se conduzindo assim, a empresa assume, cotidianamente, a 

responsabilidade pelos impactos de decisões que são tomadas por agentes de governança e 

empregados que dão conta dos seus produtos, serviços e processos.  

Na definição de RSE não há referência explícita aos empregados enquanto agentes que 

assumem a responsabilidade pelos impactos de seu trabalho. A governança corporativa das 
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empresas atribue a responsabilidade corporativa aos agentes de governança, enquanto as 

diretrizes de RSE posicionam os empregados como mais uma das várias partes interessadas da 

empresa (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010); (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015). 

Importa considerar que a RSE diz respeito aos impactos potenciais e reais das decisões 

e atividades da empresa. Em consequência, “as atividades cotidianas regulares da organização 

constituem o comportamento mais importante a ser abordado” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 7) na integração da RSE na estratégia da empresa. A 

relevância do comportamento da empresa nas suas atividades cotidianas regulares mostra a 

centralidade dos empregados para a RSE. O comportamento dela no seu cotidiano é, no mais 

comum, o comportamento dos empregados.  

Por esse caminho, cabe averiguar como o comportamento dos empregados nas suas 

atividades cotidianas regulares está sendo abordado nas estratégias de responsabilidade social. 

Para isso, além de observar o empregado enquanto foco da RSE nas condições de trabalho, 

proteção social e segurança, é necessário investigar se há espaço nas empresas para uma 

convivência cotidiana ética e propícia à participação dos empregados no desenvolvimento de 

respostas responsáveis à sustentabilidade. 

O comportamento ético da empresa, compreendido como “um comportamento que 

esteja de acordo com os princípios aceitos de uma conduta moral e correta no contexto de uma 

situação específica”, (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 2) 

não prescinde do comportamento ético dos empregados. Isso vale, tanto para os empregados na 

posição de ‘colaboradores’ como força de trabalho, quanto na posição de gerentes como agentes 

de governança, já que somente o homem é capaz de reflexão, de tomar a posição de agente 

consciente, condição indispensável para uma conduta ética. 

O desafio de direcionar a empresa para uma maneira ética e transparente de gerir os 

negócios, a ser praticada nas relações estabelecidas em toda a sua esfera de influência, tem uma 

relação direta com as mudanças no cotidiano de trabalho, principalmente nas relações com o 

empregado, usualmente considerado como mais um recurso em meio aos outros recursos 

necessários aos processos da empresa. 

No mundo corporativo, em geral, os empregados ainda têm reduzidas possibilidades de 

participação e responsabilização nas decisões de seu trabalho. Desta forma, cabe investigar se 
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o acontecimento1 da RSE se dá para os empregados ao modo de uma ampliação do espaço para 

uma atuação ética e transparente, com participação no desenvolvimento e alcançe de respostas 

socialmente responsáveis.  

Gaulejac (2007, p. 36), ao fazer uma análise do modo de gerir as empresas atualmente, 

aponta as consequências de se fechar o espaço para a conduta ética dos empregados: quando 

“sob uma aparência objetiva, operatória e pragamática” são traduzidas “as atividades humanas 

em indicadores de desempenho e estes desempenhos em custos e benefícios” cria-se um 

contexto, onde “‘os negócios’ se desenvolvem, a ética dos resultados substitui a moral, o projeto 

capitalista procura em si mesmo a sua finalidade”. Essa centralidade dominante dos resultados 

pode ser enfrentada pela RSE na sua pretensão de contribuir para que a empresa se conduza de 

uma forma ética e transparente. 

Nessa perspectiva, podemos assumir que a RSE não prescinde da responsabilidade 

social dos empregados, e atinge seus objetivos quando empregados e agentes de governança 

atuam de forma ética e transparente, participando do desenvolvimento e alcance de respostas 

socialmente responsáveis. Até mesmo porque antecede ao ‘ser socialmente responsável’ o ‘ser 

responsável’, isto é “reconhecer-se como autor da ação, avaliar os efeitos e conseqüências dela 

sobre si e sobre os outros, assumi-la bem como às suas conseqüências, respondendo por elas” 

(CHAUI, 2012, p. 384), é comportamento exigível tanto dos agentes de governança quanto dos 

empregados da empresa.  

Uma investigação do comportamento dos empregados nas suas atividades cotidianas 

precisa refletir sobre a influência decisiva da convivência cotidiana no trabalho sobre as 

possibilidades de ação dos empregados na empresa. Ao investigar a relação entre o empregado 

e o seu cotidiano de trabalho somos conduzidos ao pensamento de Heidegger sobre o nosso 

modo de ser enquanto ser-no-mundo2, revelando como o homem e mundo são inseparáveis.  

                                              
 1 O INSTITUTO ETHOS participa do entendimento dominante de que a RSE é uma forma de gestão, e 

nesse âmbito, cria os Indicadores Ethos para “avaliar o quanto a sustentabilidade e a responsabilidade social têm 

sido incorporadas nos negócios, auxiliando na definição de estratégias, políticas e processos.” (INSTITUTO 

ETHOS, 2014, p. 8). Ao trazer mudanças nas estratégias, políticas e processos, a RSE alcança os empregados.  

Nesta pesquisa, investigamos a RSE como um acontecimento que se dá para o existir humano na situação-

circunstância de empregado. Acontecimento para o empregado no sentido de uma forma de gestão que se mostra 

(acontece) para ele. Desta maneira, investigamos a RSE como um acontecimento que pode trazer mudanças para 

a experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa. 

2 Existencial apresentado na seção 2.3.1. 
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Como bem observa Heidegger (2011), estamos sempre lançados no mundo que se 

mostra de imediato nas relações que estabelecemos com as coisas, com as outras pessoas e com 

o nosso próprio ser. Assim, o mundo não é algo pronto em que o homem se situa com um objeto 

em uma caixa, mas se mostra e está sempre se fazendo em meio às relações que o homem 

estabelece. De seu mundo o homem recebe as determinações e possibilidades para se comportar 

frente aos acontecimentos que vivencia.  

 Desta forma, o mundo revela-se nos instrumentos com os quais nos ocupamos 

cotidianamente. No uso e manuseio típicos do fazer diário no trabalho, o empregado 

compreende o significado das coisas que mostra-se na linguagem marcada pelo cotidiano de 

trabalho da empresa. Na experiência da linguagem estão em jogo as palavras, os sentidos ou 

significações e a realidade vivenciada. As palavras têm sentido e criam sentido. As palavras 

além de se referirem a significados já conhecidos permitem a descoberta de novos significados 

determinando, assim, a nossa experiência da realidade:  

Há um vai-e-vem contínuo entre as palavras e as coisas, entre elas e as 

significações, de tal modo que a realidade (as coisas, os fatos, as pessoas, as 

intituições sociais, políticas, culturais), o pensamento (as idéias ou conceitos 

como significações) e a linguagem (as palavras, os significantes) são 

inseparáveis, suscitam uns aos outros e interpretam-se uns aos outros. 

(CHAUI , 2012, p. 195). 

 

Heidegger (2011) define a linguagem como o pronuciamento da fala, e esta como uma 

articulação em significações da nossa compreensibilidade alcançada num determinado modo 

de convivencia ocupacional. A compreensibilidade já está sempre articulada. Ao modo do 

empregado na empresa, estamos na experiência da linguagem, sempre compartilhada, em meio 

a vários discursos que circulam no ambiente de trabalho. 

Interessa neste estudo o discurso da RSE, construído principalmente por instituições de 

referências no tema, em suas declarações de valores e princípios, diretrizes, guias, normas e 

publicações, e também pelas empresas, por meio da divulgação de seus relatos de 

sustentabilidade comunicando estratégias, práticas, iniciativas de responsabilidade social, etc., 

todos em sintonia com as requisições vindas de fora da empresa. 

Uma aproximação desse discurso nos permite avistar os elementos centrais do modo de 

operar de uma ideologia, descrita por Chaui (2012, p. 384) como “um conjunto coerente, lógico 

e sistemático de idéias que funcionam em dois registros: como representações da realidade 

(sistema explicativo ou teórico) e como normas e regras de conduta e comportamento (sistema 

prescritivo de normas e valores)”. Uma vez que a compreensibilidade já está sempre articulada 

nos discursos que circulam, nesta pesquisa assumimos que é possivel averiguar, no próprio 
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discurso da RSE, a sua participação no horizonte de compreensão que está sendo estabelecido 

no ambiente compartilhado de trabalho da empresa.  

Assim, o acontecimento da RSE se dá em meio ao discurso que, construído e 

compartilhado por empresas e instituições, acolhe e sedimenta compreensões no cotidiano de 

seu trabalho. A presença no cotidiano de trabalho de uma empresa, em particular, de 

compreensões, abordagens e componentes de gestão trazidos pelo discurso da RSE, indica o 

modo como ela foi afetada por este acontecimento. 

Na mesma linha, podemos pensar o acontecimento da RSE para um empregado, na sua 

experiência singular, a partir do modo como os elementos trazidos neste discurso influenciam 

a sua experiência de responsabilidade pelos impactos do trabalho e sua participação no 

desenvolvimento de respostas socialmente responsáveis pela empresa.  

Para dar encaminhamento à discussão de como o acontecimento da RSE implica os 

empregados no comportamento ético, transparente e responsável, a pesquisa se apoia na análise 

do homem enquanto existência elaborada por Heidegger3. A compreensão da indeterminação 

originária de nossa existência nos permite discutir como os empregados se deixam ou não 

determinar pelo impessoal na convivência cotidiana no trabalho, condição que acaba por tirar-

lhes o encargo de decidir, tutelando-os.  

A intenção com esse estudo é investigar a RSE como acontecimento, para apreender a 

sua influência sobre as possibilidades de ação dos empregados nas suas atividades cotidianas 

regulares na empresa.  

 

1.2 Descrição da situação-problema 

 

A ABNT NBR ISO 26000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2010, p. 23) destaca a relevância de que os processos e estruturas de tomada de decisões de uma 

empresa a habilitem a “criar e manter um ambiente e uma cultura em que os princípios da 

responsabilidade social sejam praticados”. Esses princípios são accountability, transparência, 

comportamento ético, respeito pelos interesses das partes interessadas, respeito pelo estado de 

direito, respeito pelas normas internacionais de comportamento e respeito pelos direitos 

humanos. 

                                              
3 Ser e Tempo (2011), publicado em 1927. 
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Refletir sobre o comportamento ético dos empregados nas suas atividades cotidianas 

regulares requer considerar o que se apresenta como valor na situação enfrentada, atentar para 

o interesse, a perspectiva que na forma de afeto toma, apodera-se ou se apropria do homem na 

experiência do trabalho. Ser afetável é o modo de ser próprio do homem que, não sendo algo 

determinado, se dá como: 

“a possibilidade de ser tocado, tomado ou afetado por uma perspectiva, por 

um interesse, quer dizer, por uma possibilidade ou um sentido (logos, mundo) 

possível. E isso quer ainda dizer: o homem e só o homem é possibilidade de 

ser tomado (tocado, afetado) por possibilidade.” (FOGEL, 2014, p. 118).  

 

A nossa vida dá-se ou acontece, concretizada “sempre já em uma ou desde uma pólis, 

um mundo ou um sentido, quer dizer, sempre já jogada num contexto ou horizonte de valores, 

de significações, o que habitualmente também se denomina cultura” (FOGEL, 2014, p. 120). 

Portanto, a RSE na sua pretensão de trazer avanços para o modo de operar da empresa, precisa 

conduzir mudanças na perspectiva, interesse e sentidos que afetam os empregados no seu 

cotidiano do trabalho, vindo ao seu encontro na forma de compreensões que se antecipam às 

prescrições de trabalho, orientando, por exemplo, o que tem valor, o que pode ser aceito e a 

maneira como eles se posicionam nas relações de trabalho.  

A efetividade das ações de RSE para dentro da empresa, junto aos empregados, requer, 

portanto, a abertura de possibilidades para um trabalho significativo e responsável, quando o 

empregado participa das decisões sobre o modo de fazer o seu trabalho, se apropria deste, 

assumindo-se responsável pelos seus resultados.  

Nesse contexto, uma compreensão das repercursões da RSE sobre a responsabilidade 

dos empregados não prescinde de uma tematização da perspectiva, do interesse, do sentido 

sempre em jogo nas demandas de trabalho, posto que:  

“sentido orienta não somente as escolhas, mas também como a pessoa 

vivencia as situações específicas de sua vida, não aparecendo em geral de 

modo explícito no viver, mas se revela pela maneira como alguém se relaciona 

consigo mesmo, com os outros e o mundo em que vive” (CARDINALLI, 2015, 

p. 351). 

 

Para acompanhar as possibilidades de um trabalho socialmente responsável na empresa, 

precisamos discutir o trabalho na situação em que ele concretamente acontece no ambiente 

corporativo, submetido aos novos discursos e práticas de gestão. No mais comum, a tarefa da 

gestão tem sido manter os empregados na cadência de um processo administrativo, contituído 

por um conjunto de técnicas destinadas a otimizar tempo e recursos para ampliar a rentabilidade 

das empresas.  
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A esse respeito, Gaulejac (2007, p. 108) descreve como a ‘gestão gerencialista’ se 

apossou do campo de sentidos no ambiente corporativo para requisitar dos empregados uma 

“implicação subjetiva e afetiva”, sempre em ressonância com as suas “características bem 

conhecidas: o primado dos objetivos financeiros, a produção da adesão, a mobilização psíquica". 

Pelo que observa Gaulejac, os movimentos dominantes na gestão das empresas atuam numa 

crescente mobilização dos empregados para melhor atingir os objetivos financeiros dos 

acionistas. 

Em termos de avanços nas práticas de gestão, têm relevo no discurso da RSE no Brasil 

as orientações do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) que posiciona a ‘Responsabilidade Corporativa’ 

como um dos princípios básicos de governança corporativa, assim definida:  

Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira 

das organizações, reduzir as externalidades negativas de seus negócios e suas 

operações e aumentar as positivas, levando em consideração, no seu modelo 

de negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, 

humano, social, ambiental, reputacional etc.) no curto, médio e longo prazos. 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, 

p. 21). 

 

Nessa perspectiva, a RSE está centrada nas externalidades dos negócios e operações, 

tratando da redução de impactos negativos e ampliação de impactos positivos na sociedade e 

ambiente.  

Pode se observar que a responsabilidade corporativa é atribuida diretamente aos agentes 

de governança, ou seja, “indivíduos e órgãos envolvidos no sistema de governança, tais como: 

sócios, administradores, conselheiros fiscais, auditores, conselho de administração, conselho 

fiscal etc.” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 13). 

Os empregados são posicionados como mais uma das várias partes interessadas: “qualquer 

pessoa, entidade ou sistema que afeta ou é afetado pelas atividades de uma organização” 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 13). 

Os empregados são também considerados como stakeholders (partes interessadas) a 

serem engajados nas orientações do Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting 

Guidelines. Na elaboração dos relatos de sustentabilidade, além do envolvimento dos públicos 

externos, o processo de definir os aspectos materiais a serem relatados deve levar em 

consideração os “interesses e expectativas de stakeholders especificamente envolvidos no 

sucesso da organização (p. ex.: empregados, acionistas e fornecedores).” (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2015, p. 12).  
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Nessa conjuntura, os objetivos e a forma de engajamento das partes interessadas são 

centrais nas estratégias de responsabilidade social. Nos Indicadores Ethos, aquele que avalia o 

engajamento das partes interessadas considera se a empresa “realiza um processo de 

engajamento com suas partes interessadas buscando inputs para auxílio na orientação de 

RSE/sustentabilidade na empresa” (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 41). 

Frente às previsíveis restrições do processo de engajamento dos empregados, é relevante 

investigar as limitações impostas às estratégias de RSE por esse modelo de gestão orientado 

para posicionar os empregados como um dos grupos de stakeholders, em disputa ou 

colaboração com os demais, para terem seus interesses atendidos pelos agentes de governança. 

Neste estudo, se problematiza a relevância de um papel mais ativo dos empregados para 

se alcançar uma gestão socialmente responsável na empresa. Para tanto, não cabe aos 

empregados apenas terem seus interesses por condições de trabalho, proteção social e segurança 

considerados pelos agentes de governança, ou mesmo uma participação limitada ao 

oferecimento de inputs para auxílio na orientação de RSE/sustentabilidade na empresa. 

A premissa central para esse argumento é que uma boa governança para o sucesso da 

empresa precisa oferecer condições para uma atuação responsável e ética dos empregados nas 

suas atividades cotidianas, posto que:  

A ética se consolida na aplicação diária de valores e princípios claros, 

coerentemente exercitados por sócios, administradores, executivos, 

funcionários e terceiros. A atuação ética dos indivíduos permite que as 

melhores práticas conduzam as organizações à boa governança, reduzindo 

suas chances de fracasso e aumentando as de sucesso. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 18). 

 

Sem a presença da ética, “o conjunto das boas práticas de governança pode não ser 

suficiente para evitar os desvios comportamentais e suas consequências danosas à empresa, a 

seus sócios e à sociedade em geral.” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2015, p. 18). Em consequência, a atuação empresarial socialmente responsável 

se faz quando as perspectivas e os interesses sempre em jogo nas demandas de trabalho 

estabelecem uma convivência cotidiana ética e propícia ao trabalho socialmente responsável, 

tanto os agentes de governança quantos os empregados.  

No mesmo sentido, vale destacar que a efetividade da responsabilidade social não 

prescinde de que a mesma “esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas 

relações” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 4). Assim, para 

conhecer a influência da RSE sobre as condições para o comportamento ético e transparente 
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dos empregados, cabe investigar as relações do cotidiano no trabalho que envolvem diretamente 

os empregados.  

Nas relações, o compartilhamento de valores e princípios para uma conduta moral e 

correta se dá na experiência da linguagem, onde estão em jogo as palavras, os significados e a 

realidade vivienciada no trabalho. A linguagem se apresenta nos diversos discursos que 

circulam no ambiente de trabalho e estabelecem o horizonte de compreensão em que os 

empregados estão lançados. Essas compreensões se dão como linguagem compartilhada em 

uma totalidade significativa, que constituem o mundo da existência como empregado. De seu 

mundo, o empregado enquanto ser-no-mundo recebe as determinações e possibilidades para se 

comportar frente aos acontecimentos que experiencia.  

A RSE é alcançada por meio de um comportamento ético e transparente nas atividades 

e relações da empresa: “Para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente” 

(CHAUI , 2012, p. 383), isto é, pessoas que possam se comportar de forma ética ou não.  

Nesse sentido, a RSE implica em que tanto os agentes de governança quanto os 

empregados assumam a sua responsabilidade por suas decisões, atividades e relações na 

empresa. Numa conduta ética, os empregados têm consciência das consequências de suas 

decisões no trabalho: “consciência e responsabilidade são condições indispensáveis da vida 

ética”. (CHAUI , 2012, p. 383).  

 Aproximando-nos do empregado enquanto existência, vemos que conduta ética se 

enraiza no campo de compreensão vigente sobre ‘o que’, ‘como’ e ‘em virtude de que’ fazer no 

trabalho. Uma investigação desse âmbito, se torna uma reflexão sobre o espaço convivência 

cotidiana na empresa, sob a influência dos discursos e práticas que se apresentam no cotidiano 

de trabalho das empresas. (HEIDEGGER, 2011) 

Desta forma, o esforço para alcançar uma compreensão do modo como o acontecimento 

da RSE implica os empregados na conduta ética não prescinde de uma reflexão sobre as 

compreensões que se estabelecem no cotidiano de trabalho das empresas e suas determinações 

sobre a responsabilidade dos empregados e agentes de governança, com repercussões na ética 

empresarial. 

Analisando as compressões que foram se estabelecendo na modernidade, Heidegger 

aponta como o mundo de hoje se encontra marcado pela era da técnica, que se dá como um 

modo de pensar calculante que determina o valor de tudo a partir da sua exploração, acumulação, 

utilidade e produtividade. Essas determinações são acirradas pela competição própria ao 

ambiente corporativo das empresas. Em meio a esse contexto, torna-se um desafio encontrar 
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caminhos para que a RS aconteça na empresa ao modo de um ambiente corporativo favorável 

a um comportamento ético e transparente dos seus empregados.  

Feijoo e Pietrani (2015) tecem uma análise crítica do processo de seleção de pessoal 

com base nas reflexões de Heidegger sobre verdade e técnica. As autoras apontam como as 

práticas na empresa, a exemplo das práticas da Psicologia, se encontram inseridas “nas 

determinações da era da técnica quais sejam: provocação (exploração), fundo de reserva 

(acumulação), maquinação, funcionalidade (serventia) e a produtividade” (FEIJOO; 

PIETRANI, 2015, p. 294).  

Essa pesquisa mostra como práticas que identificam e determinam o empregado como 

fator produtivo trazem consequências: elas atuam como determinações que vêm, 

constantemente, ao seu encontro no trabalho e requerem um ‘co-responder’; nesse corresponder, 

em meio ao caráter técnico-calculante da era moderna, o empregado passa a “tornar-se também 

como um objeto quantificável e calculável” (FEIJOO; PIETRANI, 2015, p. 295). Frente a 

sentidos planejados e calculados “o sentido que é dado pelo próprio homem na sua relação com 

o mundo se desqualifica” (FEIJOO; PIETRANI, 2015, p. 298).  

Por outro lado, algumas empresas relatam no seu discurso de RS um alto nível de 

compromisso com o desenvolvimento sustentável e desempenho nas dimensões econômico-

financeira, social e ambiental. Parte delas concorre à seleção para compor o Índice de 

Sustentabilidade Empresarial (ISE), ferramenta para análise comparativa da performance das 

empresas listadas na BM&FBOVESPA, que tem por objetivo criar um ambiente de 

investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade 

contemporânea e estimular a responsabilidade ética das corporações. (BM&FBOVESPA, 2016). 

As empresas selecionadas para compor o ISE, além de responder ao Questionário ISE, 

apresentam anualmente seu relato de sustentabilidade ou relato integrado, seguindo, como um 

todo, orientações do GRI. Os relatos descrevem abordagens e componentes de sua forma de 

gestão sobre as relações entre a empresa e os empregados, a exemplo das medidas adotadas 

pela organização para o engajamento dos empregados na condição de partes interessadas, os 

mecanismos internos e externos para obtenção de orientações sobre comportamento ético e 

legal, as condições do ambiente de trabalho e os programas para treinamento e educação. 

A despeito das declarações de intenções dessas empresas de proporcionar aos 

colaboradores um ambiente de trabalho ético, responsável e inclusivo, numa investigação 

preliminar das abordagens e componetes de gestão apresentadas nos seus relatos podemos 
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observar que os empregados estão posicionados ao modo de um recurso diferenciado, ainda 

com pouco espaço de participação nas decisões de seu trabalho na empresa.  

Essas compreensões em torno da relação empregado-trabalho aparecem explicitadas, 

por exemplo, quando as estratégias das empresas para treinamento e capacitação dos 

empregados são orientadas para atender exclusivamente às requisições por maior desempenho 

no trabalho. Nesse sentido, Gadotti (2008) destaca a diferença entre a educação sobre a 

sustentabilidade, comum nas empresas e a educação para a sustentabilidade. Para além do 

debate teórico e conhecimento sobre questões relativas à sustentabilidade, o autor destaca a 

relevância de se educar para a sustentabilidade, quando se cuida da aprendizagem de atitudes, 

perspectivas e valores capazes de orientar e impulsionar as pessoas para que vivam de forma 

sustentável.  

Os encaminhamentos feitos até aqui apontam a inserção da RSE por meio de discurso 

ainda tecnicista e idealizado, indicando a pertinência de se colocar em jogo a experiência de 

‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa, concretizada pelas demandas que chegam aos 

empregados em meio à convivência cotidiana na empresa. Abre-se a necessidade de 

compreender o modo como o acontecimento da RSE alcança os empregados, indo ao encontro 

dos vários modos como estes estão implicados na responsabilidade pelos impactos de seu 

trabalho. 

O acontecimento da RSE alcança os empregados num discurso que, construído e 

compartilhado por empresas e instituições, se apresenta como linguagem tanto explicativa 

quanto prescritiva de normas e valores. Desta forma, o discurso da RSE acolhe e estabelece 

compreensões e práticas em torno da relação empregado-trabalho. 

Nessa perspectiva, discutir as contribuições do acontecimento da RSE para o cotidiano 

de trabalho implica em investigar abordagens, componentes de gestão e compreensões 

estabelecidas em torno da relação empregado-trabalho para compreender a influência desse 

acontecimento sobre a experiência de ‘ser responsável’ nas empresas. 

A situação-problema da pesquisa consiste em investigar compreensões, abordagens e 

componentes de gestão em torno da relação empregado-trabalho apresentadas no discurso da 

RSE, como base para discutir as contribuições do acontecimento da RSE para o sustento de 

uma convivência cotidiana ética e propícia à participação dos empregados no desenvolvimento 

de respostas responsáveis à sustentabilidade.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Ao realizarmos a pesquisa temos como objetivo geral analisar as contribuições do 

acontecimento da RSE para o sustento de uma convivência cotidiana ética e propícia à 

participação dos empregados no desenvolvimento de respostas responsáveis à sustentabilidade.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para garantir o encadeamento e consistência das etapas de pesquisa foram eleitos três 

objetivos específicos: 

a) Descrever o discurso da RSE em torno da relação empregado-trabalho explícitando 

compreensões, abordagens e componentes de gestão que implicam os empregados 

no desenvolvimento de respostas responsáveis à sustentabilidade; 

b) Apropriando-se do modo de pensar de Heidegger, analisar como o acontecimento da 

RSE alcança a convivência cotidiana na empresa para implicar os empregados na 

responsabilidade pelos impactos de seu trabalho. 

 c) Levantar recomendações para o sustento de uma convivência cotidiana ética e 

propícia à experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa. 

 

1.4 Questões-problemas 

 

No âmbito do discurso da RSE, destacamos a pretensão de que empresas determinem sua 

direção “tornando a responsabilidade social parte integrante de suas políticas, cultura 

organizacional, estratégias, estruturas e operações” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 77), envolvendo os empregados para “desenvolver e alcançar 

uma resposta estratégica e responsável à sustentabilidade” (ACCOUNTABILITY, 2008, p. 11).  

Em resposta, as empresas apresentam seus relatos de sustentabilidade com “informações 

narrativas sobre como a organização identifica, analisa e responde aos seus impactos 

econômicos, ambientais e sociais materiais efetivos e em potencial” (GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE, 2015, p. 66) e, para tanto, descrevem abordagens e componentes de sua forma 

de gestão com evidências de políticas, compromissos, objetivos e metas, responsabilidades, 

recursos e ações específicas. 
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As orientações, normas e outros instrumentos de instituições de referência, em conjunto 

com os relatos de sustentabilidade das empresas, tecem o discurso da RSE que se faz um 

‘sistema explicativo ou teórico’ e também um ‘sistema prescritivo de normas e valores’ 

(CHAUI, 2012), estabelecendo um horizonte de compreensão com repercursões na convivência 

cotidiana do trabalho. 

O acontecimento da RSE alcança os empregados por meio do discurso da RSE. Atentos 

a isso, passamos a investigar como o acontecimento da RSE implica-os no desenvolvimento de 

respostas socialmente responsáveis no seu trabalho. Nesse contexto se colocam as seguintes 

questões de pesquisa:  

a) Que diretrizes, políticas, compromissos, objetivos e metas, responsabilidades, 

recursos e ações específicas são apresentados no discurso da RSE em torno da 

relação empregado-trabalho?; 

b) Que compreensões em torno da relação empregado-trabalho estabelecem essas 

abordagens e componentes de gestão presentes no discurso da RSE?; 

c) Como essas compreensões, abordagens e componentes de gestão implicam os 

empregados no desenvolvimento de respostas responsáveis à sustentabilidade?; 

d) Como o acontecimento da RSE alcança a convivência cotidiana no trabalho para 

torná-la propícia, ou não, ao comportamento ético e responsável dos empregados? 

O interrogado nas questões é o acontecimento da RSE, investigado por meio do discurso 

construído e compartilhado por empresas e instituições de referência a ser observado em: 

a) Declarações de valores e princípios, diretrizes, guias, normas e publicações de 

instituições de referências com repercussões nos discursos e práticas de RSE no 

Brasil;  

b) Relatos de sustentabilidade e relatos integrados disponibilizados pelas empresas. 

 

O perguntado nas questões são compreensões, abordagens e componentes de gestão em 

torno da relação empregado-trabalho que, sustentados pelo discurso da RSE, alcançam a 

convivivência cotidiana dos empregados, determinando a experiência de ‘ser responsável’ nas 

empresas. 

 

1.5 Delimitação da pesquisa 
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A pesquisa está delimitada na dimensão espacial às empresas que atuam no Brasil e às 

instituições que elas usam como referência em RS. Considerando que o acontecimento da RSE 

tem uma relação direta com a sustentabilidade empresarial, escolhemos direcionar a pesquisa 

para as empresas que compõem o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo - BM&FBOVESPA. Assim a pesquisa terá por 

base, o discurso de RS das empresas das carteiras do ISE 2015/2016. A limitação às empresas 

relacionadas no ISE 2015/2016 não compromete o alcance da pesquisa uma vez que o ISE reúne 

35 companhias, que representam 16 setores e somam R$ 960,52 bilhões em valor de mercado, 

o equivalente a 54,50% do total do valor das companhias com ações negociadas na 

BM&FBOVESPA na data de 24/11/2015. (BM&FBOVESPA, 2016).  

 Em relação ao discurso das instituições de referência em RS, a pesquisa não está 

delimitada ao Brasil, no entanto, serão utilizados na análise descritiva apenas os intrumentos 

mais relevantes na contrução do discurso vigente da RSE no país, selecionados pela frequência 

com que aparecem no discurso das empresas analisadas. 

 O modo de pensar de Heidegger em sua amplitude está para além do escopo desse 

trabalho, portanto, será apresentado apenas no que se refere à existência, mundo, 

responsabilidade, experiência da ética e as implicações da técnica para a época em que vivemos. 

Estes elementos permitem investigar a tutela do impessoal na convivência cotidiana do trabalho 

nas empresas e suas repercussões no comportamento ético, transparente e responsável dos 

empregados. 

 

1.6 Relevância do estudo 

 

A gestão concebida como um conjunto de técnicas destinadas a otimizar recursos 

financeiros, materiais e humanos tem seus esforços orientados para a realização de uma 

finalidade. A esse respeito, Gaulejac (2007, p. 64, apud BOUILOUD; LECUYER, 1994) 

observa que a particularidade da gestão “reside no fato de que não se trata de perseguir uma 

finalidade escolhida por indivíduos, nem uma finalidade negociada no interior de uma 

coletividade, mas uma finalidade imposta do exterior”. A finalidade imposta para a gestão da 

empresa tem influência sobre as compreensões construídas por discursos e práticas e relação 

direta com os resultados entregues pela empresa para a sociedade, com repercussões no âmbito 

da responsabilidade empresarial e da responsabilidade dos empregados. 
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 A respeito do modo de influência das compreensões construídas por discursos e praticas 

de gestão sobre os empregados, Gaulejac (2007, p. 63) aponta que:  

A gestão apresenta-se como pragmática e, portanto, não ideológica, fundada 

sobre a eficácia da ação, mais do que sob a pertinência das idéias. Ela se torna 

uma ‘metalinguagem’ que influencia fortemente as representações dos 

dirigentes, dos quadros, dos empregados das empresas privadas, mais 

igualmente das empresas publicas, das administrações e do mundo político. 
 

Aprofundando na análise das relações ambíguas entre gestão e ideologia, Gaulejac 

defende que cabe às ciências da gestão “descrever e analisar as modalidades de organização da 

ação coletiva” (GAULEJAC, 2007, p. 63), enquanto que a ideologia gerencialista se coloca “a 

serviço do poder gerencialista para garantir a sua empresa” (GAULEJAC, 2007, p. 63). Na 

modernidade, frente às requisições impostas de fora, “a gestão se perverte quando favorece uma 

visão de mundo na qual o humano se torna um recurso a serviço da empresa” (GAULEJAC, 

2007, p. 63). Configura-se, assim, como uma ‘gestão gerencialista’ cujas características são: “o 

primado dos objetivos financeiros, a produção da adesão, e a mobilização psíquica” 

(GAULEJAC, 2007, p. 63). 

Em contraposição à vigencia do primado dos objetivos financeiros, dá-se o 

acontecimento da RSE com intenções de conduzir a empresa para um comportamento ético e 

transparente que contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o bem estar 

da sociedade. Esses objetivos, no entanto, aparecem esmaecidos em meio aos discursos e 

práticas da ‘gestão gerencialista’. 

 Domingos (2016, p. 90) analisando o funcionamento da RS no campo interno da 

empresa observou que “marcado pelos avanços tecnológicos e pela competição de mercado, o 

campo era atravessado por situações complexas: trabalhadores sobrecarregados de excessos 

laborais, instabilidade e/ou multiplicidade dos vínculos de trabalho, exigência de educação 

profissional continuada em meio a projetos institucionais incertos [...]”.  

Esse panorama nos dá uma idéia de como a dinâmica institucional impõe limites para a 

efetivação da RS dentro da empresa. Aprofundando a análise, a autora aponta que a RS se 

encontra diante de um impasse: se “não recebe investimentos para ser uma ferramenta eficaz 

de oxigenação do sistema organizacional torna-se ela mesma parte de sua necrose.” 

(DOMINGOS, 2016, p. 89).  

Estudos recentes mostram que as iniciativas de RS com foco nos empregados ainda têm 

pouco espaço nas empresas. Em revisão de literatura sobre os modelos e práticas de gestão da 

responsabilidade social, De Oliveira Dias et al. (2014, p. 79), analisando o caso estudado, 

verificaram a inexistência de uma estratégia para o “envolvimento da força de trabalho e de um 
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plano de ação para implementação e acompanhamento dessa estratégia [...]”. Desta forma 

observamos que, para grande parte das empresas, o acontecimento da RSE vivido de fato pelos 

empregados em meio às demandas de trabalho, ainda está distante de ser parte integrante de 

suas políticas, cultura organizacional, estratégias e operações. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2010) 

Com essa pesquisa temos a pretensão de ampliar a reflexão, no âmbito das ciências da 

gestão, sobre as implicações para os empregados dos discursos que circulam no ambiente 

corporativo. A pesquisa não pretende apresentar ou discutir modelos teóricos de RSE. A 

intenção é fazer uma análise crítica do modo como o acontecimento da RSE alcança os 

empregados, tematizando os modos como eles são implicados pelas abordagens, componentes 

de gestão da empresa e compreensões estabelecidas na cultura organizacional pelos discursos 

da RSE. Pode-se avistar a relevância da pesquisa para as estratégias e ações de RSE, já que 

investigar as relações entre a responsabilidade empresarial e a responsabilidade dos empregados 

permite compreender as repercussões de se tomar a existência como um recurso a serviço da 

empresa e assim traçar caminhos para mudanças no cotidiano de trabalho. 

A perspectiva heideggeriana tem sido utilizado, para ampliar a compreensão sobre a 

experiência concreta do trabalho e suas implicações para as estratégias de gestão nas empresas. 

Chia e Holt (2006) utilizam-na para discutir como as estratégias empresariais apresentadas em 

termos de um plano de intenções, propósitos, objetivos e ações desconsidera e minimiza a 

influência de um modo de operar mediado pela cultura organizacional que, se fazendo um 

padrão consistente de ação, pode ser reconhecido como uma estratégia imanente e implícita. Os 

autores defendem que a estratégia não declarada se dá em um modo mais fundamental, onde as 

identidades e estratégias dos empregados são co-construídas relacionalmente em um mundo 

compartilhado. Assim, para os autores, as ações práticas e o relacionamento no espaço de 

trabalho precedem as identidades individuais e as intenções estratégicas das empresas. 

De forma bem próxima ao pretendido neste estudo, Painter-Morland e Tem Bos (2015) 

se utilizam da perspectiva heideggeriana para trazer contribuições para o desafio da ética e da 

RSE frente aos danos ambientais causados pelas empresas. No estudo, são construídos críticas 

e indicativos para mudanças na maneira de operar empresarial. Com base no modo de pensar 

de Heidegger, no que se refere à estrutura do cuidado4, e às implicações da técnica, os autores 

discutem os paradigmas que sustentam o comportamento instrumental das empresas frente ao 

                                              
4 Existencial apresentado na seção 2.3.1. 
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ambiente. Um exemplo desses paradigmas é a crença de que somente o que pode ser mensurado 

pode ser valorado. Na perspectiva dos autores, as empresas deveriam estar menos preocupadas 

em quantificar seus impactos ambientais e mais empenhadas em construir parcerias ou evitar a 

destruição de relacionamentos que fundamentalmente causam impactos no ambiente. 

Uma das justificativas para esse estudo é a necessidade do aporte da filosofia para 

ampliar e pôr em questão os conhecimentos das ciências da gestão. As bases trazidas da filosofia 

estão presentes em várias pesquisas no âmbito da gestão, a exemplo do estudo de Worden (2009) 

sobre a origem da ética nos negócios em uma perspectiva Nietzschiana. O autor observa que os 

conflitos entre a teoria e táticas gerenciais se dão no âmbito de ‘como’ os gerentes tomam 

decisões éticas ou mesmo ‘como’ as empresas alcançam decisões éticas em seus processos de 

tomada de decisão. Embora o âmbito da ética requeira a apresentação dos ‘porquês’, os gerentes 

perguntam apenas pelo ‘como’, não se importando se o ‘como’ depende dos ‘porquês’. Os 

autores denunciam como essa e outras questões mais profundas subjacentes às práticas na 

empresa são dispensadas para o âmbito da filosofia.  

Boava e Macedo (2011, p. 482), pesquisando as contribuições da fenomenologia para 

os estudos organizacionais, verificaram que o emprego dessa perspectiva se encontra em 

ascensão diante de “uma demanda de novas abordagens para antigos problemas e questões que 

surgem no cotidiano da prática administrativa; ou seja, uma busca de fundamentação”. Os 

autores concluíram que, com a abertura a essa abordagem, os estudos organizacionais 

experimentarão um ganho de ordem epistêmico-ontológica uma vez que a fenomenologia 

“apresenta-se como um meio científico-filosófico de desarraigamento de prática de pesquisa 

funcionalista-positivista que permeia toda a atividade administrativa” (BOAVA; MACEDO, 

2011, p. 483).  

Tematizar os sentidos promovidos pelas práticas de responsabilidade social amplia a 

compreensão de como essas práticas repercutem na cultura organizacional das empresas e nos 

modos de fazer e viver das pessoas nelas situadas. Desta forma, a pesquisa pretende contribuir 

com o desenvolvimento de novos conceitos, apresentando uma perspectiva baseada no 

pensamento de Heidegger (2006) que aprofunda as reflexões sobre implicações da técnica para 

o trabalho na época em que vivemos, abrindo novas possiblidades para discutir as implicações 

entre a responsabilidade corporativa, responsabilidade social e a responsabilidade dos 

empregados. A intenção é buscar recursos para alterar o campo de compreensões constituído 

no cotidiano de trabalho na empresa em direção uma convivência cotidiana ética e propícia à 
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participação dos empregados no desenvolvimento e alcance de respostas responsáveis à 

sustentabilidade.  

 

1.7 Organização do estudo 

 

O estudo desenvolvido é apresentado no em seis seções: Introdução, Revisão da 

Literatura, Metodologia de Pesquisa, Resultados: Descrição do Discurso da RSE, Análise do 

Acontecimento da RSE e Conclusão e Recomendações de Estudos. 

A seção de Introdução conta com uma contextualização do tema abordado ao longo do 

estudo, a questão-problema, seus objetivos, a delimitação do estudo e sua relevância científica. 

A Revisão da Literatura encontra-se uma fundamentação teórica para os temas que definem 

as questões de pesquisa: RSE para os empregados e a perspectiva heideggeriana. Esta última 

centrada nas reflexões sobre existência, técnica, ética e responsabilidade.  

Na Metodologia de Pesquisa são apresentadas a classificação da pesquisa, a descrição 

da amostra, o tratamento dos dados e a análise dos resultados. A seção quatro, Resultados: 

Descrição do Discurso da RSE, mostra o discurso da RSE para quatro tipos de situação-

circunstância dos empregados que permitem investigar como os empregados são implicados 

pelo acontecimento da RSE: os empregados enquanto partes interessadas, os empregados ao 

modo enquanto presença de uma não-conformidade, os empregados enquanto participantes da 

gestão da empresa, e ainda os empregados enquanto envolvidos em práticas de treinamento, 

capacitação e promoção. Na seção cinco, Análise do Acontecimento da RSE, são elaboradas 

três tematizações que nos permitem, na seção final, apresentar Conclusões e Recomendações 

de Estudos.  

No Apêndice A, como resultado da compreensão crítica alcançada, são apresentadas 

recomendações para o sustento de uma convivência cotidiana ética e propícia à experiência de 

‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nesta revisão da literatura serão apresentados conhecimentos existentes sobre os temas 

que definem a questão de pesquisa, fundamentando em termos teóricos o seu desenvolvimento. 

As áreas centrais de conhecimento necessárias à pesquisa são a RSE e o pensamento de 

Heidegger, articulados em torno da relação empregado-trabalho estabelecida no cotidiano de 

trabalho das empresas.  

Com esse intuito, foi realizada uma revisão de literatura visando à fundamentação 

teórica sobre:  

a) A RSE, no âmbito da relação empregado-trabalho;  

b) A perspectiva hiedeggeriana, considerando: 

- o homem enquanto existência ao modo de ser-aí, ser-no-mundo, cuidado e 

impessoalidade; 

- as implicações da técnica, ética e responsabilidade, incluindo as apropriações do 

modo de pensar de Heidegger em estudos em torno da relação empregado-trabalho 

e gestão em empresas. 

 

Para dar apoio à revisão da literatura, foi realizado um levantamento bibliográfico para o 

conhecimento de artigos em torno das duas áreas centrais de conhecimento requisitados pela 

pesquisa, conforme explicitado anteriormente. 

 

2.1 Levantamento bibliográfico 

 

O levantamento dos artigos para o estudo do tema proposto foi realizado em duas bases 

de periódicos, Scopus e SciELO, escolhidas pela boa conceituação acadêmica. Enquanto a base 

Scopus tem uma maior disponibilidade de artigos nas áreas de conhecimento da pesquisa, 

verificamos, durante o levantamento, que a base SciELO apresenta a posição de autores com 

maior proximidade com a realidade do Brasil. A intenção do levantamento foi compor uma lista 

inicial de artigos para apoiar a pesquisa, para isso foram realizados os seguintes passos: 

a) pesquisa nas bases, com as palavras-chave; 

b) identificação dos artigos com maior relevância para o tema; 

c) identificação dos artigos mais recentes; 
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d) seleção dos artigos para a composição de uma lista inicial de artigos para a revisão 

bibliográfica. 

 

Para obter resultados aderentes aos objetivos da pesquisa, foi realizado o levantamento 

dos artigos em torno das duas áreas (RSE e a perspectiva heideggeriana) centrais de 

conhecimento requisitados pela pesquisa, ambas articuladas com as palavras-chave 

‘empregados’ e ‘sentido’ no trabalho. Além disso, para contemplar o pensamento de Heidegger 

em torno do tema responsabilidade em sentido mais amplo, foram realizadas buscas para o 

encontro entre as palavras-chave ‘Heidegger’ e ‘responsabilidade’. 

Nas buscas aos artigos indexados utilizou-se a combinação dos termos em inglês e 

português com os conectivos boolianos adequados ao intento da pesquisa. Na base de dados 

Scopus, devido ao amplo número de artigos e para dar foco às buscas, optou-se pela restrição à 

subárea de negócios ("BUSI"). Para ampliar o número de artigos encontrados fizemos uso do 

termo responsabilidade social corporativa (RSC) em vez de RSE. Para o primeiro levantamento, 

o número de artigos encontrado nas duas bases está descrito na Tabela 1. 

Tabela 1– Filtro de busca por palavras-chave nas bases e o número de artigos encontrados 

Pesquisa Booleana 
Número de artigos encontrados  

SCIELO SCOPUS 

("corporate social responsibility" OR "responsabilidade social 

corporativa") AND ("Heidegger") 
zero 43 

   

("corporate social responsibility" OR "responsabilidade social 

corporativa") AND ("employees" OR "empregados" OR "worker" OR 

"trabalhador") AND ("Meaningful Work " OR "meaning" OR 

"sentido") 

zero 758 

   

("Heidegger") AND ("employees" OR "empregados" OR "worker" OR 

"trabalhador") AND ("Meaningful Work " OR "meaning" OR 

"sentido")  

zero 103 

   

("Heidegger") AND ("responsibility" OR "responsabilidade")  16 175 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nas bases SciELO, Scopus em 15/12/2016. 

 

 Observando o número de artigos retornados verifica-se que os filtros de busca 

empregados levantaram um grande número de artigos na base Scopus, no entanto, não 

obtiveram resultados satisfatórios na base SciELO. Essa diferença relevante nos indicou a 

necessidade de um tratamento diferenciado para a busca em cada uma das bases, o que será 

apresentado em seguida. 

 

2.1.1 Seleção dos artigos da base Scopus 
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 Mantido o primeiro levantamento realizado na base de periódicos Scopus, observamos 

um número significativo de artigos encontrados para as áreas de conhecimento da pesquisa, 

como pode ser visto na tabela 2. O maior número de retornos se deu para a busca com as 

palavras-chave ‘responsabilidade social corporativa’ e ‘empregados’ e ‘sentido’, que mesmo 

limitada aos anos de 2013 a 2017 retornou 460 artigos. Esse grande número de artigos tornou 

necessária uma escolha prévia dos artigos que passaria pela análise qualitativa de títulos e 

resumos. Para tanto, utilizou-se como critério uma composição entre os artigos mais citados, os 

com maior relevância para o tema e os mais recentes, como apresentado na Tabela 2. Após 

análise qualitativa de títulos e resumos dos artigos foram selecionados 50 artigos da base Scopus 

para compor a lista inicial de artigos da pesquisa.  

Tabela 2 – Filtro de busca por palavras-chave na base Scopus e o número de artigos encontrados 

Pesquisa Booleana na base SCOPUS retorno 

 artigos analisados  

50 

selec. 

+  

citados 

+  

relev. 

+  

recentes 

("corporate social responsibility" OR "responsabilidade 

social corporativa") AND ("Heidegger") 
43 - - - 15 

      

("corporate social responsibility" OR "responsabilidade 

social corporativa") AND ("employees" OR 

"empregados" OR "worker" OR "trabalhador") AND 

("Meaningful Work " OR "meaning" OR "sentido") (de 

2013 a 2017) 

460 40 30 20 20 

      

("Heidegger") AND ("employees" OR "empregados" 

OR "worker" OR "trabalhador") AND ("Meaningful 

Work " OR "meaning" OR "sentido")  
103 30 10 10 7 

      

("Heidegger") AND ("responsibility" OR 

"responsabilidade")  
175 30 10 10 8 

 Fonte: Elaborado pelo autor baseado na base Scopus em 15/12/2016 

 

 

 Para a busca com as palavras-chave ‘responsabilidade social corporativa’ e ‘Heidegger’ 

foram levantados 43 artigos, dos quais foram selecionados 15 para compor a lista inicial de 

artigos. Na seleção dos artigos, além da análise qualitativa de títulos e resumos foi considerada 

a presença de obras de Heidegger nas referências bibliográficas dos artigos escolhidos. Estes 

textos estão apresentados no Quadro 1, que além do título, informa os autores, ano de 

publicação e o periódico onde foi feita a publicação. Os artigos se encontram ordenados nos 

quadros, numa sequência que vai dos mais citados para os menos citados. 
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Quadro 1 – Lista de artigos selecionados da base Scopus para ‘responsabilidade social corporativa’ e 

‘Heidegger’. 

Artigos da base Scopus Autores Ano Periódico 

1 From learning organization to practically 

wise organization 

Rowley J., Gibbs P. 2008 The Learning 

Organization 

2 'If I should fall from Grace...': Stories of 

change and organizational ethics 

Rhodes C., Pullen A., 

Clegg S.R. 

2010 Journal of Business 

Ethics 

3 Accountability and transparency in 

relation to human rights: A critical 

perspective reflecting upon accounting, 

corporate responsibility and ways forward 

in the context of globalisation 

Gallhofer S., Haslam J., 

van der Walt S. 

2011 Critical 

Perspectives on 

Accounting 

4 Opening narrow, routinized schemata to 

ethical stakeholder consciousness and 

action 

Nielsen R.P., Bartunek 

J.M. 

1996 Business and 

Society 

5 Relationally Reflexive Practice: A 

Generative Approach to Theory 

Development in Qualitative Research 

Hibbert P., Sillince J., 

Diefenbach T., Cunliffe 

A.L. 

2014 Organizational 

Research Methods 

6 Wittgenstein, heidegger and drawing lines 

in organization studies 

Holt R., Mueller F. 2011 Organization 

Studies 

7 Theorizing leadership authenticity: A 

Sartrean perspective 

Lawler J., Ashman I. 2012 Leadership 

8 Ethical governance: Beyond good 

practices and standards 

Agatiello O.R. 2008 Management 

Decision 

9 Logic of Choice or Logic of Care? 

Uncertainty, Technological Mediation and 

Responsible Innovation 

Groves C. 2015 NanoEthics 

10 Walking the walk: Conceptual foundations 

of the Sustainable Personality 

Pappas E., Pappas J., 

Sweeney D. 

2015 Journal of Cleaner 

Production 

11 The moral significance of gestures Bos R. 2011 Business Ethics 

12 The salvation of meaning in Peter 

Drucker's oeuvre 

Toubiana M., Yair G. 2012 Journal of 

Management 

History 

13 Rival views of corporate responsibility: Is 

ethics one of them? 

Demosthenous M. 2015 Management 

Education 

14 Should Environmental Concern Pay Off? 

A Heideggerian Perspective 

Painter-Morland M., ten 

Bos R. 

2015 Organization 

Studies 

15 A phenomenological study of corporate 

social responsibility in the Niger delta, 

Nigeria 

OGULA, David; ROSE, 

Jonathan; ABII, Francesca 

E. 

2012 Nigeria. Journal of 

Leadership Studies 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado na base Scopus em 15/12/2016. 

 

O Quadro 2 consolida a relação de 20 artigos selecionados em torno das palavras-

chave ‘responsabilidade social corporativa’ e ‘empregados’ e ‘sentido’. 
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Quadro 2 – Lista de artigos selecionados da base Scopus, foco em ‘responsabilidade social corporativa’ 
Artigos das base Scopus  Autores Ano  Periódico 

1 The dark side of personality at work Spain S.M., Harms P., 

Lebreton J.M. 

2014 Journal of 

Organizational 

Behavior 

2 How does corporate social responsibility 

contribute to firm financial performance? 

The mediating role of competitive 

advantage, reputation, and customer 

satisfaction 

Saeidi S.P., Sofian S., 

Saeidi P., Saeidi S.P., 

Saaeidi S.A. 

2015 Journal of Business 

Research 

3 Talent management and the relevance of 

context: Towards a pluralistic approach 

Thunnissen M., Boselie P., 

Fruytier B. 

2013 Human Resource 

Management 

Review 

4 Is the Perception of 'Goodness' Good 

Enough? Exploring the Relationship 

Between Perceived Corporate Social 

Responsibility and Employee 

Organizational Identification 

Glavas A., Godwin L.N. 2013 Journal of Business 

Ethics 

5 Beyond strategic human resource 

management: Is sustainable human 

resource management the next approach? 

Kramar R. 2014 International 

Journal of Human 

Resource 

Management 

6 The CSR bottom line: Preventing 

corporate social irresponsibility 

Lin-Hi N., Müller K. 2013 Journal of Business 

Research 

7 Taking responsibility for corporate social 

responsibility: The role of leaders in 

creating, implementing, sustaining, or 

avoiding socially responsible firm 

behaviors 

Christensen L.J., Mackey 

A., Whetten D. 

2014 Academy of 

Management 

Perspectives 

8 Conscience as control - managing 

employees through CSR 

Costas J., Kärreman D. 2013 Organization 

9 I need time! Exploring pathways to 

compliance under institutional 

complexity 

Raaijmakers A.G.M., 

Vermeulen P.A.M., Meeus 

M.T.H., Zietsma C. 

2015 Academy of 

Management 

Journal 

10 Ambivalence in organizations: A 

multilevel approach 

Ashforth B.E., Rogers 

K.M., Pratt M.G., Pradies 

C. 

2014 Organization 

Science 

11 The Power of Meaningful Work: How 

Awareness of CSR Initiatives Fosters 

Task Significance and Positive Work 

Outcomes in Service Employees 

Raub S., Blunschi S. 2014 Cornell Hospitality 

Quarterly 

12 Meaningful Work: Connecting Business 

Ethics and Organization Studies 

Michaelson C., Pratt 

M.G., Grant A.M., Dunn 

C.P. 

2014 Journal of Business 

Ethics 

13 Effects of ideological and relational 

psychological contract breach and 

fulfilment on volunteers' work effort 

Vantilborgh T., Bidee J., 

Pepermans R., Willems J., 

Huybrechts G., Jegers M. 

2014 European Journal of 

Work and 

Organizational 

Psychology 

14 The third dimension: Value-oriented 

contents in psychological contracts 

Scheel T., Mohr G. 2013 European Journal of 

Work and 

Organizational 

Psychology 

15 The moral self: A review and integration 

of the literature 

Jennings P.L., Mitchell 

M.S., Hannah S.T. 

2015 Journal of 

Organizational 

Behavior 
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16 The future of HR is RH: Respect for 

humanity at work 

Cleveland J.N., Byrne 

Z.S., Cavanagh T.M. 

2015 Human Resource 

Management 

Review 

17 Corporate social responsibility and 

human resource management: A 

systematic review and conceptual 

analysis. 

Voegtlin, Christian; 

Greenwood, Michelle 

2016 Human Resource 

Management 

Review 

18 Organizational learning culture and 

psychological empowerment as 

antecedents of employees’ job related 

attitudes: A mediation model 

Islam T., Khan S.U.R., 

Ahmad U.N.B.U., Ali G., 

Ahmed I. 

2014 Journal of Asia 

Business Studies 

19 Participation versus consent: Should 

corporations be run according to 

democratic principles? 

Hielscher S., Beckmann 

M., Pies I. 

2014 Business Ethics 

Quarterly 

20 An examination of the links between 

corporate social responsibility (CSR) and 

its internal consequences 

Kim H.L., Rhou Y., Uysal 

M., Kwon N. 

2017 International 

Journal of 

Hospitality 

Management 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado na base Scopus em 15/12/2016. 

 

Em torno das palavras-chave ‘Heidegger’ e ‘empregados’ e ‘sentido’ foram 

selecionados os 7 artigos apresentados no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Lista de artigos selecionados da base Scopus, foco em ‘Heidegger’ 
Artigos da base Scopus  Autores Ano  Periódico 

1 Professional competence as ways of being: 

An existential ontological perspective 

Sandberg J., Pinnington 

A.H. 

2009 Journal of 

Management 

Studies 

2 Making sense of the sensemaking 

perspective: Its constituents, limitations, 

and opportunities for further development 

Sandberg J., Tsoukas H. 2015 Journal of 

Organizational 

Behavior 

3 Unveiling a reflective diary methodology 

for exploring the lived experiences of stress 

and coping 

Travers C. 2011 Journal of 

Vocational 

Behavior 

4 Heidegger and organization: Notes towards 

a new research programme 

Sköldberg K. 1998 Scandinavian 

Journal of 

Management 

5 The many meanings of occupational 

competence and qualification 

Ellström P. 1997 Journal of European 

Industrial Training 

6 What is work? A Heideggerian insight into 

work as a site for learning 

Gibbs P. 2008 Journal of 

Education and 

Work 

7 Organizational play: within and beyond 

managing 

Tökkäri V. 2015 Qualitative 

Research in 

Organizations and 

Management 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado na base Scopus em 15/12/2016. 

 

O Quadro 4 apresenta os 8 artigos selecionados em torno das palavras-chave 

‘Heidegger’ e ‘responsabilidade’, complementando a lista de 50 artigos da base Scopus 

selecionados para a pesquisa. 
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Quadro 4 – Lista de artigos selecionados da base Scopus, para ‘Heidegger’ e ‘responsabilidade’. 
Artigos das base Scopus  Autores Ano Periódico 

1 Auditing, hermeneutics, and subjectivity Francis J.R. 1994 Accounting, 

Organizations and 

Society 

2 Wittgenstein, heidegger and drawing lines in 

organization studies 

Holt R., Mueller F. 2011 Organization 

Studies 

3 Corporate legal responsibility: A levinasian 

perspective 

Soares C. 2008 Journal of Business 

Ethics 

4 The phenomenon of collective action: 

Modeling institutions as structures of care 

Lejano R. 2008 Public 

Administration 

Review 

5 A genealogy of business ethics: A 

Nietzschean perspective 

Worden S. 2009 Journal of Business 

Ethics 

6 Philosophy of engineering: What it is and 

why it matters 

Bulleit W., Schmidt J., 

Alvi I., Nelson E., 

Rodriguez-Nikl T. 

2015 Journal of 

Professional Issues 

in Engineering 

Education and 

Practice 

7 Moral Responsibility, Technology, and 

Experiences of the Tragic: From 

Kierkegaard to Offshore Engineering 

Coeckelbergh M. 2012 Science and 

Engineering Ethics 

8 Caring Leadership: A Heideggerian 

Perspective 

Tomkins L., Simpson P. 2015 Organization 

Studies 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado na base Scopus em 15/12/2016. 

 

2.1.2 Seleção dos artigos na base SciELO 

 

O primeiro levantamento realizado na base de periódicos SciELO retornou um baixo 

número de artigos, em consequência, foram empreendidos vários testes de busca para ampliar 

o número de artigos retirados desta base. Como resultado, verificou-se a necessidade de três 

adaptações nos termos utilizados para a busca: (1) na área de conhecimento da pesquisa 

‘responsabilidade social corporativa’, retirou-se a restrição ‘corporativa’, passando-se a utilizar 

‘responsabilidade social’; (2) foi também suprimida a restrição de articular ao mesmo tempo as 

palavras-chave ‘empregados’ e ‘sentido’, combinando-se esses termos separadamente com 

‘responsabilidade social’ e ‘Heidegger’; (3) incluiu-se a palavras-chave ‘ética’ para ampliar o 

número de artigos com apropriações do modo de pensar de Heidegger em torno do tema 

responsabilidade.  
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Para dar foco ao objetivo de pesquisa optou-se pela restrição à subárea de ciências 

aplicadas e multidisciplinares ("Applied Social Sciences" OR "multidisciplinary") quando do 

uso das palavras-chave ‘empregados’ e ‘sentido’. O número de artigos encontrados após os 

ajustes pode ser visto na Tabela 3. 

 

 
  

Tabela 3– Filtro de busca por palavras-chave na base SciELO e o número de artigos encontrados 
Pesquisa Booleana na base SciELO Número de artigos 

encontrados  

30 

selec. 

("social responsibility" OR "responsabilidade social") AND 

("Heidegger")  

  

zero 

 

("social responsibility" OR "responsabilidade social") AND 

("employees" OR "empregados" OR "worker" OR "trabalhador") 

39 

 
15 

("social responsibility" OR "responsabilidade social") AND 

("Meaningful Work " OR "meaning" OR "sentido") 

34 

("Heidegger”) AND ("employees" OR "empregados" OR "worker" OR 

"trabalhador")  

3 5 

("Heidegger”) AND ("Meaningful Work " OR "meaning" OR "sentido")  25 

 

("Heidegger") AND ("responsibility" OR "responsabilidade" OR "ethics 

" OR "ética")  

 60 

 
10 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado nas bases SciELO em 15/12/2016. 

 

Diferente do retorno da base Scopus, não foram encontrados artigos para a combinação 

das palavras-chave ‘responsabilidade social’ e ‘Heidegger’. No entanto, esperava-se que os 

artigos encontrados em torno das palavras-chave ‘Heidegger’ e ‘ética’ ou ‘responsabilidade’ 

contemplem de forma indireta os assuntos em torno desses dois temas centrais na pesquisa. 

Após análise qualitativa de títulos e resumos dos artigos foram selecionados 30 artigos da base 

SciELO para compor a lista inicial de artigos da pesquisa.  

 Para a combinação entre as palavras-chave ‘responsabilidade social’ e ‘empregados’ e 

ainda ‘responsabilidade social’ e ‘sentido’ foram levantados 73 artigos, dos quais 15 foram 

selecionados para compor a lista inicial de artigos. Estes, podem ser visto no Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Lista de artigos selecionados da base SciELO, foco em ‘responsabilidade social corporativa’ 
Artigos das base SciELO  Autores Ano  Periódico 

1 Códigos éticos: análisis de la eficacia de 

su implantación entre las empresas 

españolas cotizadas 

Valor, Carmen, de la 

Cuesta González, Marta 

2013 Innovar 

2 Prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial desde las áreas funcionales de 

Gestión Humana: análisis de resultados en 

cuatro empresas del suroccidente 

colombiano 

García Solarte, Mónica, 

Azuero Rodríguez, Andrés 

Ramiro, Peláez León, Juan 

David 

2009 Innovar 

3 Ética y responsabilidad social de la 

empresa: su concepción del hombre 

Cuevas Moreno, Ricardo 2004 Polis (Santiago) 
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4 Balanço social: avaliação de informações 

fornecidas por empresas industriais 

situadas no estado de Santa Catarina 

Pinto, Anacleto Laurino, 

Ribeiro, Maisa de Souza 

2004 Revista 

Contabilidade 

&amp; Finanças 

5 Prácticas de gestión social y componentes 

de la responsabilidad social corporativa 

Cegarra-Navarro, Juan 

Gabriel, Rodríguez-

Carrasco, José Manuel 

2009 Cuadernos de 

Administración 

6 Rasgos del componente ético en el 

cumplimiento de la gestión empresarial 

social de la pequeña y mediana empresa de 

la región Paraguaná 

Narváez, Mercy, Ferrer, 

Juliana, Fernández, 

Gladys, Senior, Alexa 

2007 Revista de Ciencias 

Sociales 

7 Responsabilidade social empresarial e 

estratégia: um estudo sobre a gestão do 

público interno em duas empresas 

signatárias do global compact 

Pena, Roberto Patrus, 

Queiroz, Helena, Carvalho 

Neto, Antonio, Teodósio, 

Armindo, Dias, Andréa 

Soares, Fernandes, Tássia 

2013 Organizações 

&amp; Sociedade 

8 Empresa humanizada: a organização 

necessária e possível 

Vergara, Sylvia Constant, 

Branco, Paulo Durval 

2001 Revista de 

Administração de 

Empresas 

9 Disclosure of social information by 

Brazilian companies according to United 

Nations indicators of corporate social 

responsibility 

Oliveira, Marcelle 

Colares, De Luca, Marcia 

Martins Mendes, Ponte, 

Vera Maria Rodrigues, 

Pontes Junior, João Ésio 

2009 Revista 

Contabilidade 

&amp; Finanças 

10 Esquemas interpretativos de dirigentes e 

fornecedores com relação a estratégias e 

ações de responsabilidade social: o caso da 

empresa O Boticário 

Nakayama, Regina 

Mitiko, Teixeira, Rivanda 

Meira 

2012 Cadernos 

EBAPE.BR 

11 Comunicación Sustentable: la posibilidad 

de construir sentido con otros 

Lattuada, Paola 2011 Cuadernos del 

Centro de Estudios 

en Diseño y 

Comunicación. 

Ensayos 

12 Balanço Social dos Bancos/Febraban: uma 

análise da evolução da responsabilidade 

social empresarial (RSE) 

Ventura, Elvira Cruvinel 

Ferreira 

2005 Cadernos 

EBAPE.BR 

13 Responsabilidade social nas organizações 

de trabalho: benevolência ou culpa? 

Domingos, Maria de 

Lurdes Costa 

2007 Psicologia: ciência 

e profissão 

14 Responsabilidad social interna: entre la 

diferencia y el discurso en el escenario 

organizaciona 

Ortiz, Nancy Piedad Diaz, 

Bandeira, Mariana Lima 

2015 Cadernos 

EBAPE.BR 

15 Responsabilidade social nas empresas: 

uma questão de imagem ou de essência? 

Mendonça, J. Ricardo C. 

de, Gonçalves, Julio Cesar 

de Santana 

2004 Organizações 

&amp; Sociedade 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado na base Scopus em 15/12/2016. 

 

Para a combinação entre as palavras-chave ‘Heidegger’ e ‘empregados’ e ainda 

‘Heidegger’ e ‘sentido’ foram levantados 28 artigos, dos quais 5 foram selecionados para 

compor a lista inicial de artigos. Estes trabalhos podem ser vistos no Quadro 6, listados em 

conjunto com os 10 artigos selecionados em torno das palavras-chave ‘Heidegger’ e ‘ética’ ou 

‘responsabilidade’.  

 

Quadro 6 – Lista de artigos selecionados da base SciELO, foco em ‘Heidegger’ 
Artigos das base SciELO  Autores Ano  Periódico 
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1 A Seleção de Pessoal em Psicologia em 

Questão 

Feijoo, Ana Maria Lopez 

Calvo de, Pietrani, Elina 

Eunice Montechiari 

2015 Psicologia: Ciência 

e Profissão 

2 Ser si-mesmo: abordagem fenomenológica 

da autenticidade e da inautenticidade 

Cabestan, Philippe, Garcia 

Lamelo, Margarita Maria 

2010 Winnicott e-prints 

3 El sinsentido como problema 

hermenéutico en el fenómeno de las 

nuevas tecnologías 

Cortés-Boussac, Andrea 2009 Civilizar Ciencias 

Sociales y Humanas 

4 Análise da escolha profissional: uma 

proposta fenomenológico-existencial. 

Feijoo, Ana Maria Lopez 

Calvo de; Magnan, 

Vanessa da Cunha 

2012 Psicologia: Ciência 

e Profissão 

5 Velamento da angústia existencial do 

cidadão e do homem público e o sentido 

de um dever ser próprio a ações sérias 

Fraga, Valderez F., 

Schultz, Joana Ayla 

Donzelli 

2009 Revista de 

Administração 

Pública 

6 Heidegger e o outro: a questão da 

alteridade em Ser e tempo 

Duarte, André 2002 Natureza humana 

7 A Fecundidade Ontológica da Noção de 

Cuidado. De Heidegger a Maria de 

Lourdes Pintasilgo 

Borges-Duarte, Irene 2010 Ex aequo 

8 Heidegger: dualismo sentido-sinsentido 

del hombre en las dimensiones de la 

técnica 

Álvarez, Nathalia Andrea 2008 Civilizar Ciencias 

Sociales y Humanas 

9 Anotaciones sobre una posible 

fundamentación de la ética en Ser y 

Tiempo de Martin Heidegger 

Muñoz, Ivan Alexander 2010 Praxis Filosófica 

10 Crítica ao postulado positivista da 

psicologia: de Heidegger a Foucault 

Ballestê, Rômulo Marques 

dos Santos, Cabral, 

Ricardo de Barros 

2012 Fractal : Revista de 

Psicologia 

11 Sobre a ética em Heidegger e Wittgenstein Loparic, Zeljko 2000 Natureza humana 

12 Ética e técnica? Dialogando com Marx, 

Spengler, Jünger, Heidegger e Jonas 

Brüseke, Franz Josef 2005 Ambiente &amp; 

Sociedade 

13 Prolegomenon for an ethics of visibility in 

Hannah Arendt 

Assy, Bethânia 2004 Kriterion: Revista 

de Filosofia 

14 Heidegger e a linguagem: do acolhimento 

do ser ao acolhimento do outro 

Duarte, André 2005 Natureza humana 

15 Foucault e Heidegger. A ética e as formas 

históricas do habitar (e do não habitar) 

Figueiredo, Luís Claudio 1995 Tempo Social 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado na base Scopus em 15/12/2016. 

 

A lista inicial conta com 15 artigos selecionados em torno das palavras-chave 

‘responsabilidade’ e 15 artigos selecionados em torno das palavras-chave ‘Heidegger’, 

somando os 30 artigos retirados da base SciELO. No total, foram selecionados 80 artigos para 

serem analisados no estudo.  

 

2.2 Responsabilidade social para os empregados 

 

2.2.1 Empresa, empregados e responsabilidade social  

 

Uma análise conceitual do campo da RSE ajuda a compreender a relação entre as 

práticas das empresas e as abordagens teóricas que deram o tom dos discursos das empresas. 
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As compreensões, abordagens e componentes de gestão que se apresentam no discurso da RSE 

foram sendo fortalecidos pelas contribuições acadêmicas e hoje contribuem para as 

compreensões estabelecidas no convívio cotidiano de trabalho das empresas.  

 Ao elaborar um mapeamento de território da RSE, Garriga & Melé (2004) observaram 

uma proliferação de teorias que, em conjunto, se apresentavam controversas, complexas e 

obscuras. Para facilitar a compreensão desse campo, os autores classificaram as principais 

abordagens em quatro grupos: 

a) Teorias Instrumentais, consideram a empresa apenas como um instrumento para 

criar riquezas, e nesse contexto, as ações sociais são apenas meios para alcançar 

resultados econômicos. 

b)  Teorias políticas, onde o que está em jogo é o poder das empresas na sociedade e 

a responsabilidade pelo uso desse poder, situando as empresas no campo político. 

c) Teorias Integrativas, cujo foco das ações da empresa é dar conta de demandas da 

sociedade. 

d) Teorias Éticas, baseadas na responsabilidade ética das empresas para com a 

sociedade. 

 

 Uma análise conceitual com maior aderência as temas da pesquisa, o modo como ao 

RSE implicam os empregados, encontra-se no estudo de Voegtlin et al. (2016) que apresentam 

uma revisão sistemática e recente da literatura que trata da relação entre RSC e Gestão de 

Recursos Humanos (GRH). A partir de elementos colhidos em uma base de dados de 150 artigos 

recentes que relacionam RSC e GRH, o estudo estabelece uma tipologia de análise conceitual 

que contempla três perspectivas teóricas:   

a) Perspectiva Instrumental de RSC/GRH: os empregados como RECURSOS 

humanos são importantes stakeholders para o sucesso da empresa.  

b) Perspectiva Social Integrativa de RSC/GRH: os empregados como recursos 

HUMANOS e importantes stakeholders. 

c) Perspectiva Política de RSC/GRH: os empregados como cidadãos com direitos e 

obrigações para com a empresa e sociedade. 

 

A tipologia de perspectivas de RSC/GRH apresentada faz a caracterização das três 

perspectivas de RSC por meio de respostas às oito perguntas apresentadas: Teoria em uso? 

Propósito da empresa? Prioridade estratégica? Papel da RSC/GRH? Posição dos empregados 
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como stakeholders? Envolvimento dos empregados em práticas de RSC? Tipos de poder e 

conflito de interesses em jogo? e Tema que importa para a RSC/GRH? Estruturada em 

perguntas e respostas, essa tipologia torna possível enquadrar, comparar e analisar os discursos 

e práticas em uso nas empresas. 

A gestão participativa é outro campo de práticas na empresa de interesse da RSE no 

âmbito da relação empregado-trabalho. As várias dimensões e formas da participação dos 

trabalhadores podem ser observadas no quadro teórico elaborado por Coutinho (2000) e 

apresentado no Quadro 7. Neste, as formas de participação podem ser limitadas, parciais ou 

amplas. As dimensões são o grau de controle, que diz respeito ao nível de autonomia para 

influenciar no trabalho, o tipo de questões, que contempla o conteúdo que é permitido ao 

trabalhador influenciar e o nível organizacional relacionado às esferas organizacionais em que 

o trabalhador participa das decisões.  

Quadro 7 - Dimensões e formas de participação dos trabalhadores 

 DIMENSÕES 

FORMAS 
Grau de controle 

(influência) 

Tipo de questões 

(conteúdo) 

Nível organizacional 

(forma) 

Ampla 

(plena) 

Autogerenciamento 

pelos trabalhadores 

Objetivos da 

empresa 

Associação industrial, 

proprietário, quadro de 

diretores, comitê executivo 

Parcial 

Gerenciamento conjunto 
Recursos 

Organizacionais 

Divisão, fábrica ou escritório, 

departamento ou chão de 

fábrica, grupo de trabalho 
Cooperação 

Limitada 

(pseudoparticipação) 

Consulta Próprio trabalho dos 

trabalhadores 
Indivíduo (trabalhador) 

Caixinha de sugestões 

Fonte: Coutinho (2000, p. 24). 

 

 Coutinho (2000) aponta que as formas mais plenas de gestão participativa são raras de 

ser encontradas nas empresas. A sua pesquisa com três empresas brasileiras, revelou que quanto 

menor o nível hierárquico, maior a limitação da participação. Esta situação mostra a 

necessidade da atuação da RSE para dentro da empresa, ampliando a participação dos 

empregados nas decisões sobre o seu trabalho.  

  Para favorecer a participação do empregado nas decisões sobre o seu trabalho, a RSE 

precisa trazer mudanças para a cultura organizacional. Robbins (2010, p. 506) a cultura da 

empresa como “sutil, intangível, implícita e sempre presente” operando no cotidiano como um 

“conjunto básico de premissas, convicções e regras implícitas que governam o dia a dia do 

trabalho”. O autor defende que a cultura, em boa parte de suas funções, é favorável tanto à 

organização quanto ao empregado: 

A cultura melhora o comprometimento organizacional e aumenta a 

uniformidade no comportamento dos funcionários. Esses são aspectos 

claramente benéficos para a organização. Do ponto de vista do funcionário, a 
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cultura é positiva porque diz claramente ao funcionário como as coisas devem 

ser feitas e o que é importante. (ROBBINS, 2010, p. 506) 
 

 

Ainda de acordo com Robbins o processo de seleção, os critérios de avaliação de 

desempenho, as atividades de treinamento e desenvolvimento de carreira e os procedimentos 

de promoção são práticas na organização que visam manter a cultura viva, uma vez que 

“asseguram que os contratados se ajustem à cultura, recompensam quem a adota e penalizam 

(ou até expulsam) aqueles que a desafiam.” (ROBBINS, 2010, p. 508). Relevante observar que 

todas essas práticas estão situadas no âmbito da GRH.  

Nesse sentido, importa para a pesquisa investigar como a RSE alcança a cultura 

organizacional das empresas, trazendo mudanças para práticas, premissas, convicções e regras 

implícitas que governam o dia a dia do trabalho. 

 

2.2.2 Do discurso aos comportamentos cotidianos dos empregados  

 

Na seção 1.2 iniciamos a discussão sobre a forma como princípios, normas, orientações 

e outros instrumentos impulsionados por intituições de referência, em conjunto com os relatos 

de sustentabilidade das empresas, tecem um discurso da RSE que se faz um ‘sistema explicativo 

ou teórico’ e também um ‘sistema prescritivo de normas e valores’, estabelecendo um horizonte 

de compreensão com repercursões nas práticas e cultura organizacional das empresas. (CHAUI, 

2012).  

Aprofundando a discussão em torno dos sistemas explicativos e prescritivos de normas 

e valores, passamos a considerar as análises de Ruggie (2014), que posicionam os Princípios 

Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos em uma discussão mais geral de como as 

novas normas surgem e tomam o lugar das que competem com elas. 

Em 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU endossou um conjunto de 

Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos apresentados por John Ruggie. 

Estes princípios detalham etapas para que governos e empresas implementem o Quadro 

Referencial “Proteger, Respeitar e Remediar”, estabelecendo que “os Estados devem proteger; 

as companhias devem respeitar os direitos humanos; e aqueles que foram prejudicados devem 

ser idenizados.” (RUGGIE, 2014, p. 23). 

O primeiro tema de interesse para esse momento da pesquisa foram as análises de 

Ruggie sobre a consolidação dos Princípios como normas internacionais de comportamento, 
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que tem como objetivo a sua compreensão como uma ‘medida óbvia’, indicador final de uma 

mudança normativa bem sucedida. 

Acabo posicionando os Princípios Orientadores em uma discussão mais geral 

de como as novas normas surgem e tomam o lugar das que competem com 

elas; de como elas se propagam por meio da utilização rápida; e, se tiverem 

êxito, de como elas são internalizadas pelos agentes relevantes e começam a 

parecer uma ‘medida óbvia’ – o indicador final de uma mudança normativa 

bem sucedida. (RUGGIE, 2014, p. 188) 

 

Nesse enquadre, Ruggie observa que os acadêmicos dedicados a estudar como as 

normas surgem, espalham-se e integram-se à prática identificaram que esse processo ocorre em 

três fases. A primeira é o ‘surgimento da norma’ implusionada pelos ‘empreendedores de 

normas’ que se utilizam de recursos organizacionais para a construção de novas formas de 

entender ou falar do assunto trazido pela nova norma. 

A construção de novos quadros cognitivos representa um componente 

essencial nas atratégias de atuação dos empreendedores de normas, pois, 

quando bem-sucedidos, os novos arranjos cognitivos são percebidos pelo 

grande público e adotados como novas formas de entender ou falar do assunto. 

(RUGGIE, 2014, p. 229) 
 

A segunda fase é descrita como ‘efeito cascata’ que ocorre quando Estados e instituições 

aceitam a nova norma como adequada e eficaz. Para isso, os “empreendedores de normas e 

simpatizantes trabalham para persuadir os legisladores pertinentes de que a norma é adequada 

e eficaz para a missão de suas respectivas organizações” (RUGGIE, 2014, p. 229). 

Na terceira fase acontece a ‘internalização da norma’, ocasião em que uma nova norma 

é incorporada a rotinas organizacionais como ‘algo natural’. 

Este estágio acontece quando uma norma começa a ser vista como ‘algo 

natural’ e é incorporada a rotinas organizacionais. Profissonais – das áreas de 

empresas e direitos humanos, advogados e consultores, por exemplo – 

normalmente têm importante atuação, transformando normas em planos de 

ação, aplicando ferramentas e indicadores de desempenho. (RUGGIE, 2014, 

p. 229) 

 

Essa maneira de como as normas surgem, espalham-se e integram-se às práticas na 

empresa como uma ‘medida óbvia’ ou ‘algo natural’ exemplifica bem o modo como 

compreensões, abordagens e componentes de gestão presentes no discurso da RSE podem 

implicar os empregados no desenvolvimento de respostas responsáveis à sustentabilidade. 

 Um segundo tema encontrado nas análises de Ruggie, e que tem relação com esta 

pesquisa, são as implicações da convivência cotidiana no trabalho para o comportamento ético. 

Em Ruggie (2014) o objetivo é integrar os Princípios Orientadores aos sistemas de gestão de 
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administração de empresas, estabelecendo comportamentos éticos que respeitem os direitos 

humanos.  

Com base em estudo de caso e experiência prática o autor reconhece uma característica 

institucional da economia global descrita na literatura acadêmica como governança policêntrica. 

A partir desse tipo de governança, ele desenvolve um ‘pragmatismo baseado em princípios’ 

para a criação de mudanças na vida diárias das pessoas. 

Três sistemas distintos de governança afetam sua conduta em relação aos 

direitos humanos: o sistema de leis e políticas públicas; um sistema de 

governança civil que envolve stakeholders externos, que são afetados ou têm 

interesses nas multinacionais; e a governança que internaliza elementos dos 

outros dois. (RUGGIE, 2014, p. 47).  

 

Todos esses sistemas de governança precisam ser mobilizados. Para fomentar essa 

mobilização os Princípios orientadores “criam diferentes discursos que refletem os respectivos 

papéis sociais que esses sistemas de governança desempenham na regulamentação da conduta 

corporativa”. (RUGGIE, 2014, p. 47 ).  

No que concerne à governança interna às empresas, o objetivo é “recomendar maneiras 

práticas de integrar preocupações com direitos humanos em sistemas de gestão de 

administração de empresas” (RUGGIE, 2014, p. 251). Para isso, o autor se detém no desafio de 

operacionalizar “a integração de sistemas para a realização de auditoria em matéria de direitos 

humanos e adiministração dos fluxos de informações resultantes”.  

Nesse sentido, o autor recomenda que as companhias formem cadeias de 

responsabilidade para garantir a velocidade e facilidade de reação das empresas frente aos seus 

potenciais impactos: 

Porém, a velocidade e facilidade nas quais um empreendimento pode reagir a 

seus potenciais impactos nos direitos humanos podem ser decisivos na eficácia 

da gestão desses riscos. Por isso, as companhias precisam formar cadeias de 

responsabilidade bem conectadas em todos os níveis e funções adequados, 

além de alocações de orçamento e estruturas de incentivo para reforçar a rede 

de responsabilidade. (RUGGIE, 2014, p. 252).  

 

O caminho para integrar preocupações com direitos humanos em sistemas de gestão de 

administração de empresas passa por uma rede de responsabilidade que envolve os empregados 

e se faz a partir da culura corporativa. Desta forma, o direito e as políticas empresariais “podem 

respaldar essa integração reconhecendo o conceito de ‘cultura corporativa’” (RUGGIE, 2014, 

p. 252). São trazidos pelo autor precedentes em legislações nacionais que podem ser utilizados: 

Por exemplo, de acordo com o Código Penal australiano, uma companhia pode 

ser responsabilizada quando sua cultura corporativa direcionar, estimular, 
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tolerar ou levar ao não cumprimento de cláusulas pertinentes. Mas apenas a 

pessoa que cometeu o ato ilícito pode ser processada se a companhia tiver em 

vigor sistemas efetivos de controle e supervisão. (RUGGIE, 2014, p. 252).  
 

Pode ser feita também uma apreciação judicial para determinar se a ‘cultura 

organizacional’ da empresa estimula a conduta ética.  

As diretrizes federais de setenciamento nos Estados Unidos exigem 

apreciação judicial para determinar se uma corporação tem uma ‘cultura 

organizacional’ que estimula a conduta ética e o compromisso com o 

cumprimento da lei’ na análise de sansões penais. (RUGGIE, 2014, p. 252).  

 

A discussão de Ruggie sobre os modos como as novas normas surgem e tomam o lugar 

das que competem com elas, destacou o que torna uma norma bem-sucedida: o fato da norma 

se espalhar e integrar-se às práticas nas empresas como uma ‘medida óbvia’ ou ‘algo natural’, 

alcançando a convivência cotidiana. Todavia, não ficou explícito os modos como a norma bem-

sucedida se espalha e integra-se à convivência cotidiana.  

A perspectiva heideggeriana oferece elementos que permitem a compreensão do modo 

como uma nova norma, ou de maneira ampliada, o discurso da RSE, alcança a convivência 

cotidiana, passando a determinar o comportamento dos empregados. Essa perspectiva será 

apresentada em seguida. 

 

2.3 A perspectiva heideggeriana 

 

Nesta pesquisa, a perspectiva heideggeriana está centrada na analítica da existência5, 

onde Heidegger nos oferece recursos para a compreensão do ser do ente que somos. Existindo, 

nos relacionamos com o horizonte de compreensão estabelecido ao longo da história do mundo 

onde estamos lançados. Esse horizonte vem a seu encontro no caráter público do impessoal6, já 

que pertence a todos e a ninguém em específico. 

Interessa à pesquisa a influência da RSE sobre os comportamentos do homem lançado 

na condição de empregado. O mundo da empresa possui o seu impessoal particular. Este se 

apresenta no modo de ser impessoal em que os empregados se encontram absorvidos de início 

e na maioria das vezes pela convivência mediana. Também é nesta convivência que se abrem 

possibilidades para o comportamento ético e responsável. Neste sentido, é decisivo, para esta 

                                              
5 Ser e Tempo (2011), publicado em 1927. 

6 Existencial apresentado na seção 2.3.1.5 
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pesquisa, a compreensão de como o impessoal, constituído na convivência cotidiana no trabalho, 

determina o comportamento ético, transparente e responsável dos empregados. 

Na perspectiva heideggeriana, as demandas do impessoal na modernidade se 

encontram nas determinações que Heidegger denomina Era da Técnica. A discussão do modo 

como nos constituimos na modernidade por meio das determinações próprias a Era da Técnica 

foi apresentada no texto A questão da técnica7. Esta é a segunda referência central da pesquisa.  

O propósito da revisão de literatura é, portanto, construir a base para discutirmos a 

existência, técnica, ética e responsabilidade, tendo como centro a convivência cotidiana na 

empresa moderna. 

 

2.3.1 Analítica da Existência  

 

O horizonte de compreensão da convivência cotidiana no trabalho determina, de início 

e na maioria das vezes, como os empregados devem se comportar em meio à lida com os 

utensílios de trabalho. Os comportamentos do ente que nós mesmos somos, o nosso modo de 

ser e estruturas existenciais são objeto da analítica da existência.  

Nesta analítica, Heidegger nos leva à campreensão de que, não sendo substância e nem 

previamente dado, o existir humano se dá sempre em exercício, de tal forma que é mesmo o ser 

do ente que somos que está em jogo em nossos comportamentos. Portanto, o que está em 

questão na pesquisa diz respeito ao ser, ao homem na sua dinâmica existencial. Aqui, mais 

especificamente, ao modo de ser do homem em sua situação de empregado.  

Neste percurso, o primeiro movimento diz respeito ao esclarecimento da diferença entre 

ente e ser, a diferença ontológica. Para dar conta dessa diferença, Heidegger investiga o homem 

como existência ao modo de ser-aí, ser-no-mundo, cuidado e impessoalidade. Estas estruturas 

existenciais, apresentadas a seguir8, nos ajudam a alcançar a compreensão da existência como 

empregado na convivência contidiana na empresa. 

 

2.3.1.1 Ser e Ente: a diferença ontológica 

 

                                              
7 A questão da técnica (2006), publicada em 1953. 

8 Texto com base em pesquisa anterior: O sucesso da decadência. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Psicologia) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
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A questão que perpassa todo o pensamento de Heidegger é a questão do ser. Na obra 

Ser e Tempo (1927), Heidegger ultrapassa a questão “o que é o ser” indo ao encontro do “sentido 

do ser”, quando se apresenta a diferença entre ser e ente, a diferença ontologica9. 

Leão (1987, p. 12) nos esclarece que ente é tudo que vem ao encontro do homem: 

O homem não pode existir senão em comércio e comunhão com o mundo dos 

‘entes’. ‘Ente’ significa tudo que de algum modo é: o homem, as coisas, os 

acontecimentos [...] Do ‘ente’ o homem não pode prescindir. Em todas as suas 

indústrias e atividades [...] ele não se basta a si mesmo. Sempre necessita de 

algo, que ele mesmo não é. Sem esse outro, o homem não pode ser [...]. Precisa 

estar encarnado no mundo. Em comunhão com os outros ‘entes’.  

 

O ser, por sua vez, diz respeito ao modo como um ente dá-se ao homem. Se entramos 

em comércio com um ente, o fazemos a partir do sentido aberto na lida com esse ente. No 

sentido dá-se o ser do ente. Assim, o ser não é um atributo do ente. O ser não é: o ser dá-se ao 

homem. O que, em sentido estrito, compreendemos é o ‘ente-ser’ que se abre para nós por meio 

de um sentido. 

Heidegger denuncia como o pensamento ocidental constituiu o ser como atributo do 

ente. Michelazzo (2010) descreve como Heidegger apreendeu o percurso histórico que levou o 

ser a se constituir como um atributo. O caminho dessa constituição remonta ao mito da caverna 

de Platão, quando a unidade originária da phýsis (natureza) se rompe para dar lugar a dois 

mundos distintos e inconciliáveis: os âmbitos do sensível (realidade contingente) e supra-

sensível (idéa).  

Em Platão a coisa sensível (ente) é separada da idéia supra-sensível do ente (ser) que 

ganha o estatuto de verdade: “O ser como idéa é tomado como o ente, ou seja, aquele que 

verdadeiramente “é”, ao passo que o ente, o simples ente, por seu lado, é rebaixado à simples 

imitação ou cópia, uma vez que ele “é” somente em parte no ser (idéa)” (MICHELAZZO, 2010, 

p. 36). 

Essa interpretação dual da realidade atravessa a Idade Média e tem sua continuidade 

com Descartes que denomina os dois âmbitos de res: res cogitans e res extensa. O corpo do 

homem (res extensa) é delegado ao âmbito sensível da animalidade enquanto a dimensão do 

pensar (res cogitans), interpretada no sentido de sua racionalidade, é elevada a condição de 

essência do homem.  

A esse respeito, Michelazzo (2010, p. 62 apud Heidegger,1979, p.78) observa que o 

cogito cartesiano constrói-se sobre a posição privilegiada ocupada por um modo de pensar que 

                                              
9 Em grego ontos e logoi, ‘conhecimento do ser’.  
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é representação. Com Descartes, o pensamento “determina pela primeira vez o existente como 

objetividade do representar (colocar diante de si) e a verdade como certeza do representar (estar 

seguro, certo)”. 

O pensar como um representar e a verdade como certeza se transformam na essência 

da postura da ciência e técnica moderna, onde o conhecimento se faz por cálculo e controle. A 

eficácia do real, como o que se conhece, reside apenas na estabilidade e na consistência do que 

é representado na representação certa. O real somente pode se apresentar como claro e distinto 

quando o representar for destituído de dúvida. Intensificando essa postura, o conhecimento 

passou a exigir cada vez mais certeza, precisão, previsão, cálculo e controle na sua forma de 

apreender o real. 

Dedicado a um revigoramento do pensamento originário, o modo de pensar de 

Heidegger nos leva a um distanciamento desse modo de conhecer tradicional, liberando-nos 

para pensar a diferença ontológica. Nesta, a experiência da verdade acontece na linguagem, 

instaurando um mundo como sentido de ser e não como uma simples representação da essência 

do ente. 

A perspectiva hedeggeriana abandona uma metafísica que é dualista quando pensa o 

princípio como um (representação da essência do ente), para revigorar um pensamento 

originário, que é integrador, quando pensa a unidade como dois (ente-ser). (MICHELAZZO, 

2010). 

Para esse pensamento, o ser não se apresenta dentro da relação sujeito-objeto. Isto pode 

ser visto claramente quando atentamos para o modo como se dá a compreensão de algo como 

algo. Esta acontece sempre para uma pessoa em particular, todavia não prescinde de uma base 

herdada: 

a) Uma mesa não é mesa para uma cadeira. Assim não há mesa sem uma pessoa 

que a veja como mesa. Uma compreensão a esse modo supera a posição 

objetivante realista; 

b) Existe uma base pré-existente que nos permite dizer que uma mesa não é uma 

cadeira. Uma pessoa, singular, não é a medida de todas as coisas. Uma 

compreensão a esse modo supera a posição subjetivante idealista. 

 

A visada de sujeito e objeto, externos um ao outro e ligados pelo conhecimento, é 

ultrapassada quando nos damos conta de que não há consciência vazia, só há consciência de 

algo, da mesma forma que não há algo sem que o seja para uma consciência. Desta forma o 
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homem, na sua existência concreta e imediata, é a clareira onde se avista o ser. A busca pelo 

ser se inicia, portanto, com uma analítica da existência, onde Heidegger nos oferece 

instrumentos para a compreensão do ser desse ente que nós somos.  

Dentre todos os entes, o ‘ente privilegiado’ que nós mesmos somos é o único que 

possui uma compreensão do ser e por isso capaz de questionar o ser. Esse privilégio ontológico 

leva Heidegger a elaborar uma analítica da existência desse ‘ente privilegiado’ fazendo disso 

uma ontologia fundamental. 

Nesta ontologia se analisa o ser do ente-homem como uma preparação para o acesso 

ao sentido de ser dos entes em geral. Ela é fundamental porque antecede as ontologias regionais 

e as ciências que pressupõem o acesso pré-ontológico do homem aos entes.  

Conduzindo o que está em questão na pesquisa para o âmbito da perspectiva 

heideggeriana, a investigação de como o acontecimento da RSE alcança o cotidiano de trabalho 

não pergunta pelo “o que RSE é”, a ser respondido por meio de uma teoria ou experimento. 

Pergunta, sim, pelo modo como as compreensões, abordagens e componentes de gestão 

presentes no discurso da RSE implicam o modo de ser dos empregados, no que diz respeito ao 

comportamento ético e responsável. 

Investiga-se, portanto, o modo como a RSE influencia o horizonte de compreensão 

constituído no cotidiano de trabalho, alcançando o modo de ser do ente que nós somos. As 

estruturas existenciais de nosso modo de ser estão apresentadas a seguir. 

 

2.3.1.2 Ser-aí 

 

Heidegger usa o termo ‘Dasein’10 para designar o ser do ‘ente privilegiado’ que nós 

mesmos somos. Os termos ‘ser-aí’ e ‘presença’ são as duas palavras mais comuns para 

traduções de Dasein. É no ser-aí que o homem constrói o seu modo de ser, a sua existência e a 

sua historia. Desta forma, ser-aí não é sinônimo de existência nem de homem, mas se refere ao 

processo de constituição ontológica do homem, ser humano e humanidade.  

Michelazzo (2011) nos ajuda a compreender o vocábulo ser-aí, fundamental para 

Heidegger. Viver é ser-aí, é ser o âmbito concreto da experiência que surge.  

                                              
10 “Da” significa "lá" (" lá vão eles") e " aí' (" aí vêm eles"), assim como "então"," desde" etc. Como 

prefixo de “sein”, "ser", ela forma dasein, "ser aí, presente, disponível, existir".  
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[...] Heidegger já se exercita, então, nos primeiros trocadilhos com o vocábulo 

Dasein, fundamental em Ser e tempo, com o qual ele reúne numa só palavra 

os conceitos de vida, de existência, de homem – todos sob o traço da 

facticidade. Viver é ser-aí (Dasein), é ser o âmbito concreto da experiência 

que surge continuamente do caráter fáctico da vida, de forma que não é o 

homem que constata seu viver fáctico em um mundo, mas, o contrário, é a 

própria facticidade que possibilita ao homem o vivenciar e o experimentar em 

um mundo. (MICHELAZZO, 2011, p. 87) 
 

O ser-aí está sempre enredado numa facticidade e a partir dela se movimenta na sua 

lida cotidiana sempre em relação com os entes que vêm a seu encontro. Nisso ele vivencia e 

experimenta em um mundo: ele existe. Heidegger (2011, p. 562) usa o termo ‘existência’ para 

designar a riqueza de relações do ser-aí, quando este compreende o ser de todas as entificações 

que vêm a seu encontro. 

[...] Ser e Tempo reservou o termo ‘existência’ para designar toda a riqueza 

de relações recíprocas entre presença e ser, entre presença e todas as 

entificações, através de uma entificação privilegiada, o homem. Nessa 

acepção só o homem existe. ‘A pedra é, mas não existe’. ‘O carro é, mas não 

existe’. ‘Deus é, mas não existe’. (HEIDEGGER, 2011, p. 562). 

 

Existência, da aglutinação de ‘ex’ e do verbo ‘sistere’ foi escolhida para se referir ao 

ser-aí que constitui o ser ou a essência do homem, ente que se sustenta (sistere) na condição de 

estar constantemente desalojado para fora (ex) de si mesmo. Desta forma, apenas ao homem 

tem o privilégio de aceitar o “dom da existência que lhe entrega a responsabilidade e a tarefa 

de ser e assumir esse dom.” (HEIDEGGER, 2011, p. 562). 

Na condição de único existente, o ser-aí, detém pensamento e linguagem e nestes 

guarda e compreende o ser de todas as entificações. Na existência do ser-aí se instaura a 

possibilidade de compreensão do pensamento e da linguagem como um modo de ser que é 

próprio ao ser-aí.  

Numa determinada compreensão e linguagem, o ser-aí se encontra lançado junto aos 

entes que lhe vêm ao encontro. Em lance, em uma situação, ele convive com os outros e está 

sempre ocupado com as coisas. De sua posição, é inicialmente em meio ao uso que o ser-aí 

aprende como e porque fazer algo. Na manualidade se apresenta o ‘para que’ servem os 

utensílios e o ‘como’ se deve usá-los, ao mesmo tempo, as falas que circulam em meio ao uso 

orientam o ser-aí na maneira de lidar com os outros. Assim, medianamente, como todos os 

demais, ele sabe o que deve ou não ser feito em determinada circunstância, como se deslocar 

no ambiente, etc.  
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Ser no ‘aí’ possibilita o deixar as coisas se mostrarem em seu em-si, sem que para isso 

seja necessário destacá-las do contexto como um objeto para conhecimento de um sujeito. 

Assim, descobrindo o mundo em meio a uma manualidade, o ser-aí se dá como ser-no-mundo. 

 

2.3.1.3 Ser-no-mundo 

 

Para Heidegger (2011, p. 109) as possibilidades de conhecer têm origem no fato de 

que o homem já é sempre mundo, assim ser-no-mundo é anterior e funda o conhecimento: 

Todavia, não é o conhecimento que cria pela primeira vez um ‘commercium’ 

de um 'sujeito' com um 'mundo' e nem esse commercium surge de uma ação 

exercida pelo ‘mundo’ sobre o ‘sujeito’. Conhecer, ao contrário, é um modo 

da presença fundado no ser-no-mundo. (HEIDEGGER, 2011, p. 109) 

 

Esse comércio do ser-aí com as coisas e os outros se dá numa rede de significados e 

sentidos que se apresentam à compreensão. Nisso, ser-no-mundo já nos indica que o mundo 

não pode ser um espaço fora do ser-aí, uma caixa em que ele reside como um objeto entre 

outros. Mas o que é afinal mundo? 

 Tornando claro a perspectiva heideggeriana, Fogel (1996, p. 39) apresenta o mundo 

como a unidade totalidade de sentido situação-circunstância, lugar que em sempre já se deu o 

homem: 

Na formulação “o homem já é sempre mundo” (isto é, num sentido ou numa 

circunstância definida) o já é a partícula de desconcerto, da perplexidade, e 

ela quer dizer: mundo, a unidade totalidade de sentido situação-circunstância, 

dá-se sempre de modo tão cedo que o homem (qualquer percepção-intuição) 

chega sempre tarde demais para surpreendê-lo no seu começo. [...] E mais: o 

homem só é, só se dá, porque o mundo, que é o lugar, o horizonte de seu 

aparecer, a sua “condição de possibilidade”, sempre já se deu. (FOGEL, 1996, 

p. 39) 

 

Desta forma, o mundo chega à compreensão como um campo de manifestação de entes 

e ao mesmo tempo como horizonte de compreesão abertos no encontro com esses entes. Como 

ensina Casanova (2010, p. 10): 

[...] Heidegger reduz o ser do homem ao par fenomenológico existência (como 

movimento originário de ser para fora) e mundo (como campo de 

manifestação dos entes em geral e como horizonte hermenêutico 11 de 

estruturação de nossos comportamentos em geral). Com isto, o ser do homem 

                                              
11 Hermenêutica: (do verbo grego hermeneuo que pode querer dizer "traduzir", "explicar" e "exprimir"). 

Tem um sentido de "conduzir à compreensão". O deus mensageiro dos gregos era Hermes, a quem a tradição 

atribui a invenção da linguagem e da escrita, os instrumentos para a tarefa de mediação e de transmissão. 
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passa a ser expresso por meio da noção de ser-aí, exatamente porque o homem 

só conquista o seu ser a partir do aí, do mundo que é o dele.  

 

Dito de outra forma, as unidades ‘ente-ser’ em geral se apresentam ao ser-aí como 

mundo. Assim, mundo não se reduz ao conjunto empírico de pessoas, natureza e objetos que 

nos vêm ao encontro. Mundo é muito mais o correlato do ser-aí. Mundo e ser-aí acontecem ao 

mesmo tempo e constituem o ser-no-mundo, maneira como se dá o ser-aí. 

Fogel (1996, p. 39) nos esclarece sobre a existência, a abertura onde homem e mundo 

já sempre se deram: 

[...] tanto o homem, quanto o mundo, já sempre se deram, sempre já 

apareceram num “espaço”, num aberto, numa abertura, que sempre já os 

precedeu e sempre já os possibilitou. Esta abertura, que é o acontecimento 

originário e, por isso, incontornável, inabarcável é denominado em Ser e 

Tempo de existência (ex-sistere) e se determina como a relação absoluto-

originário. 
 

Aqui uma questão se coloca: Como esse mundo do qual somos constituídos se encontra 

conosco? Ao analisar a abertura ao mundo do ser-aí, Heidegger desvela que o modo de ser da 

abertura forma-se existencialmente na disposição, na compreensão e no discurso.  

O ser-aí, por não ser um ente simplesmente dado, não possui categorização ou 

atributos. Assim, Heidegger (2011, p. 563) nomeia de existenciais as “estruturas que compõem 

o ser do homem a partir da existência em seus desdobramentos advindos da presença”. Desta 

forma, é por meio dos existenciais disposição, compreensão e discurso que o ser-aí articula 

mundo. 

Nos ambientes onde circulamos no dia-a-dia estamos sempre em meio a uma atmosfera 

afetivamente já instalada. A situação de um hospital não se confunde com a situação do 

ambiente do trabalho. Elas pertencem ao ambiente e não dependem de nossa vontade, cabe a 

nós a lida com as situações nas quais no escontramos. É assim que corriqueiramente dizemos 

“não entrei no clima” para falar de um descolamento em relação aquele ambiente. Num clima 

estamos sempre dispostos afetivamente. As atmosferas são uma aproximação ôntica 12  do 

existencial disposição.  

A disposição afetiva não apenas permite que nos comportemos em relação ao 

ambiente, ela descerra o mundo para o ser-aí. A disposição afetiva não pode ser entendida como 

um matiz que modifica uma vontade ou representação. Ao contrário, ela sustenta a abertura do 

                                              
12 Ontico diz respeito ao ‘ente’, tudo que de algum modo vem ao encontro do homem. Ontológico diz 

respeito ao ‘ser’, neste caso, ao modo de ser do ente privilegiado que o homem é.  
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ser-aí na totalidade constituindo mundo e, nesse movimento, determina o que faz ou não 

sentido, antecipando-se, assim, ao que experimentamos como vontade e a representação. Cabe, 

aqui, pensar a disposição afetiva fundamental da angústia.  

A angústia como disposição afetiva fundamental nos abre para a indeterminação 

originária: “[...] a disposição revela ‘como se está’. Na angústia se está estranho.” 

(HEIDEGGER, 2011, p. 255). Assim, ao nos abrirmos ao mundo ao modo do estranhamento, 

as vontades e representações antes vigentes perdem seu vigor frente ao que não se apresenta e 

muito do que fazia sentido, deixa de fazê-lo. De outro modo, as tonalidades afetivas cotidianas 

promovem uma “absorção radical no mundo compartilhado e um conseqüente velamento de 

seu caráter de abertura” (CASANOVA, 2006, p. 118). 

Na compreensão, os entes que se mostram requerem a nossa atenção revelando-se em 

seu ser por meio de um sentido. O ser é sempre capaz de nos revelar um sentido. Por meio do 

ser, o ser-aí experimenta a diferença entre todos os entes que vêm ao seu encontro. 

Uma vez nomeado o ser do homem como Dasein é preciso apreender agora 

como ele experimenta a presença das coisas nessa sua unidade com o ser. Ser, 

entretanto, dentro do pensar originário, como vimos, já não é mais interpretado 

como a essência do ente [...], que se apresenta primeira e fundamentalmente a 

reflexão, mas aquele que é sempre capaz de revelar um sentido para o homem 

que já está lançado e imerso num mundo de significados que se mostram em 

sua existência fática cotidiana” (MICHELAZZO, 2010, p. 130). 

 

Experimentando a presença das coisas, a compreensão abre para o ser-aí uma “unidade 

entre a totalidade de ligações referenciais que congrega em si uma miríade de significações 

utensiliares e a conceptualidade prévia historicamente herdada” (CASANOVA, 2006, p. 107), 

que Heidegger nomeia como significância. A significância, de onde se sabe como e porque 

fazer algo, não é suficiente para que ser-aí se mobilize. Ele se articula com a significância por 

meio de um ‘em-virtude-de’ que fazer o que se faz. Cotidianamente, o impessoal disponibiliza 

os ‘em-virtude-de’ que são acionados para sustentar a significância. No entanto, cabe ao ser-aí 

se apropriar dos sentidos ‘em-virtude-de’ que existe para conquistar aquilo que de forma própria 

lhe diz respeito. 

A existencial compreensão por articular sentidos, projeta possibilidades para o ser-aí. 

Não as possibilidades de configuração das coisas no mundo, mas as possibilidades que ele 

mesmo é. Existencialmente o ser-aí é as possibilidades que o seu mundo traz consigo, podendo 

este se apropriar destas possibilidades ou não: 

Isso diz, no entanto, que para si mesma a presença é a possibilidade de ser que 

está entregue a sua responsabilidade, é a possibilidade que lhe foi inteiramente 

lançada. A presença é a possibilidade de ser livre para o poder-ser mais 
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próprio. A possibilidade de ser é, para ela mesma, transparente e deversos 

graus e modos possíveis. (HEIDEGGER, 2011, p. 204) 

 

A compreensão se dá sempre numa disposição. A compreensão disposta se abre ao 

mundo por meio do existencial discurso que está para além da articulação de palavras para 

dizer algo. O existencial discurso é o que apresenta o ser-aí para o seu mundo. Os existenciais 

disposição, compreensão e discurso antecedem a linguagem. 

Todavia, a própria significância, com que a presença esta sempre 

familiarizada, abriga em si a condição ontológica da possibilidade de a 

presença, em seus movimentos de compreender e interpretar, poder abrir 

‘significados’, que, por sua vez, fundam a possibilidade da palavra e da 

linguagem. (HEIDEGGER, 2011, p. 138). 

 

Na abertura ao mundo do ser-aí vimos como esse mundo do qual somos constituídos 

se encontra conosco. Isto nos permite compreender o modo como existimos cotidianamente, 

sempre em uma perspectiva, mobilizados por um interesse.  

A essa relação-abertura-originária (a existência) podemos também chamar de 

interesse e, assim, a análise do “ser-no-mundo” enquanto análise do “instante” 

do real, é análise da estrutura de interesse. O real, todo real possível, a 

realidade do real, é interessado(a). Inter-esse diz: ser sempre já dentro (inter) 

de um modo de ser (essse). (FOGEL, 1996, p. 40) 

 

Sempre remetido a um interesse, o ser-aí vive na cotidianidade como um fato objetivo. 

Em meio à cotidianidade ele não tem uma consciência clara quanto ao fato de ser-no-mundo e, 

portanto, se perde no impessoal. Impessoalmente, o ser-aí vive apenas como se vive no seu 

mundo circundante, fazendo como os outros fazem, falando o que os outros dizem e assim 

segue. 

O si-mesmo da presença cotidiana é o impessoalmente-si-mesmo, que 

distinguimos do propriamente si mesmo, ou seja, do si mesmo apreendido 

como próprio. Enquanto impessoalmente-si-mesma, cada presença se acha 

dispersa no impessoal, precisando ainda encontrar a si mesma. 

(HEIDEGGER, 2011, p. 186) 

 

O ser-aí na cotidianidade existe, portanto, no modo de ser da impessoalidade, ou seja, 

impessoalmente-si-mesmo. No entanto, a partir do impessoal, o ser-aí pode conquistar a si-

mesmo em sua propriedade. Destas duas formas, como ser-no-mundo, o ser-aí pode existir 

disperso no impessoal (velado para si) ou enquanto propriamente si-mesmo (desvelado em sua 

verdade).  

Como será analisado nas seções seguintes, essas duas modalidades de ser são decisivas 

para o comportamento ético visto sob a perspectiva heideggeriana. 
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2.3.1.4 Cuidado 

 

O ôntico diz respeito ao ente; o ontológico ao ser, o modo como o ente encontra o ser-

aí. Onticamente cabe ao ser-aí cuidar de si na condição de estar de fato junto aos entes e aos 

outros, a exemplo, zelando pelo o seu corpo e dedicando-se ao trabalho. Assim como, 

ontologicamente, cabe a ele cuidar de decidir-se por ser si-mesmo em suas possibilidades. 

No plano ontológico, o ser-aí, existindo, está sempre projetado para as suas 

possibilidades. Sendo poder-ser, ele se dá como projeto e se encontra sempre antecipado em 

relação às suas realizações. Nesse modo de ser-projeto o ser-aí antecede a si mesmo.  

O ser-aí, existindo, também acontece fática e concretamente em uma determinada 

conjuntura. Antes de buscar o que lhe é próprio, o ser-aí já sempre articula mundo. Facticidade 

é o aquilo de que não podemos remover ou nos desviar, diz respeito ao caráter de ser e ter de 

ser da vida. Diante da facticidade só nos resta o enfrentamento, lugar onde a vida se faz. A 

facticidade se apresenta onticamente, por exemplo, em nosso corpo fático e concreto: não há 

como evitá-lo, temos de nos haver com suas determinações. O estar-lançado de determinado 

modo na facticidade de existir impõe ao ser-aí os limites de sua condição fática de ser-no-

mundo. Ao modo de estar-lançado o ser-aí existe já em um mundo. 

O ser-aí, existindo, se relaciona também com uma sedimentação de significados e 

sentidos ocorrida ao longo da história do mundo onde ele está lançado. Essa sedimentação vem 

seu encontro no caráter público do impessoal. A forma com que cotidianamente ele se encontra 

inserido no caráter público do impessoal é caído de si mesmo, na decadência. No modo da 

decadência o impessoal toma a tutela pela existência do ser-aí prescrevendo o que é ou não 

certo, o que tem ou não valor, o que deve ou não ser feito, etc. 

A palavra decadência não designa algo como pecado original do homem, e não tem 

qualquer referência a uma moral sedimentada pela tradição em contextos filosóficos e religiosos. 

Ao contrário, ela nomeia a relação essencial do ser-aí com o seu si-mesmo quando tomado de 

uma forma imprópria, isto é, quando ele não se apropria de suas possibilidades e se entrega a 

tutela do impessoal. Em conformidade com isso, ‘propriedade’ e ‘impropriedade’ não 

designam uma diferença moral-existenciária, nem mesmo uma diferença antropológica, mas a 

forma como o ser-aí se relaciona com o seu próprio ser em meio às coisas e aos outros. No 

modo da decadência o ser-aí existe como mais um ente junto aos entes que vêm ao seu encontro 

dentro do mundo. 
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Esses três momentos, ser-projeto, estar-lançado e decadência perfazem uma 

estrutura totalizante do ser-aí no seu movimento existencial. Heidegger (2011, p. 260) decidiu-

se pelo ético Sorge13 (Cura ou cuidado) para acompanhar o movimento e as relações do ser-aí. 

O cuidado responde pela totalidade existencial do ser-aí, sendo, portanto, apreendida como o 

ser do ser-aí quando diz: “[...] anteceder-a-si-mesmo-no-já-em-(no mundo)-como-ser-junto-a 

(os entes que vêm ao encontro dentro do mundo). Esse ser preenche o significado do termo 

Cura.”(HEIDEGGER, 2011, p. 260). 

Casanova (2006, p. 95) ajuda a tornar explícita a estrutura do cuidado em seus três 

momentos: 

O ser-aí é, antes muito mais esse ente que alcança por meio do plano ôntico 

sua determinação ontológica. Se ele se confunde radicalmente com os seus 

caminhos existenciários e já sempre se conquista a si mesmo por meio de uma 

entecipação que o projeta para o cerne do mundo fático, ele precisa ser o 

cuidado com esse caminho. 

 

No que tange às suas relações, o exercício em que se dá o ser-aí se desenvolve, 

predominantemente, em dois planos: O plano de relações com os entes que tem o modo de ser 

dos entes simplesmente dados e estão imediatamente disponíveis para uso e o plano de relações 

com os entes dotados do modo de ser do ser-aí. No cuidado se dão tanto as relações com entes 

simplesmente dados quanto as relações com os outros. O cuidado, nesses dois planos de 

relações, “exprime-se com os derivados de Cura: ocupar-se e preocupar-se. Quando a 

ocupação respeita e considera a originalidade do que se toma, trata-se de uma relação de 

preocupação. ” (HEIDEGGER, 2011, p. 564).  

O cuidado contempla os modos positivo e negativo com que o ser-aí onticamente cuida 

dos entes e dos outros. No cotidiano estamos sempre cuidando. Esse cuidado pode se dar como 

zelo para com as coisas e realizações significativas de nossas vidas e na forma de carinho no 

trato com as pessoas; de outra forma, o cuidado pode também se dar como negligência, desleixo, 

indiferença, etc. A ocupação e a preocupação são condição ontológica e não se referem a 

princípios morais, elas nomeiam as diferentes possibilidades de relação do ser-aí junto às coisas 

e aos outros. 

A indeterminação original do ser-aí foi o caminho encontrado por Heidegger para 

apreender o cuidado como totalidade existencial. Esse ‘nada’ original se apresenta na 

disposição afetiva da angústia. A angústia se angustia pelo o que é nada e não está em lugar 

                                              
13 ‘Sorge’ em alemão é traduzido por ‘Cuidado’: do latim ‘cura’, atenção, ‘preocupação com’. 
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nenhum. No seu angústiar ela abre o ser-aí para o seu próprio poder-ser-no-mundo. Ela retira 

do ser-aí a “possibilidade de, na decadência, compreender a si mesma a partir do ‘mundo’ e da 

interpretação pública. Ela remete a presença para aquilo porque a angústia se angustia, para o 

seu próprio poder-ser-no-mundo.” (HEIDEGGER, 2011, p. 254). 

Na angústia, o ser-aí entrega-se à responsabilidade de ser, uma vez que nela se “revela 

o ser para o poder-ser mais próprio, ou seja, o ser-livre para a liberdade de escolher e acolher 

a si mesmo.” (HEIDEGGER, 2011, p. 254). 

Heidegger com o intuito de nos trazer um testemunho histórico do termo que escolhera 

para nomear o ser do ser-aí, resgata uma antiga fábula de Higino intitulada Cura (cuidado): 

 Quando um dia a Cura atravessou um rio, viu ele terra em forma de barro: 

meditando, tomou parte dela e começou a dar-lhe forma. Enquanto medita 

sobre o que havia criado, aproximou-se Júpiter. A Cura lhe pede que dê 

espírito a essa figura esculpida com barro. Isso Júpiter lhe concede com prazer. 

Quando, no entanto, a Cura quis dar seu nome à sua figura, Júpiter a proibiu e 

exigiu que lhe fosse dado o seu nome. Enquanto a Cura e Júpiter discutiam 

sobre os nomes, levantou-se também a Terra e desejou que à figura fosse dado 

o seu nome já que ela lhe tinha oferecido uma parte do seu corpo. Os 

conflitantes tomaram Saturno para juiz. Saturno pronunciou-lhes a seguinte 

sentença, aparentemente justa: Tu Júpiter, porque deste o espírito, receberás 

na sua morte o espírito; tu Terra porque lhe presenteaste o corpo, receberás o 

corpo. Mas, porque a Cura por primeiro formou essa criatura, irá a Cura 

possuí-la enquanto ela viver. Como, porém, há discordância sobre o nome, irá 

chamar-se homo (homem), já que é feito de húmus (terra). (HEIDEGGER, 

2011, p. 266). 

 

Enquanto existência o ser-aí é cuidado em seus três momentos. No exercício em que 

se dá o ser-aí o presente é sempre herdeiro das condições anteriores, no entanto, é por conta de 

uma projeção para o futuro que é possível se deslocar no presente. Como explicita Michelazzo 

(2010, p. 135), o cuidado recebe sua origem na temporalidade que lhe permite apreender o ser-

aí como totalidade: lançado, decaído e ser-projeto.  

Afinal, como é possível o homem estar lançado em sua facticidade senão sob 

a condição de que ele é sempre um ‘já aí’ em um mundo anterior a ele 

(passado)? Ou então, como pode ele estar decaído na inautenticidade 

(impropriedade) senão por ele estar continuamente envolvido e seduzido pelos 

outros e pelas coisas no seu dia-a-dia (presente)? ou, finalmente, como pode 

ser ele um ente projetado para as suas possibilidades senão que o seu ek-sistir 

é um constante advir (futuro)? (MICHELAZZO, 2010, p. 135). 

 

Nesses três tempos articulados a cada instante no cuidado, deixa de ter lugar o tempo 

cronológico que se passa numa reta do antes para o depois. O que acontece no tempo é a 

transcendência da existência, que se move num ultrapassamento de si mesma, em direção as 
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possibilidades de ser. Dado que se apresenta sempre como uma possibilidade, o ser-para-a-

morte está fundamentado também no poder-ser da presença.  

Assim, a finitude da existência se apresenta tanto no espaço como no tempo, uma vez 

que as possibilidades de ser não são infinitas e que o ser-aí morre. O ser-aí pode, ainda, existir 

velado para si, sob a tutela do impessoal. 

 

2.3.1.5 Impessoal  

 

Na convivência cotidiana, aquilo que se mostra, o mundo, chega à compreensão do 

ser-aí como um campo de manifestação de entes (o que se mostra) e, ao mesmo tempo, como 

horizonte de compreesão aberto no encontro com esses entes (como o que se mostra se dá). 

Neste movimento, o ser do homem se reduz ao par existência (como movimento originário de 

ser para fora) e mundo (como campo de manifestação dos entes em geral e como horizonte 

hermenêutico de estruturação de nossos comportamentos em geral). (CASANOVA, 2006). 

Quando nos referimos ao ser-aí, nos remetemos de pronto para um núcleo individual 

e pessoal que se relaciona com um mundo que lhe é externo, noções com as quais se 

compreende o homem na modernidade. Todavia, a analítica da existência nos mostra como 

cotidianamente não existimos como um núcleo que dá conta de si, mas existimos naquilo que 

é mais compartilhado, comum e público.  

Não dando conta de si, o ser-aí se apoia no impessoal que lhe retira a responsabilidade. 

Porque prescreve todo julgamento e decisão, o impessoal retira a 

responsabilidade da presença. O impessoal pode, por assim dizer, permitir que 

se apoie impessoalmente nele. Pode assumir tudo com a maior facilidade e 

responder por tudo, já que não há ninguém que precise responsabilizar-se por 

coisa alguma. O impessoal sempre ‘foi’ quem ... e, no entanto, pode-se dizer 

que não foi ‘ninguém’. Na cotidianidade da presença, a maioria das coisas é 

feita por alguém de quem se deve dizer que não é ninguém. (HEIDEGGER, 

2011, p. 185) 

 

De início e na maioria das vezes o ser-aí encontra-se decaído no interior de uma 

convivência cotidiana e recebe desta convivência as prescrições para a estruturação da sua 

ocupação com os entes que vêm ao seu encontro e também com as pessoas tomadas como mais 

um ente entre os outros. Como torna explícito Casanova (2006, p. 94): 

O ser-aí decai na maioria das vezes no interior da convivência mediana e 

recebe de uma tal convivência a prescrição para a estruturação da lógica da 

ocupação. A convivência dita, em outras palavras, que tipo de ocupação deve 

ser levada a termo, o que é desejável em meio a essa ocupação, o que precisa 

ser alcançado por intermédio da ocupação e mesmo isso em virtude de que a 
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ocupação deve ser empreendida. Todas as escolhas e expressões 

aparentemente livres da vontade repousam, assim, sobre a força coercitiva de 

um tal ditame, uma vez que só alcançam a partir daí os limites de sua possível 

constituição. 

 

Estas prescrições apresentam-se de forma mais acirrada no ambiente de trabalho. Como 

empregado, o ser-aí recebe da convivência cotidiana uma existência planificada e confiável, se 

colocando em conformidade com as determinações prescritas para todos pelo impessoal. 

“Como a convivência mediana não possui nehuma determinação pessoal, o ser-aí se acha por 

meio dela em meio à vigência do domínio irrestrito do impessoal.” (CASANOVA, 2006, p. 96). 

Desta forma, em meio às decisões inerentes á convivência fática, o ser-aí transfere a 

responsabilidade por si mesmo para o impessoal, e assim também se relaciona como os demais, 

tomando a si mesmo e aos outros ao modo da ocupação.  

Antes mesmo do ser-aí experimentar a si mesmo como poder-ser e se ver 

diante da necessidade de assumir a partir de sua existência a responsabilidade 

por um tal poder-ser, a convivência mediana apresenta diretamente um mundo 

dado no interior do qual ele mesmo aparece como uma coisa simplesmente 

dada entre outras. (CASANOVA, 2006, p. 96) 
 

Uma vez que no cotidiano, de início e na maioria das vezes, nos encontramos sob o 

domínio do impessoal, é somente a partir do impessoal que podemos conquistar aquilo que de 

forma própria nos diz respeito. “O ser do que é propriamente si-mesmo não repousa num estado 

de excepcional do sujeito que se separou do impessoal. Ele é uma modificação existenciária do 

impessoal como existencial constitutivo.” HEIDEGGER (2011, p. 188). 

Cabe observar como se dá no impessoal o cuidado em seus três momentos, ser-projeto, 

estar-lançado e decadência que perfazem uma estrutura totalizante do ser-aí em seu movimento 

existencial. Em Heidegger (2011), a palavra decadência nomeia a relação essencial do ser-aí 

com o seu si-mesmo quando tomado de uma forma imprópria, isto é, quando ele não se apropria 

de suas possibilidades e se entrega totalmente à tutela do impessoal.  

Assim, os termos propriedade e impropriedade designam a forma como nos 

relacionamos com o nosso próprio ser em meio às coisas e aos outros. Sob a tutela do impessoal, 

são as determinações impessoais de ‘como’, ‘porque’ e ‘em-virtude-de’ que se faz algo que 

decidem nossos comportamentos. Nos comportamos como todos se comportam, reforçando o 

seu domínio.  

Como prescreve todo julgamento e decisão, o impessoal insiste em retirar a nossa 

responsabilidade. Todavia, é somente em meio a essas determinações, que, agindo em virtude 

de nosso si-mesmo mais próprio, podemos nos comportar de forma ética, transparente e 
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responsável. Na experiência da ética originária, assumimos a tarefa de nos esforçar por 

conquistar o nosso ser, apropriando-nos de nossas possibilidades. (CABRAL, 2009) 

Uma vez que, sob o domínio do impessoal, nos comportamos no trabalho como todos se 

comportam, os discursos normativos, participando da constituição do impessoal na empresa, 

podem espalhar-se e integrar-se às práticas de trabalho como uma ‘medida óbvia’ ou ‘algo 

natural’. 

Feita a apresentação da analítica da existência, alcançamos as compreensões sobre a 

diferença ontológica e do homem como existência ao modo de ser-aí, ser-no-mundo e cuidado 

e impessoalidade. Estas compreensões são base para as análises que se seguem sobre a 

existência como empregada em meio ao mundo da técnica, ética e responsabilidade. 

 

2.3.2 Técnica, ética e responsabilidade 

 

Nessa seção, passamos a investigar os elementos fundamentais da impessoalidade para 

alcançar uma compreensão da situação particular na qual os empregados estão lançados na 

empresa na modernidade. Na perspectiva heideggeriana, os elementos determinantes do 

impessoal na modernidade se encontram no âmbito da era da técnica. Esse caminho foi tomado 

por Casanova (2006, p. 102) ao discutir a impessoalidade no mundo atual: 

Exatamente como o impessoal está presente em todo e qualquer mundo 

particular, cada mundo sempre possui o seu impessoal, o seu modo de ser 

absorvido de início e na maioria das vezes pela convivência mediana. Dessa 

feita, precisamos investigar simultaneamente os elementos fundamentais de 

nossa impessoalidade e alcançar por meio daí uma compreensão da situação 

singular em que estamos jogados. Essa necessidade coloca-nos ao mesmo 

tempo em contato com as tematizações heideggerianas do fenômeno da 

técnica moderna e com o niilismo como conjuntura histórica fundamental de 

nosso tempo. 

  

Nessa perspectiva, a técnica se desloca para além da sua compreensão como meio e 

intrumento para o trabalho e ações nossas em geral. Como uma herança que alcança a nossa 

forma de compreender e lidar com aquilo que nos vem ao encontro, a técnica, em sua essência, 

passa a determinar mesmo o nosso modo de ser. Desse lugar, ela se relaciona com a ética e 

responsabilidade, e por essa razão, assume uma posição central na discussão sobre a RSE 

elaborada nesta pesquisa. 

Buscamos no pensamento de Heidegger apresentado em A questão da técnica, 

publicado em 1953, as compreensões que julgamos adequadas ao escopo da pesquisa. Estas dão 
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base para as análises sobre ética e responsabilidade. A Discussão do niilismo como conjuntura 

histórica está fora deste escopo. 

 

2.3.2.1 Técnica 

 

Heidegger (2006, p. 13) abre A questão da técnica reposicionando a maneira de pensar 

causalidade, e no mesmo movimento, nos oferece um modo original de pensar responsabilidade. 

O filósofo aponta que há séculos a filosofia ensina que há quatro causas: 

1) a causa materialis.o material, a matéria de que se faz um cálice de prata; 2) 

a causa formalis, a forma, a figura em que se insere o material; 3) a causa 

tinalis, o fim, por exemplo, o culto do sacrifício que determina a forma e a 

matéria do cálice usado; 4) a causa etticiens, o ourives que produz o efeito, o 

cálice realizado, pronto. (HEIDEGGER, 2006, p. 13).  

 

Heidegger observa que a concepção corrente remete a taça à sua causalidade quádrupla 

e descobre a técnica concebida como um meio. Nessa concepção, a causalidade permanece 

indeterminada em seu ser. Aprofundando a compreensão, o autor nos esclarece que causa não 

diz respeito ao reagir ou efetuar. “O que os alemães chamam de Ursache, o que nós chamamos 

de causa, foi chamado pelos gregos de αitiov, aquilo pelo que um outro responde e deve. As 

quatro causas são os quatro modos, coerentes entre si, de responder e dever.” (HEIDEGGER, 

2006, p. 14).  

Assim, em conjunto com o material e a forma, são responsáveis pelo utensílio tanto 

aquilo que “define, de maneira prévia e antecipada, pondo o cálice na esfera do sagrado e da 

libação” (HEIDEGGER, 2006, p. 15), quanto o forjador da prata, que “reflete e recolhe numa 

unidade os três modos mencionados de responder e dever.” (HEIDEGGER, 2006, p. 15). 

Na maneira grega de pensar reapresentada por Heidegger, comprometimento, 

responsabilidade, responder e dever não têm um sentido moral.  

Temos, hoje em dia, a tendência de entender a responsabilidade ou em sentido 

moral, como culpa, ou, então, como uma espécie de ação. Em ambos os casos, 

obstruímos o caminho para o sentido originário do que se chamou 

posteriormente de causalidade. (HEIDEGGER, 2006, p. 15).  
 

Nesse sentido inicial de causalidade, os quatro modos de responder e dever fazem com 

que algo apareça se dando como um deixar-viger. 

Estes modos soltam algo numa vigência e assim deixam viger, a saber, em seu 

pleno advento. No sentido deste deixar, responder e dever são um deixar-

viger. [...] O significado corrente e restrito da expressão deixar-viger diz, ao 

contrário, apenas oferecer oportunidade e ocasião, indicando assim uma 
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espécie de causa secundária e sem importância no concerto total da 

causalidade. (HEIDEGGER, 2006, p. 15).  

 

Os modos de ocasionar, as quatro causas, atuam no âmbito do produzir. O que passa 

do não vigente para o vigente, da não presença para a presença é produção. Dão-se como 

produção tanto o que cresce na natureza, quanto o que é feito pelo artesão ou vem da arte. Nesse 

âmbito acontece um desencobrimento (verdade). 

A pro-dução conduz do encobrimento para o desencobrimento. Só se dá no 

sentido próprio de uma pro-dução, enquanto e na medida em que alguma coisa 

encoberta chega ao des-encobrir-se, Este chegar repousa e oscila no processo 

que chamamos de desencobrimento. [...] Os romanos a traduziram por veritas. 

Nós dizemos "verdade" e a entendemos geralmente como o correto de uma 

representação. (HEIDEGGER, 2006, p.16). 
 

O pensamento grego retomado por Heidegger assume a verdade como um processo de 

desencobrimento. Nesta compreensão, abre-se um âmbito totalmente diferente para a essência 

da técnica. Esta não é mais entendida como meramente um meio. A técnica é um modo de 

desencobrimento e, portanto, vigora no âmbito da verdade. 

O que a essência da técnica tem a ver com desencobrimento? Resposta: tudo. 

Pois é no desencobrimento que se funda toda a pro-dução. Esta recolhe em si, 

atravessa e rege os quatro modos de deixar-viger a causalidade. À esfera da 

causalidade pertencem meio e fim, pertence a instrumentalidade. Esta vale 

como o traço fundamental da técnica. (HEIDEGGER, 2006, p. 17). 

 

A concepção da técnica como um meio e uma atividade humana é correta. Heidegger 

(2006) observa, no entanto, que o simplesmente correto ainda não é o verdadeiro. Somente 

desencobrindo a essência da técnica, encontramos a técnica em sua verdade. 

A técnica é um modo de desencobrir o que não produz a si mesmo e ainda não se dá. 

Nesse âmbito, onde acontece a verdade (desencobrimento), também se encontra o 

conhecimento: “O conhecimento provoca abertura. Abrindo, o conhecimento é um 

desencobrimento” (HEIDEGGER, 2006, p. 18). Aqui já podemos apresentar a questão decisiva 

para Heidegger: “de que essência é a técnica moderna para poder chegar a utilizar as ciência 

exata da natureza?” (HEIDEGGER, 2006, p. 18).  

Para dar conta desta questão, Heidegger destaca que o desencobrimento dominante na 

técnica moderna possui como característica a exploração, um desafiar a natureza. A técnica 

dispõe da natureza, no sentido de uma exploração sem precedentes: 

O desencobrimento, que rege a técnica moderna, é uma exploração que impõe 

à natureza a pretensão de fornecer energia, capaz de, como tal, ser beneficiada 

e armazenada. Isto também não vale relativamente ao antigo moinho de vento? 

Não! Suas alas giram, sem dúvida, ao vento e são diretamente confiadas a seu 
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sopro. Mas o moinho de vento não extrai energia das correntes de ar para 

armazená-Ia. (HEIDEGGER, 2006, p. 19). 

 

Outros exemplos são trazidos por Heidegger para aclarar o que se dá na técnica. 

Quando o subsolo passa a se desencobrir como reservatório de carvão e o chão como jazidas de 

minério, tanto o subsolo quanto o chão são pre-dis-postos para promover o máximo rendimento 

possível com o mínimo de gasto. Isto é bem distinto do campo “que o camponês outrora lavrava, 

quando lavrar ainda significava cuidar e tratar. O trabalho camponês não provoca e desafia o 

solo agrícola.” (HEIDEGGER, 2006, p. 19). 

A exploração se dá em múltiplos movimentos, a energia é extraída, estocada, 

distribuída, processada e reprocessada. Todos esses movimentos são modos de 

desencobrimentos. Desta forma é que, numa sucessão integrada de dis-posições de energia 

elétrica, o próprio rio Reno aparece, como um dis-positivo:  

A usina hidroelétrica não está instalada no Reno, como a velha ponte de 

madeira que, durante séculos, ligava uma margem à outra. A situação se 

inverteu. Agora é o rio que está instalado na usina. O rio que hoje o Reno é, a 

saber, fornecedor de pressão hidráulica, o Reno o é pela essência da usina. 

(HEIDEGGER, 2006, p. 20). 

 

As marcas fundamentais desse desencobrimento explorador são controle e segurança. 

Em toda parte, assegura-se o controle do que se desencobre como dis-ponibilidade. Tudo o que 

o desencobrimento explorador atingiu vige e vigora nesse modo. 

Em toda parte, se dis-põe a estar a postos e assim estar a fim de tornar-se e vir 

a ser dis-ponível para ulterior dis-posição. O dis-ponível tem seu próprio 

esteio. Nós o chamamos de dis-ponibilidade (Bestand). Esta palavra significa 

aqui mais e também algo mais essencial do que mera "provisão". 

(HEIDEGGER, 2006, p. 20). 
  

Neste quadro, importa considerar que é o homem quem realiza a exploração que 

desencobre a natureza como dis-ponibilidade. Todavia, o homem não tem “em seu poder o 

desencobrimento em que o real cada vez se mostra ou se retrai e se esconde” (HEIDEGGER, 

2006, p. 22). Quando acontece o desencobrimento da dis-posição o homem já foi desafiado a 

explorar as energias da natureza.  

Todavia, “se o homem é, porém, desafiado e dis-posto, não será, então, que mais 

originariamente do que a natureza, ele, o homem, pertence à dis-ponibilidade? (HEIDEGGER, 

2006, p. 22). Esse sentido pode ser encontrado nas expressões correntes de recursos humanos, 

capital intelectual e outras.  
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Para Heidegger, realizando a técnica, participamos da dis-posição, como um modo de 

desencobrimento, portanto somos desafiados a dis-por-nos de modo mais originário do que as 

energias da natureza. Assim, este nunca se reduz a uma mera dis-ponibilidade, todavia pode 

recolher-se à dis-posição.  

A respeito do trabalho do homem recolhido à dis-ponibilidade, Casanova (2006, p. 

183), aponta as “variações na própria velocidade de funcionamento do mundo cotidiano e no 

modo de se inserir no processo de sucessivo desempenho de sempre novas atividades.” Este 

autor traz como exemplo uma comparação entre o trabalho semi-artesanal de um pequeno 

pescador e um trabalhador da indústria pesqueira contemporânea: 

O pequeno pescador também se vale da significância vigente em seu mundo 

fático para levar a termo a sua atividade específica e não constrói o seu projeto 

existencial em absoluta contraposição às orientações de antemão dadas no 

mundo fático. No entanto, a maneira mesma de condução de seu trabalho é 

particular. [...] O ritmo mesmo das atividades do pequeno pescador é um ritmo 

singular. [...] Ele pesca, lava, limpa, carrega para fora do barco e leva mesmo 

por vezes até o mercado onde o peixe será, por fim vendido. Toda a estrutura 

da cotidianidade mediana é, assim, marcada por um comportamento que 

viabiliza a manutenção de um rítmo existêncial cadenciado de uma articulação 

serena com os entes intramundanos, como os outros seres-aí e consigo mesmo. 

(CASANOVA, 2006, p. 184). 

 

O trabalho sofre uma radical transformação em meio ao advento da pesca industrial. 

O ganho de eficácia estabelecido com a otimização de tempo e recursos acaba por impor uma 

alteração nos próprios modos de ocupação com o produto da pesca. O pescador perde sua 

relação com a natureza ao dar conta de seu trabalho e assume a figura do trabalhador típico em 

meio a um processo produtivo: 

Só muito perifirecamente se pode ainda falar de uma relação especificamente 

determinante com as coisas constitutivas de sua atividade: com o peixe, o 

barco e o mar. Não há mais tanta diferença entre trabalhar num navio 

pesqueiro e em uma fábrica de sapatos. Na medida em que cinde a relação do 

pescador com a natureza, o processo produtivo absorve radicalmente o 

pescador em uma dinâmica utensiliar na qual ele mesmo acaba por se 

transformar em mera função de uma estrutura complexa. O pescador continua, 

sem dúvida alguma, necessário ao exercício da pesca, mas se mostra agora 

como uma necessidade similar à dos diversos utensílios, instrumentos, 

ferramentas, máquinas etc. (CASANOVA, 2006, p. 185). 

 

Os dois pescadores existem igualmente sob o domínio do poder prescritivo do discurso 

cotidiano. Desfrutam da maneira consistente e confiável de funcionar do mundo sedimentado 

próprio ao impessoal. Estruturam seus projetos existenciais a partir dos ‘em virtude de’ 

oferecidos pelos respectivos mundos fáticos. No entanto, em meio à transformação do próprio 
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homem em fundo de reserva, aparece uma grande diferença quanto ao ritmo de funcionamento 

da vida cotidiana. 

De onde vem este desafio que tem o poder de levar o homem a recolher-se à dis-

posição? Heidegger observa que a técnica moderna não se reduz a um mero fazer do homem. 

Nela, está em causa o poder que o leva a dis-por do real, como dis-ponibilidade. Este poder 

chega ao homem como um apelo de exploração. Ele chama de “com-posição (Ge-stell) o apelo 

de exploração que reúne o homem a dis-por do que se des-encobre como dis-ponibilidade”. 

(HEIDEGGER, 2006, p. 23). 

A com-posição é um dis-por explorador bem diferente do pro-por produtivo, quando 

o artesão se apropria e se vê naquilo que produz. Desafiado e provocado, o homem da idade da 

técnica acha-se imerso na essência da com-posição, passando a dis-por do que se des-encobre 

como dis-ponibilidade, a ser representado como um sistema operativo e calculável de forças. 

Em primeiro lugar, ele lida com a natureza, enquanto o principal reservatório 

das reservas de energia. Em conseqüência, o comportamento dis-positivo do 

homem mostra-se, inicialmente, no aparecimento das ciências modernas da 

natureza. O seu modo de representação encara a natureza, como um sistema 

operativo e calculável de forças. (HEIDEGGER, 2006, p. 24). 
 

No cotidiano, o homem não dá um sentido próprio ao que se realiza. Se comportando 

como todo mundo se comporta, ele se mantém no modo impessoal de ser. O impessoal da era 

da técnica, de tal forma assegura seu domínio sobre os nossos modos de ser, que não nos damos 

conta que está em nosso poder outras possibilidades de nos relacionarmos com o que vem ao 

nosso encontro. 

Assim, pois, a com-posição provocadora da ex-ploração não encobre apenas 

um modo anterior de desencobrimento, a pro-dução, mas também o próprio 

desencobrimento como tal, e, com ele, o espaço onde acontece, em sua 

propriedade, o desencobrimento, isto é, a verdade. (HEIDEGGER, 2006, p. 

30). 
 

A regência da técnica é parte do destino do homem. Cabe a ele escolher entre a 

possibilidade de favorecer o que “se des-encobre na dis-posição e de tirar daí todos os seus 

parêmetros e todas as suas medidas” (HEIDEGGER, 2006, p. 30) ou “empenhar-se, antes de tudo 

e sempre mais e num modo cada vez mais originário, pela assência do que se des-encobre e seu 

desencobrimento” (HEIDEGGER, 2006, p. 30), isto é, dar um sentido próprio ao que se realiza.  

Por isso o destino enviado na dis-posição é o perigo. A técnica não é perigosa. “Não 

há uma demonia na técnica. O que há é o mistério de sua essência. Sendo um envio de 

desencobrimento, a essência da técnica é o perigo.” (HEIDEGGER, 2006, p. 30). 
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A essência da técnica repousa no apelo de exploração e é o perigo para o homem. 

Casanova (2006, p. 182), discute a razão de ser do domínio tenaz do impessoal sobre nós. O 

autor coloca em jogo a fuga da angústia de lidar com nossas limitações e finitude, isto é, de 

assumir a incerteza do que somos e a nossa mortalidade. Fugimos em direção às ocupações 

cotidianas. 

O impessoal acirra cada vez mais o seu domínio irrestrito porque nos desonera 

da responsabilidade pelo nosso poder-ser mais próprio, porque nos assegura 

de nossas pretensas determinações quididativas14 e nos afasta do espectro 

angústiante tanto de nossa nulidade quanto de nossa finitude (mortalidade) 

radical, tornando possível a inserção sem travas no devir das ocupações 

cotidianas. (CASANOVA, 2006, p. 182). 

 

Descrevendo o modo como a com-posição vige e vigora, Fogel (1996, p. 66) esclarece 

porque ela é o perigo para o homem. Para mantê-lo na total dis-ponibilidade, o apelo de 

exploração des-essencializa o homem, retirando-o de seu lugar de finito, de limitado, a da dor. 

Ela, no ardor de sua sanha, já lançada na positividade e na legitimidade do in-

finito e do i-limitado, consome e aniquila o limite e, assim, na sua voragem, 

des-essencializa radicalmente o homem, porque já o des-instaurou do seu 

lugar – do seu único lugar possível: o finito, o limitado, a dor. (FOGEL, 1996, 

p. 66). 

 

Des-instaurado do seu lugar, o ser do homem passa a se dar numa existência totalmente 

planificada. Entregue ao poder prescritivo das maquinações técnicas autonomizadas do 

impessoal, ele se perde de si mesmo, e assim se sente livre do peso de seu existir: 

 

A própria técnica passa a circular inteiramente em si mesma, de tal modo que 

o impessoal ganha, aqui, a força de um processo maquinal em constante 

mobilização apropriativa e seduz ao ponto de inviabilizar quase 

completamente a apreensão de si como impessoal. Entregue ao poder 

prescritivo das maquinações técnicas autonomizadas, o ser-aí alcança, pela 

primeira vez, uma existência totalmente planificada, e se sente finalmente 

livre do peso de seu existir. CASANOVA (2006, p. 187). 

 

Para sair desse encobrimento, Heidegger (2006) faz-se a pergunta: como havemos de 

nos relacionar com a era da técnica? A pergunta chega atrasada uma vez que já estamos nessa 

conjuntura. Não é ao depois que o homem se relaciona com a era da técnica. Por isso, 

                                              
14 Quididade: (do lat. quidditas, de quid, o to ti en enai, de Aristóteles). É o que responde à pergunta quid 

si: que é?, em oposição à pergunta an sit: se é?. O primeiro é a essência e o segundo, a existência. O que é? É tal 

coisa: quidditas.  
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precisamos nos questionar sobre a forma com que, a cada vez, respondemos ao apelo de 

exploração. 

Mas a pergunta nunca chega tarde e atrasada se nos sentirmos propriamente, 

como aqueles, cujas ações e omissões se acham por toda aprte desafiadas e 

provocadas, ora às claras, ora às escondidas pela com-posição. E sobretudo 

nunca chega tarde e atrasada a questão se e de que modo nós nos empenhamos 

no processo em que a própria com-posição vige e vigora. (HEIDEGGER, 

2006, p. 27). 

 

A técnica é cada vez mais parte de nosso destino, dela não podemos fugir. Heidegger 

(2006) questiona a técnica com a pretensão de preparar uma livre relação para com ela. A 

relação é livre se abrir nossa existência à essência da técnica. Livre para dar limites ao apelo de 

exploração.  

Questionaremos a técnica e pretendemos com isto preparar um 

relacionamento livre com a técnica. Livre é o relacionamento capaz de abrir 

nossa Pre-sença à essência da técnica. Se lhe respondermos à essência, 

poderemos fazer a experiência dos limites de tudo que é técnico. 

(HEIDEGGER, 2006, p. 12). 

 

O perigo da essência da técnica é que, como um modo de desencobrimento, ela ofusca 

outros modos como dar ‘nascimento’ ao mundo. O ser do homem já é sempre mundo “a unidade 

totalidade de sentido situação-circunstância” e, assim, responde pelo sentido, uma vez que ele 

pode dar novos sentidos ao que experimenta. Nesse lugar encontra-se o que salva. (FOGEL, 

1996). 

Heidegger (2006, p. 31) nos alerta que “onde domina a com-posição, reina, em grau 

extremo o perigo. Todavia, traz a palavra de Holderlin que aponta caminhos: “‘Ora, onde mora 

o perigo é lá que também cresce o que salva’. Pensemos esta palavra de Holderlin com todo 

cuidado: O que significa ‘salvar’?” (HEIDEGGER, 2006, p. 31).  

A essência da técnica é de grande ambiguidade, pois “remete para o mistério de todo 

desencobrimento, isto é, da verdade.” (HEIDEGGER, 2006, p. 34). A verdade está na guarda 

do homem, o ‘ente privilegiado’ que nós mesmos somos, único que possui uma compreensão 

do ser.  

O que salva leva o homem a perceber e a entrar na mais alta dignidade de sua essência. 

“Uma dignidade, que está em proteger e guardar, nesta terra, o desen-cobrimento e, com ele, já 

cada vez, antes, o encobrimento.” (HEIDEGGER, 2006, p. 34). 

Em sintonia com Heidegger que se aproxima da poesia para buscar o que “salva”, 

Fogel (1996, p. 66) posiciona o homem no seu lugar de finito, de limitado e de dor, para 

encontrar o que “salva” na disposição assentada serena do erro. 
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E o que “salva”? o que é “salvar”? Só eleva, só redime, só “salva”, o que joga 

na disposição assentada serena do erro – melhor, do errar. Errar é o nome da 

ação de dor, o nome da ação inútil e necessária – da criação. É o nome da 

vadiagem do vir-a-ser, enquanto atividade do poder-ser. Errar, assim, é o 

nome da ação de transcendência – o caminho da obra de dor. A poética de dor. 

O que ‘salva’ é o erro – melhor a disposição serena, vadia e alegre do errar. 

Lengalenga. Ir.Ir. 
 

Questionada a técnica podemos passar para a apresentação da ética no âmbito da 

perspectiva heideggeriana. Aqui, a ética, mais que um saber, é um modo de ser do homem. 

Neste modo de ser, ele se esforça para uma livre relação com técnica. 

 

2.3.2.2 Ética e responsabilidade 

 

Ao discutir as peculiraridade do saber ético Gadamer (1999, p. 471) elucida que a 

“tarefa da decisão ética é encontrar o que é adequado na situação concreta, isto é, ver 

concretamente o que nela é correto e lançar-se a ela.”. Esta tarefa exige um saber de si e de seu 

mundo, que torna a aplicação da ética problemática de ser ensinada e apreendida como um saber 

teórico.  

Para estabelecer a distinção entre o saber ético e o saber técnico, ele busca em 

Aristóteles o saber para si da consciência ética: 

É completamente evidente que o homem não dispõe de si mesmo como o 

artesão dispõe da matéira com a qual trabalha. Não pode produzir-se a si 

mesmo da mesma forma que pode produzir outras coisas. Por conseguinte, o 

saber que tenha de si mesmo, em seu ser ético, será diferente e se destacará 

claramente do saber que guia um determinado produzir. Aristóteles formula 

essa diferença de um modo audaz e único, chamando a esse saber de saber-se, 

isto é, um saber para si. (GADAMER, 1999, p. 470) 
 

Dando continuidade à análise, Gadamer esclarece que, diferente de um saber objetivo, 

não possuímos o saber ético para nós mesmos de forma a primeiro possuí-lo para depois aplicá-

lo a uma situação concreta: 

Uma tekne se aprende, e pode-se esquecer. Por outro lado, o saber ético não 

pode ser aprendido e nem esquecido. Não nos confrontamos com ele de 

maneira que dele possamos nos apropriar ou não nos apropriar, da mesma 

forma que se pode eleger um saber objetivo, uma tekne. Pelo contrário, 

encontramo-nos sempre na situação de quem tem de atuar (caso 

desconsideremos a fase da menoridade, na qual a obediência ao educador 

substitui as nossas próprias decisões) e, por conseguinte, temos de já sempre 

possuir e aplicar o saber ético. [...] Porém não possuímos o saber ético para 

nós mesmos de forma que a gente já o tenha e a seguir a gente o aplique à 

situação concreta. (GADAMER, 1999, p. 472) 
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Para esse autor, o saber ético abrange de modo especial os meios e os fins e com isso 

distingue-se do saber técnico apresentando-se como um saber peculiar, onde não faz muito 

sentido distinção entre saber e experiência. O saber ético contém por si mesmo uma forma 

fundamental de experiência que tem relação com estar junto com os outros em um espaço 

compartilhado. 

A relação de comunidade o outro, caracterítica do agir ético, pode ser apreendida 

quando observamos a capacidade de julgamento ético: elogia-se “a compreensão de alguém, 

quando ele julgando, desloca-se completamente para a plena concreção da situação em que o 

outro tem de atuar”. (GADAMER, 1999, p. 480). No exemplo de um amigo a quem se pede um 

conselho, situação em que não se trata mais do eu-mesmo que deve agir, mas de um outro, 

somente um conselho com intenção de amizade pode ter sentido para o aconselhado: 

Também aqui se torna claro que o homem compreensivo não sabe nem julga 

somente a partir de estar postado frente ao outro de modo que não é afetado, 

mas a partir de uma pertença específica que o une com o outro, de modo que 

é afetado com ele e pensa como ele. (GADAMER, 1999, p. 480) 

 

A relação de comunidade não prescinde do respeito e consideração à originalidade de 

si mesmo de do outro. Em sintonia com essa originalidade Cabral (2009, p. 179) elucida que 

no pensamento de Heidegger “ética não é um saber do homem, mas em sentido arcaico-

originário é um modo e ser” do ser-aí. Esse modo de ser, no entanto, precisa ser conquistado. 

O éthos15, apenas se dá, quando o Dasein é tomado pela verdade do ser, isto é, sai da existência 

inautêntica. 

É na inautenticidade da existência, quando a verdade do ser é ouvidada, que o 

Dasein perde seu éthos. [...] Para que o Dasein se enraize no seu éthos é 

necessário que ele seja tomado pela verdade do ser em sua existência. Somente 

nessa experiência o éthos se dá. (CABRAL, 2009, p. 179) 
 

No âmbito do pensamento existencial, o ser-aí como liberdade para ser tomado por 

possibilidades se faz a partir da experiência de seu mundo, sua morada. Por isso, experiência 

diz “ser tomado, afetado ou tocado pelo envio (ou viagem) de uma possibilidade de ser” 

                                              
15 Cabral (2009, p. 160) esclarece sobre a palavra éthos em seus dois sentidos: “Segundo a compreensão 

tradicional, podemos esquematizar a diferença éthos-morada e éthos-caráter da seguinte forma: o primeiro, forma 

os costumes sociais que visam nortear a existência do indivíduo; o segundo diz o modo como o indivíduo assimila 

e introjeta os costumes legados pela cultura (ibid.) – daí advem o sentido clássico da palavra moral. (...) Segundo 

Heidegger, éthos, originariamente, é ‘estada (Aufenthalt), lugar de morada’ (...) ‘designa o domínio aberto onde o 

homem habita’ (...) O lugar onde o Dasein mora é, sobretudo, aquilo que lhe é familiar” 
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(CABRAL, 2009, p. 71). Essa possibilidade de ser pode acontecer no modo de ser autêntico ou 

inautêntico do ser-aí.  

O ser-aí pode, portanto, desenraizar-se do seu caráter de poder ser deixando de assumir 

a si próprio em sua singularidade. Neste modo de ser, ele permanece sob a tutela dos outros e a 

mercê dos demais entes do real: 

A possibilidade do Dasein sair do seu ser mais próprio, isto é, desenraizar-se 

do seu ser autêntico, é garantida pelo existencial decadência e pelo velamento 

inerente á verdade originária. Na decadência, o Dasein aparece sob a 

dependência dos entes que dele diferem. No velamento inerente á verdade 

originária, o Dasein se esquece do ser, isto é, da força do fazer aparecer o real, 

que se dá como mundo, e passa a estar sob a tutela dos outros e a mercê dos 

demais entes do real. (CABRAL, 2009, p. 195). 
 

O rompimento com a inautenticidade do ser-aí é proporcionado pela antecipação da 

morte, quando este faz “a experiência de sua finitude e dependências constitutivas, tornando-se 

livre para o ser mais próprio” (CABRAL, 2009, p. 195). A experiência da autenticidade não 

afasta a impropriedade do seio da existência, no entanto, a impropriedade ganha um novo lugar, 

não mais sendo a cadência da existência fática do ser-aí.  

Sendo ele mesmo, o Dasein assume a tarefa de esforçar-se por conquistar o 

seu ser, no dimamismo intrínseco de sua existência, sempre desfazendo sua 

conquista para que, a cada vez, deixe o ser vigorar na sua propriedade, 

reconquistando-o. É este o lugar onde o Dasein se responsabiliza pelo outro, 

sendo com ele solícito, e atém-se aos demais entes, sem subjulga-los ao seu 

voluntarialismo, uma vez que esses constituem ou integram seu ser-no-

mundo, deles sempre necessitando (CABRAL, 2009, p. 195) 

 

Duarte (2000, p. 71) elucida que Heidegger em Ser e Tempo não apresenta um tratado 

ético no sentido metafísico tradicional, no entanto, traz consigo uma ética da precariedade que 

não se assenta em padrões quanto à moralidade do agir, mas sim no reconhecimento da finitude 

constitutiva do Dasein, liberando a amizade como o modo próprio da relação ética. 

Uma ética da precariedade é desprovida de fundamentos últimos ou 

procedimentos intersubjetivos capazes de assegurar critérios transcendentais 

infalíveis de validação da qualidade ética da conduta humana, pois se assenta 

no reconhecimento da finitude constitutiva do Dasein. A consideração do 

“ser-para-a-morte” como o “modo de ser mais próprio” do Dasein não implica 

a irresponsabilidade ética para com os outros, mas tem como seu aspecto 

positivo a liberação da amizade como o modo próprio da relação ética, 

inspirando um agir cauteloso e resistente a quaisquer sistemas teóricos que 

definam padrões últimos quanto à moralidade do agir. (DUARTE, 2000, p. 

71) 
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Na experiência da ética originária, o ser-aí assume a tarefa de esforçar-se por 

conquistar o seu ser. Heidegger encontra, na “consciência” e em seu “clamor” silencioso, a 

instância originária que mobiliza o ser-aí para se encontrar consigo mesmo de forma própria. 

Para que o Dasein perdido no impessoal se encontre, faz-se necessária uma 

“testemunha” que o revele como sendo o ente que já é sempre a sua 

possibilidade de ser si mesmo, e Heidegger encontra na “consciência” e em 

seu “clamor” silencioso esta instância originária. Se a consciência discursa 

tão-somente no “modo do silêncio” isto não a remete ao plano das potências 

misteriosas, mas indica apenas que o seu clamor não pode ser planejado nem 

vem de um outro de quem se pudesse esperar qualquer mensagem 

comunicativa, mas “provém de mim e, no entanto, por sobre mim”, 

alcançando-me de maneira total e indubitável sem que eu seja o agente deste 

efeito, que se impõe sem que eu possa esperá-lo ou querê-lo. (DUARTE, 2000, 

p. 90). 

 

Loparic (2003, p. 46) ressalta, no entanto, que querer ter consciência de 

responsabilidade não é uma atitude voluntarista no sentido comum ou filosófico da palavra, 

pois “trata-se do movimento de retorno a si-mesmo, de um reatamento consigo mesmo” de tal 

forma que a “voz é ouvida, na origem, como modificação do modo de existir, não num ato de 

representar”.  

Refletindo sobre as condições para o comportamento ético do homem enquanto 

existência, observamos que o ‘apropriar-se da responsabilidade’ pelo que faz exige do homem 

a decisão do ‘em virtude de que agir’, ocasião em que o ser-aí toma o encargo de agir em virtude 

de seu si-mesmo mais próprio ou não, e assim responder como autor da ação.  

A compreensão própria do débito ontológico, débito para com o seu ser e o ser dos entes 

que vêem ao seu encontro, “não o dispensa da responsabilidade de ser e de agir, mas é a 

condição primeira para que ele seja ‘responsável’ e ‘aja em si’, arrancando-se da perdição na 

publicidade impessoal para ser consigo e com os outros a partir do nada de si mesmo.” 

(DUARTE, 2000, p. 96).  

Quando o ser-aí se antecipa em sua finitude no tempo e no espaço existencial pode 

decidir-se a agir propriamente, “assumindo responsabilidades para consigo e para com os outros 

sem iludir-se com critérios visando garantir o caráter moral de sua conduta” (DUARTE, 2000, 

p. 96).  

A respeito do carater moral da conduta, Cabral (2009, p. 198) elucida que quando o ser-

aí “fizer a experiência do éthos, a moral ganhará seu devido lugar”, uma vez que, na experiência 

da ética originária, a ética ôntico-metafísica e infinitista da tradição “aparece ainda como 
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realidade necessária, mas não absoluta” (CABRAL, 2009, p. 198). A ética infinistista deve estar 

sempre aberta a reformulações, à medida que o éthos histórico do ser-aí exigir: 

Este é sempre critério de avaliação do valor de um determinado modelo ético 

e não o contrário. Somente á medida que o Dasein, ao utilizar-se de uma 

moral, conseguir tornar-se livre par ao seu ser mais próprio, realizando-se em 

sua dependências, esta moral terá o seu sentido garantido. (CABRAL, 2009, 

p. 199) 
 

Desta forma, somente na experiência que leva o ser-aí a ser “tomado, apropriado e 

conduzido por seu éthos, preservando a dignidade dos entes que nela se inserem, as éticas da 

tradição consumam sua essência.” (CABRAL, 2009, p. 199). Aprofundando a análise sobre as 

implicações entre as éticas, Loparic (2003, p. 22) observa que somente enquanto alguém 

responsável, no sentido existencial-ontológico, é que o homem pode fazer-se culpado no sentido 

moral. Na experiência da ética originária o homem pode ser responsável por tudo e por todos: 

Responsável não em termos de valores e normas, já que o ser-para-a-morte 

revelado na consciência da culpa/dívida desrealiza toda medida, mas pelos 

valores e normas. Responsável no sentido de ser, ele mesmo, a “condição de 

possibilidade” do “moralmente” bom e mau, isto é, “da moralidade em geral 

e das suas formulações faticamente possíveis”. (LOPARIC, 1999, p. 451). 

 

Finalizando, encontramos em Loparic (1999, p. 451) uma análise do livro de J. Young, 

sobre Heidegger e a política (1997), onde o autor destaca o modo como Young resume a ética 

presente no pensamento heideggeriano: “Os principais conceitos dessa ética são finitude e 

autenticidade, ou autonomia temporalizada. Os principais valores são o si-mesmo autêntico e a 

relação libertadora para com outros seres humanos.” Nesse contexto, nos aproximamos da 

compreensão da ética como um modo de ser que, remetido para os âmbito do próprio, escapa 

da tutela do impessoal da convivência cotidiana no trabalho.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Visando esclarecer o método de pesquisa utilizado serão apresentados neste capítulo a 

classificação da pesquisa, a descrição do seu universo e amostra, os procedimentos usados para 

tratamento dos dados e análise dos resultados e, ao final, expressas considerações sobre as 

limitações do método usado. 

 

3.1 Classificação da pesquisa  

 

De acordo com as classificações elaboradas por Gray (2012) esta pesquisa configura-se 

como uma pesquisa aplicada, qualitativa, descritiva e interpretativa, utilizando-se 

instrumentalmente do levantamento de dados bibliográficos e documentais para desenvolver a 

sua fundamentação. A classificação da pesquisa quanto à sua natureza e objetivos se deve aos 

seguintes motivos: 

a) Aplicada, pelo aspecto prático presente na finalidade deste estudo, que é o de 

discutir as contribuições da RSE para um cotidiano de trabalho ético e propício ao 

trabalho socialmente responsável.  

b) Qualitativa, devido à análise de dados qualitativos sobre abordagens e 

componentes de gestão das empresas, deslocando o foco da pesquisa para as 

compreensões estabelecidas no cotidiano de trabalho na empresa; 

c) Descritiva, considerando o objetivo de descrever o modo como acontecimento da 

RSE implica os empregados no comportamento responsável, utilizando-se dos 

dados coletados em documentos que circulam nos discursos de RSE; 

d) Interpretativa, uma vez que a pesquisa tem o propósito de alcançar uma 

compreensão crítica do acontecimento da RSE para os empregados, apoiando-se 

na perspectiva heideggeriana. 

 

O levantamento das referências bibliográficas foi objeto desenvolvido com base em 

teses, dissertações, livros e na publicação de artigos e periódicos disponíveis na Internet. O 

levantamento de dados documentais se concentrou em dados secundários obtidos nos relatos de 

sustentabilidade tornados públicos pelas empresas pesquisadas, além de guias, normas, modelos 

e publicações de instituições de referências sobre o tema. 
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3.2 Descrição do universo e amostra da pesquisa 

 

Os universos amostrais de pesquisa devem ser adequados ao intento do primeiro 

momento da investigação, que consiste em elaborar uma descrição do discurso da RSE em torno 

da relação empregado-trabalho. Para tanto, como fonte de informações, foram escolhidos dois 

universos amostrais relevantes no campo da RSE: 

a) Universo de instituições de referência em RSE no Brasil, cujas fontes de 

informações foram os intrumentos que circulam no discurso da RSE, guias, normas, 

modelos e publicações; 

b) Universo das empresas com atuação no Brasil, das quais foram coletadas 

informações nos relatos de sustentabilidade, principal instrumento de 

comunicação sobre responsabilidade social. 

 

Do primeiro universo, foram escolhidas como oito intrumentos mais relevantes na 

contrução do discurso vigente da RSE no Brasil, selecionados pela frequência com que 

aparecem nos relatos de sustentabilidade analisados:  

a) Global Compact’s Ten Principles; 

b) Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines (versão G4); 

c) AcountAbility 1000 (AA1000, del ISEA, Institute for Social and Ethical 

Accountability); 

d) SA8000 (de SAI, Social Accountability International); 

e) ISO 26000 (de ISO, International Organization for Standardization). 

f) Indicadores ETHOS do INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL – ETHOS; 

g) Códigos das Melhores Práticas de Governança Corporativa do INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA- IBGC; 

h) Critérios de excelência da Fundação Prêmio da Qualidade – FNQ. 

 

Do universo das empresas, foram escolhidos para a amostra as empresas da carteira do 

ISE 2015/2016 da BM&FBOVESPA. A escolha dessas empresas se deve à posição de destaque 

das mesmas em relação à RSE, à facilidade de acesso a informações e à garantia da 

disponibilidade dos documentos requeridos para o estudo. Contribuiu também para a escolha, 
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a provável homogeneidade da amostra, em função de todas as empresas já terem se enquadrado 

no processo seleção para compor as carteiras ISE.  

Fazem parte da carteira 35 empresas de vários setores de negócio: AES Tietê, Cemig, 

Eletrobrás, Itausa, Cesp, B2W Digital, Cielo, Eletropaulo, Itau Unibanco, Santander, Banco do 

Brasil, Embraer, SulAmerica, Copel, Even, Klabin S/A, Telef Brasil (Telefônica), Bradesco, 

CPFL Energia, Fibria, Light S/A, Tim Part S/A, Braskem, Duratex, Fleury, Lojas Americ (Lojas 

Americanas), Tractebel, BRF SA, OI S.A, Ecorodovias, Lojas Renner, CCR SA, Energias BR 

(EDP), Natura e Weg. 

Os relatos integrados e relatórios de sustentabilidade foram a principal fonte de coleta 

de dados da pesquisa escolhidos por sua relevância crescente para comunicação sobre 

responsabilidade social das empresas. A Natura (2015, p. 3), por exemplo, posiciona seu 

Relatório Anual 2015 como “a principal mídia de nossa comunicação de desempenho” 

destacando que essa comunicação de resultados “é fruto de um consistente histórico de 

evolução da prestação de contas à sociedade, sempre pautado pela apresentação transparente de 

nossa contribuição a todos os públicos com os quais nos relacionamos.” 

Como instrumentos de comunicação das empresas os relatórios são uma fonte de 

“conscientização sobre suas estratégias e objetivos, planos, desempenho e desafios de 

responsabilidade social, tanto dentro como fora da organização” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 78). Dessa forma espera-se que, no seu 

relato de sustentabilidade, a empresa “forneça um quadro correto e completo de seu 

desempenho em responsabilidade social, inclusive realizações e dificuldades e como essas 

dificudades serão enfrentadas.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2010, p. 80). 

Nesse estudo investigamos a RSE como acontecimento, buscando apreender a sua 

influência sobre experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa. Para tanto, foi 

elaborada uma descrição do discurso da RSE reunindo elementos que permitem a investigação 

do horizonte de compreensão em que ela se estabelece, deixando ver como o cotidiano do 

trabalho nas empresas é afetado por esse acontecimento. 

Nessa direção, os relatos de sustentabilidade das empresas trazem abordagens e 

componentes de sua forma de gestão, evidenciando políticas, compromissos, objetivos e metas, 

responsabilidades, recursos e ações específicas. Esses elementos são apresentados na forma de 

informações narrativas sobre como a empresa identifica, analisa e responde aos seus impactos 
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econômicos, ambientais e sociais materiais efetivos e em potencial. (GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE, 2015). 

Importa considerar que abordagens e componentes de gestão das empresas deixa ver 

compreensões que se estabelecem no cotidiano de trabalho. Estas atuam como perspetivas que 

formam um contexto, um horizonte de compreensão que se apodera e se apropria dos 

empregados no trabalho e assim determina suas possibilidades de ação nas atividades cotidianas 

da empresa. 

Do exposto, e observando ainda que a pesquisa está centrada no caráter explicativo e 

prescritivo de normas e valores presentes no discurso da RSE, pode-se concluir que a não 

observação plena dos critérios de materialidade, completude e confiabilidade das informações 

pelas empresas não invalida a escolha dos relatos de sustentabilidade como instrumentos de 

pesquisa.  

Nesta pesquisa, portanto, não foram feitas análises para avaliar se as informações 

apresentadas nos relatos de sustentabilidade, eram tendenciosas ou verídicas. No entanto, uma 

vez que se pretendia coletar elementos que descrevessem como os empregados são implicados 

pela RSE, foram consideradas a definição e amplitude dos temas abordados e ainda 

selecionados os aspectos materiais aderentes à pesquisa: 

Aspectos materiais são aqueles que refletem os impactos econômicos, 

ambientais e sociais significativos da organização ou influenciam 

substancialmente as avaliações e decisões de stakeholders. Para determinar se 

um Aspecto é relevante, são necessárias análises qualitativas e quantitativas e 

discussões. (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2015, p. 248) 
 

As empresas fazem uma avaliação de materialidade, ocasião em que aspectos materiais 

relevantes são identificados e escolhidos para compor o relato de sustentabilidade, sendo 

convertidos em conteúdos a serem relatados. Os conteúdos são informações sobre a forma de 

gestão e indicadores. Numa visão geral, foram relevantes para a pesquisa as informações de 

todos os conteúdos padrão gerais requeridos pelo Global Reporting Initiative (2015, p. 18): 

 Estratégia e Análise 

 Perfil Organizacional 

 Aspectos Materiais Identificados e Limites 

 Engajamento de Stakeholders 

 Perfil do Relatório 

 Governança 

 Ética e Integridade  

 

No âmbito dos conteúdos padrão gerais, vale observar que “as expectativas e interesses 

razoáveis de stakeholders constituem uma referência fundamental para muitas decisões no 
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processo de elaboração do relatório” (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2015, p. 11). 

Desta forma, foram relevantes para a pesquisa as informações relacionadas aos empregados 

como stakeholders (partes interessadas) apresentadas nesses conteúdos. 

Seguindo as orientações da GRI, os conteúdos padrão específicos foram classificados 

em categorias, subcategorias e aspectos. Nesses conteúdos, a pesquisa foi direcionada para os 

aspectos relacionados com as práticas trabalhistas e trabalho decente, todos descritos na Figura 

1 que oferece uma visão geral da categoria social. 

Figura 1 – GRI_Categoria Social 

 

Fonte: Global Reporting Initiative (2015, p. 64). 

 

3.3 Tratamento dos dados  

 

Nessa seção apresentamos como foi procedida a codificação de dados, a identificação 

dos temas e os tipos de situação-circunstância dos empregados que guiaram a descrição do 

discurso da RSE. 

O processo de tratamento dos dados qualitativos obtidos nos documentos amostrados 

precisa ser adequado à consecução do primeiro momento da investigação que consiste em 

elaborar uma descrição do discurso da RSE em torno da relação empregado-trabalho.  

Compreensões, abordagens e elementos de gestão das empresas que implicam os 

empregados determinando seus modos de ser responsável podem ser difíceis de mensurar. 

Como orientam Boss e Heidegger (2009, p. 172): “O fator decisivo de uma ciência é sempre 

que sua forma de pesquisa corresponda a seu objeto. Também há coisas que eu não capto se eu 
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fizer delas um objeto de uma representação conceitual. Um medo ou temor não é um objeto. 

No máximo posso tematizá-los”. O trabalho desta pesquisa foi, portanto, tematizar a 

experiência da responsabilidade.  

Seguindo esse encaminhamento, foram inicialmente escolhidos temas relacionados à 

experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa. Para cada tema, foram identificados 

tipos de situação-circunstância dos empregados no trabalho a serem observados na elaboração 

da descrição do discurso da RSE. Em seguida, foram selecionados dados para posterior 

codificação axial e seletiva.  

Assim, o processo para formar o contexto e escolher os conteúdos, necessários à 

descrição de cada tipo de situação-circunstância dos empregados, foi realizado por meio de 

codificação axial e seletiva contemplando: 

a) Orientações, prescrições, definições, especificações de indicadores e demais itens 

coletados nos documentos de instituições de referência amostrados; 

b) Estratégias e objetivos, planos e desempenhos, relatos de práticas, declarações, 

falas e outros elementos coletados nos relatos de sustentabilidade amostrados. 

 

 O processo de analisar dados por meio de uma codificação axial busca estabelecer 

conexões entre categorias e subcategorias, cujas etapas de análise foram detalhadas por Gray 

(2011, p. 408): 

Codificar essencialmente significa especificar: 

 Uma categoria (fenômeno) em termos de condições que ajudem com que ele 

surja. 

 Um contexto no qual ele surge. 

 As ações e interpretações que partem dela 

 Suas consequências. 

 

Por sua vez, as etapas do processo de codificação seletiva esclarecem os processos que, 

segundo Gray (2011, p. 412), acontece inconscientemente entre um grupo de pessoas, 

compreendendo: 

 Encontrar uma linha narrativa formulada em torno de categorias centrais. 

 Relacionar subcategorias a essas categorias centrais. 

 Validar essas relações diante dos dados. 

 Preencher categorias que precisam ser aperfeiçoadas. 

 

Para esta pesquisa, o fenômeno central onde todos os temas são integrados é experiência 

de ‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa. Com base nesta premissa, foram estabelecidos 

critérios para a identificação dos tipos de situação-circunstância que orientam a descrição e dão 

forma à linha narrativa. 
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O processo de descrição do discurso da RSE consistiu em transformar cada um dos tipos 

de situação-circunstância em objeto de reflexão e simultânea codificação, método utilizado para 

construir uma teoria fundamentada, que se caracteriza por ser “descoberta, desenvolvida e 

confirmada provisoriamente por meio da coleta e análise sistemáticas de dados relativos ao 

fenômeno em questão” (STRAUSS; CORBIN, 1998, p. 23 apud GRAY, 2012, p. 406). Os 

métodos da teoria fundamentada têm sido usados em abordagens variadas, incluido as 

interpretativistas, sendo aproveitados para estudos organizacionais. (GRAY, 2012). 

A despeito do método utilizado, nesta pesquisa não se pretende apresentar uma teoria 

fundamentada que explique o que RSE é para os empregados. Na investigação desse fenômeno 

não perguntamos pelo ‘o que RSE é’, a ser respondido por meio de uma teoria ou experimento. 

Perguntamos ‘como o acontecimento da RSE implica os empregados no desenvolvimento de 

respostas responsáveis à sustentabilidade’, para buscar respostas em uma tematização da 

experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho. 

O objetivo do processo de tratamento dos dados qualitativos consistiu, portanto, em 

apresentar uma descrição do discurso da RSE, mostrando o contexto e conteúdos que torna 

explícita a influência da RSE sobre a experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa. 

Para tanto, a escolha dos temas que guiaram a investigação passaram por uma reflexão sobre 

os modos de ‘ser responsável’ do empregado enquanto existência.  

O contexto e conteúdos sobre ética e responsabilidade que se apresentam nos dados 

qualitativos obtidos nos documentos amostrados, estão, como um todo, orientados por uma 

perspectiva de responsabilidade da tradicão, explicitada na elucidação de Chaui (2012, p. 383) 

sobre os constituintes do campo ético:  

Para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente, isto é, 

aquele que conhece a diferença entre bem e mal, certo e errado, permitido e 

proibido, virtude e vício. A consciência moral não só conhece tais diferenças, 

mas também reconhece-se como capaz de julgar o valor dos atos e das 

condutas e de agir em conformidade com os valores morais, sendo por isso 

responsável por suas ações e seus sentimentos e pelas conseqüências do que 

faz e sente. Consciência e responsabilidade são condições indispensáveis da 

vida ética. 

 

Frenta a esta constatação, fomos direcionados a tomar essa perpespectiva ao fazer a 

escolha dos temas que orientam investigação dos modos como os empregados estão implicados 

pelo acontecimento da RSE na experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa.  

Nesse âmbito, acompanhamos a experiência de ‘ser responsável’ para escolher temas referidos 

a três condições constituintes do campo ético:  
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a) reconhecer-se como autor do trabalho feito, assumindo o trabalho bem como às 

suas conseqüências, respondendo por elas. Tal condição indica-nos um primeito 

tema, os modos como o empregado pode ‘apropriar-se da responsabilidade pelo 

trabalho’; 

b) reconhecer-se como capaz de escolher o trabalho a ser feito, deliberando sobre as 

possibilidades do trabalho. Esta condição indica-nos o segundo tema, os modos 

como o empregado pode ‘decidir-se sobre o trabalho’; 

c) reconhecer-se como capaz de julgar o trabalho a ser feito, sabendo avaliar os 

efeitos e conseqüências do trabalho. Aqui se apresenta o terceiro tema, os modos 

como o empregado pode ‘saber sobre o trabalho’.  

 

Escolhidos os temas, o aprofundamento da reflexão em torno de cada um deles foi 

ancorada no modo de pensar de Heidegger.  Nessa perspectiva, a ética não é um saber, mas um 

modo de ser do  homem que precisa ser conquistado. Na experiência da ética ele conquista o 

seu ethos, lugar de morada, aquilo que lhe é familiar, saindo da existência inautêntica para o 

respeito e consideração à originalidade de si mesmo, do outro e da natureza.  

Considerada a perspectiva heideggeriana, a experiência de ‘ser responsável’ pelo 

trabalho foi tematizada, na pesquisa, nos três modos descritos a seguir: 

d) Ao modo de ‘apropriar-se da responsabilidade pelo trabalho’, quando o 

empregado toma o encargo de decidir-se em virtude de que fazer o trabalho e 

reconhece a si como autor do que está sendo feito. 

e) Ao modo de ‘decidir-se sobre o trabalho’, quando o empregado exerce a 

capacidade para deliberar e decidir entre as várias possíveis maneiras de fazer o 

trabalho; 

f) Ao modo de ‘saber sobre o trabalho’, condição para o ‘decidir-se sobre o 

trabalho’, quando o empregado está em meio àquilo que lhe é familiar, conhece o 

que está sendo feito e o destino de seu trabalho, podendo distinguir entre bem e 

mal, certo e errado, permitido e proibido, e leva em conta a originalidade de si 

mesmo, do outro e da natureza. 

Os três temas escolhidos direcionaram a identificação dos quatro tipos de situação-

circunstância dos empregados (Quadro 8) observadas na elaboração da descrição do discurso 

da RSE em torno da relação empregado-trabalho: os empregados enquanto partes interessadas; 

os empregados enquanto presença de uma não-conformidade; os empregados enquanto 
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participantes da gestão da empresa e os empregados enquanto envolvidos em práticas de 

treinamento, capacitação e promoção. 

 

Quadro 8 - Temas e tipos de situação-circunstância dos empregados 

Temas Tipos de situação/circunstância  

A abertura para ‘apropriar-se da 

responsabilidade pelo trabalho’ 

Os empregados enquanto partes interessadas 

Os empregados enquanto presença de uma  

não-conformidade 

As possibilidades para ‘decidir-se sobre o 

trabalho’. 

Os empregados enquanto participantes da gestão da empresa. 

Os conhecimentos e orientações para ‘saber 

sobre o trabalho’ 

Os empregados enquanto envolvidos em práticas de 

treinamento, capacitação e promoção. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Consideramos como primeiro critério para a identificação dos tipos de situação-

circunstância a serem descritos, a possibilidade de investigação dos modos como os 

empregados estão implicados pelo acontecimento da RSE na experiência de ‘ser responsável’ 

pelo trabalho na empresa, para cada um dos temas, como pode ser visto no Quadro 9.  

 

Quadro 9 - Modos como os empregados são implicados pela RSE  

Tipo de situação/circunstância  Modo como os empregados são implicados  

 

Os empregados enquanto partes 

interessadas 

O papel e posição dos empregados nas estratégias da empresa mostram a 

abertura encontrada, nos níveis estratégico e tático, para o empregado 

‘apropriar-se da responsabilidade pelo trabalho’ e desenvolver 

respostas responsáveis à sustentabilidade.  

Os empregados enquanto 

presença de uma  

não-conformidade 

 

Principalmente em nível operacional, revela a tensão entre a tutela dos 

sistemas de controle e códigos de conduta e a não-conformidade que vem 

do caráter de poder-ser da existência singular de cada empregado. No 

âmbito constituinte de novas compreensões, o empregado pode ir para 

além das determinações estabelecidas, decidindo ‘em virtude de que fazer 

o trabalho’, condição para ‘apropriar-se da responsabilidade pelo 

trabalho’. 

Os empregados enquanto 

participantes da gestão da 

empresa  

As condições de participação na gestão da empresa tornam explicitas as 

possibilidades para o empregado ‘decidir-se sobre o trabalho’. 

 

Os empregados enquanto 

envolvidos em práticas de 

treinamento, capacitação e 

promoção. 

As ações e estratégias educacionais oferecem conhecimentos e orientações 

para o empregado ‘saber sobre o trabalho’. Nas práticas de promoção e 

reconhecimento apresentam-se as requisições da empresa sobre os modos 

de fazer o trabalho e sobre os resultados a serem alcançados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O segundo critério foi a disponibilidade dos dados qualitativos obtidos nos documentos 

amostrados: diretrizes, políticas, compromissos, objetivos e metas, responsabilidades, recursos, 

ações específicas e outros elementos presentes no discurso da RSE. 
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Do ponto de vista dos objetivos de pesquisa é relevante acompanhar o acontecimento 

da RSE para os empregados tanto na posição de colaborador como força de trabalho, quanto na 

posição de gerente como agente de governança corporativa. Em consequência, na tematização 

dos ‘empregados enquanto participantes da gestão da empresa’ se considerou também as 

especificidades da experiência de ‘ser responsável’ na posição de gerente.  

Na seção 4 apresentamos uma descrição das compreensões, abordagens e componentes 

de gestão trazidos pelo discurso da RSE. A descrição está organizada em quatro condições-

situações dos empregados, contemplando os três modos que, imbricados, respondem pela 

experiência de ‘ser responsável’ na situação-circunstância de empregado. 

Na seção 5 elaboramos as tematizações e alcançamos uma compreesão crítica das 

possibilidades de mudanças trazidas pelo acontecimento da RSE. O método utilizado para estas 

etapas da pesquisa está detalhado em seguida. 

 

3.4 Análise dos resultados  

 

Para fazer mudanças nas políticas, cultura organizacional, estratégias, estruturas e 

operações das empresas, a RSE precisa alcançar o convívio cotidiano dos empregados na 

empresa onde se dá de forma concreta, as experiências do trabalho, da ética e da 

responsabilidade. Neste contexto, perguntamos aqui como o acontecimento da RSE implica os 

empregados no desenvolvimento de respostas responsáveis à sustentabilidade e no 

comportamento ético e responsável. 

Tal pergunta nos levou a investigar como o acontecimento da RSE se relaciona com o 

horizonte de compreensões da convivência cotidiana no trabalho e com as possibilidades 

abertas no trabalho para o empregado ‘apropriar-se da responsabilidade pelo trabalho’, ‘decidir-

se sobre o trabalho’ e ‘saber sobre o trabalho’. Para tanto, elaboramos uma descrição e 

tematizações que nos permitiram alcançar uma compreensão crítica da experiência de ‘ser 

responsável’ pelo trabalho.  

Ao classificar os estudos em função de seus propósitos, Gray (2012, p. 36) nos orienta 

quanto ao emprego dos estudos descritivo e interpretativo utilizados na pesquisa. Para explicitar 

o horizonte de compreensões em torno do acontecimento da RSE foi feito um estudo descritivo. 

Esse estudo teve o propósito de “proporcionar um quadro de um fenômeno como ele ocorre 

naturalmente”. Para tanto, foi elaborada uma descrição do discurso da RSE, que apresenta um 

recorte do acontecimento da RSE, evidenciado por meio de políticas, compromissos, objetivos 
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e metas, responsabilidades, recursos e ações específicas relacionados com o comportamento 

responsável da empresa e dos empregados.  

 A descrição elaborada deixa ver a compreensão cotidiana que vai ao encontro dos 

empregados quando se coloca como assunto a RSE. No próximo passo da pesquisa nos 

apropriamos dessa compreensão cotidiana por meio de um estudo interpretativo, que tem o 

propósito de “explorar as experiências das pessoas e suas visões e perspectivas sobre essas 

experiências” (GRAY, 2012, p. 36).  

Nesta pesquisa, o estudo interpretativo se utilizou de tematizações, uma discussão por 

temas apoiada no modo de pensar de Heidegger. Como desdobramento, foram discutidos três 

modos como o acontecimento da RSE alcança a convivência cotidiana para torná-la propícia 

ao comportamento ético e responsável dos empregados. 

a) A abertura para ‘apropriar-se da responsabilidade pelo trabalho’, encontrada pelos 

empregados enquanto partes interessadas e presença de uma não-conformidade;  

b) As possibilidades para ‘decidir-se sobre o trabalho’, destinada aos empregados 

enquanto participantes da gestão da empresa; 

c) Os conhecimentos e orientações para ‘saber sobre o trabalho’, oferecidos aos 

empregados enquanto envolvidos em práticas de treinamento, capacitação e 

promoção;  

 

As tematizações (seção 5) foram elaboradas em dois passos: 

a) Uma análise da experiência de ‘ser responsável’ no modo em tema, quando foram 

levantadas questões para orientar a discussão (Seção 5, com o apoio da analítica da 

existência apresentada da seção 2). 

b) Uma discussão de como o acontecimento da RSE se relaciona com o modo de ser 

do impessoal particular na empresa para sustentar uma convivência cotidiana 

propícia à experiência de ‘ser responsável’, no modo em tema. (Seção 5, com base 

na descrição da seção 4 e na perspetiva heideggeriana de técnica, ética e 

responsabilidade da seção 2) 

 

A intenção foi que, seguindo o método apresentado, tivéssemos como resultado da 

pesquisa uma compreesão crítica das possibilidades de mudanças trazidas pelo acontecimento 

da RSE, na sua pretenção de criar e manter um ambiente e uma cultura em que os princípios da 

responsabilidade social sejam praticados. (Seção 6) 
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A literatura sobre a compreesão crítica do acontecimento da RSE e a perspectiva 

heideggeriana sobre serenidade e liberdade para dar limites ao apelo de exploração da técnica, 

assim como o trabalho de análise do campo, nos permitiu levantar recomendações para o 

sustento de uma convivência cotidiana ética e propícia à experiência de ‘ser responsável’ pelo 

trabalho na empresa. (APÊNDICE) 

 

3.5 Limitações do método  

 

 Uma dificuldade constituinte do método é que não podem ser buscados em uma teoria 

já estabelecida os parâmetros para apreender as contribuições do acontecimento da RSE para 

tornar a convivência cotidiana no trabalho propicia ao comportamento responsável dos 

empregados.  

 Não é possível ter um conhecimento prévio e mensurável sobre uma experiência que se 

dá na vivência das pessoas lançadas em situações distintas, sempre em mudança e não repetível. 

Para lidar com essa dificuldade, foram elaboradas as tematizações.  

 As mais relevantes limitações do método foram a não garantia que os temas escolhidos 

permitiriam a compreensão pretendida sobre a influência do acontecimento da RSE para o 

comportamento responsável dos empregados e o não acesso ao discurso das pessoas a respeito 

da experiência estudada. 

 Visando uma maior confiabilidade nos resultados alcançados, recorreu-se a um grupo 

relativamente homogêneo de empresas e, com número suficiente para fazer, dentre eles, uma 

complementação dos dados coletados. Outro recurso foi utilizar somente instrumentos de 

instituições reconhecidas e relevantes na contrução do discurso vigente da RSE no Brasil. 
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4 RESULTADOS: DESCRIÇÃO DO DISCURSO DA RSE  

 

A ABNT NBR ISO 26000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2010, p. 22) ao apresentar os benefícios que a responsabilidade social pode trazer para uma 

organização, destaca alguns exemplos relacionados diretamente aos empregados, como a 

“melhoria do relacionamento da organização com as suas partes interessadas”, o “aumento da 

fidelidade, do envolvimento, da participação e da moral dos empregados” e ainda o “impacto 

positivo na capacidade da organização de recrutar, motivar e reter seus empregados”.  

No seu Relatório Anual e de Sustentabilidade 2015, a Even (2015, p. 57) destaca o papel 

da responsabilidade social para a inclusão das partes interessadas no processo de decisão: “A 

responsabilidade social da Even traz para a empresa a perspectiva de longo prazo e a inclusão 

dos stakeholders aos processos de decisão. Ela movimenta uma agenda em que princípios, ética 

e transparência são considerados antes de iniciar qualquer empreendimento.”  

Seguindo com esse movimento em direção à ética e transparência na empresa, a RSE 

tem a pretensão de alcançar o processo de decisão cotidiano dos empregados em seu trabalho. 

Nesse sentido, a CPFL Energia, (2015, p. 31) ao apresentar a ética como um valor essencial, dá 

relevância às decisões tomadas por todos os empregados: “Em uma empresa, a ética realiza-se 

no cumprimento cotidiano de tarefas concretas. Na CPFL Energia, o Código de Ética é, 

sobretudo, um mapa de valores, um conjunto de grandes diretrizes, um referencial de conduta 

moral e ética para nortear as ações e decisões de todos os colaboradores, independente do nível 

hierárquico”. 

Deslocando o foco para o ponto de vista dos empregados, é relevante acompanhar as 

mudanças que a agenda de princípios, ética e transparência traz para o ambiente compartilhado 

de trabalho. De outra forma, é preciso investigar como o acontecimento da responsabilidade 

social amplia as possibilidades para o comportamento responsável dos empregados.  

Para tanto, este momento da investigação consiste em descrever o discurso da RSE em 

torno da relação empregado-trabalho, explícitando compreensões, abordagens e componentes 

de gestão que implica os empregados no desenvolvimento de respostas responsáveis à 

sustentabilidade.  

De acordo com o método de pesquisa, a descrição foi guiada por quatro tipos de 

situação-circunstância dos empregados: os empregados enquanto partes interessadas; os 

empregados ao modo enquanto presença de uma não-conformidade; os empregados 
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enquanto participantes da gestão da empresa e os empregados enquanto envolvidos em práticas 

de treinamento, capacitação e promoção. 

 

4.1 Os empregados enquanto partes interessadas  

 

A atenção às partes interessadas é de grande valia para as estratégias de responsabilidade 

social. Os Indicadores Ethos, no âmbito que avalia o engajamento das partes interessadas, 

observa se a empresa “realizou uma priorização das principais partes interessadas” e se 

“desenvolveu planos de engajamento” de suas partes interessadas consideradas relevantes. 

(INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 29). Esse indicador sinaliza a importância crescente do 

engajamento de partes interessadas ao considerar que a empresa, em termos de evolução de 

suas práticas, alcança o estágio de ‘protagonismo’ quando “envolve partes interessadas na 

avaliação de seu desempenho em sustentabilidade.” (INSTITUTO ETHOS, p. 31).  

Por conta da relevância crescente dos impactos das empresas e da multiplicidade de 

interesses envolvidos, vem sendo objeto de estudos há décadas a interação entre as partes 

interessadas e a disponibilidade dos agentes de governança para dar respostas a suas demandas. 

O IBGC (2015, p. 15), em análise da evolução do ambiente de negócios, aponta que nos últimos 

anos, “sem diminuir a importância dos sócios e administradores, a governança ampliou seu foco 

para as demais partes interessadas, demandando dos agentes de governança um maior cuidado 

no processo de tomada de decisão”. 

A pressão das partes interessadas sobre os agentes de governança requer uma resposta 

adequada das empresas implicando em mudanças nas suas estratégias e práticas. Em sintonia 

com isso, as Diretrizes para Relato de Sustentabilidade, no âmbito do princípio da 

materialidade, orientam que o relatório deve abordar aspectos que reflitam “impactos 

econômicos, ambientais e sociais significativos da organização; ou possam influenciar, 

substantivamente, as avaliações e decisões dos stakeholders.” (GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE, 2015, p. 11).  

No relato de sustentabilidade, os impactos significativos da empresa e influências 

substanciais sobre as avaliações e decisões das partes interessadas estão cobertos no relatório 

pelas “informações narrativas sobre como a organização identifica, analisa e responde aos seus 

impactos econômicos, ambientais e sociais materiais efetivos e em potencial.” (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2015, p. 65). Esses elementos refletem a priorização dada a cada 

parte interessada pelos agentes de governança nas estratégias da empresa. 
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Nesse caminho de pesquisa, é necessário observar, no discurso da RSE, os modos como 

as empresas identificam, analisam e respondem aos interesses dos empregados, enquanto partes 

interessadas. Para tanto, fizemos a descrição das formas de engajamento dos empregados, do 

modo como interesses dos empregados são considerados nas análises de materialidade e, ainda, 

das prioridades estratégicas das empresas para os empregados. 

 

4.1.1 O engajamento dos empregados 

 

Os objetivos e a forma de engajamento das partes interessadas são considerados de 

grande valia para as estratégias de responsabilidade social uma vez que ela atende a variados 

objetivos na empresa, alcançando inclusive o processo de desenvolvimento de novos produtos 

e serviços.  

Os Indicadores Ethos, no âmbito que avalia o engajamento, consideram se a empresa 

“usa o método de engajamento de forma estratégica para diminuir riscos e identificar 

oportunidades de inovação e melhoria”. Nessa avaliação, em termos de evolução de suas 

práticas, a empresa alcança o estágio de ‘protagonismo’ se “inclui a consulta de partes 

interessadas em cada processo de desenvolvimento de novos produtos ou serviços e inclui a 

opinião das suas partes interessadas com peso significativo”. (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 

29). 

A importância reputada ao engajamento se reflete inclusive na metodologia de 

verificação do relatório de sustentabilidade para a declaração de verificação independente, 

quando é feita uma “análise das atividades de engajamento com partes interessadas 

(stakeholders) desenvolvidas” pela empresa. (FIBRIA, 2015, p. 74). 

A ABNT NBR ISO 26000 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2010, p. 19) apresenta várias razões para as empresas engajarem suas partes interessadas, dentre 

elas, destaca a abordagem da “relação entre os interesses das partes interessadas e as 

responsabilidades da organização com a sociedade como um todo”. Nesse sentido, a 

responsabilidade social como estratégia de engajamento tem a possibilidade de conciliar o 

exercício da cidadania, os objetivos de negócio e o atendimento das demandas sociais.  

 Por outro lado, colocar em jogo as divergências de interesses em relação à empresa é 

relevante na identificação e engajamento das partes interessadas. Inclusive, as partes 

interessadas integrantes da empresa, conselheiros, empregados, proprietários e outros que 

compartilham interesses comuns com o objeto da organização e com seu sucesso, o que não 
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significa, todavia, que todos os seus interesses em relação à empresa serão os mesmos. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010). 

Situando os empregados, outros funcionários e seus sindicatos entre os grupos de 

stakeholders a serem engajados pela empresa, o GRI (2015, p. 44) orienta que o relato de 

sustentabilidade apresente “a abordagem adotada pela organização para envolver os 

stakeholders, inclusive a frequência do seu engajamento discriminada por tipo e grupo”. 

Seguindo as reflexões colocadas por esta pesquisa é relevante investigar como as abordagens 

de engajamento abrem espaço para que os empregados participem do desenvolvimento e 

alcance de respostas responsáveis à sustentabilidade. 

Os recursos mais usados para o engajamento dos empregados podem ser vistos na Figura 

2 que mostra o método de engajamento para os colaboradores, relatado pelo Itau Unibanco:  

Figura 2 – Itau Unibanco - Método de engajamento dos colaboradores 

 

Fonte: Itau Unibanco Holding (2015, p. 20, adaptado). 

 

Em geral, a ouvidoria interna, canais de comunicação e programas de treinamento se 

destacam entre os métodos de engajamento. Não identificamos ações de engajamento centradas 

na participação nas decisões e apropriação da responsabilidade pelo trabalho. Este quadro, 

evidencia como as empresas ainda mantêm os empregados numa posição passiva e reativa, com 

pouca interação com os agentes de governança.  

 Numa outra perspectiva, pode ser feita a comparação entre o engajamento de 

empregados e outros stakeholders. O relato da AES Eletropaulo permite comparar os 
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mecanismos de consulta e formas de engajamento (Figura 3) para os públicos colaboradores e 

investidores. 

 

Figura 3 – AES Eletropaulo_ Formas de engajamento dos públicos. 

Público de 

Relacionamento      Requisitos         Mecanismos de Consulta      Formas de Engajamento 

 

 

Fonte: AES Eletropaulo (2015, p. 81, adaptado). 

 

A despeito dos empregados serem afetados diretamente pelas atividades, produtos e 

serviços da empresa nota-se, pelos recursos disponibilizados, que as possibilidades de interação 

são maiores para os investidores. As formas de engajamento dos investidores permitem foco 

nas suas demandas. Quanto aos empregados, a forma de engajamento mais relevante é uma 

pesquisa de clima, bem usual, apresentada em forma de questionário, com poucas 

possibilidades de interação.  

 Vale observar que os empregados e investidores são posicionados em lugares diferentes 

quando se observa o horizonte de compreensão  que aparece na escolha da 

denominação/modo de considerar os públicos de interesse. Semanticamente temos uma 

diferença significativa. Os investidores são apresentados como ‘investidores socialmente 

responsáveis’, no entanto, os empregados não aparecem citados como ‘colaboradores 

socialmente responsáveis’. 
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Para além das limitações dos recursos, em geral, as estratégias de engajamento relatadas 

não apresentam as preocupações dos empregados, nem estão direcionadas para permitir que 

estes participem do desenvolvimento de respostas responsáveis da empresa à sustentabilidade. 

Quando abrem possiblidades para os empregados agirem e tomarem decisões avaliando os 

impactos de seu trabalho, têm relevo preocupações com o desempenho para o sucesso da 

empresa. Desta forma a Even (2015, p. 14) descreve o valor ‘Comprometimento’: 

Somos engajados com a Even! Procuramos agir e tomar decisões avaliando 

seus impactos e visando o sucesso da Even. Temos a clareza de que somos os 

responsáveis pelos atos da companhia. Não encobrimos problemas e não 

medimos esforços para solucioná-los. Não nos contentamos com resultados 

medianos, almejando superação e desenvolvimento.  

 

Por outro lado, a Even relata o objetivo de influenciar a sociedade. Também neste caso, 

a estratégia é ampliar mais o engajamento dos colaboradores para que possam atuar diretamente 

com seus stakeholders diretos no seu dia a dia de trabalho. A pretensão é estimular os 

stakeholders em direção a práticas sustentáveis. 

Por isso, procuramos estimular nossos stakeholders a perceber, valorizar e 

adotar práticas cada vez mais sustentáveis. Esse engajamento é feito de 

diferentes maneiras para cada público. Mantemos diversos canais específicos 

de comunicação, realizamos ações por meio da área de Sustentabilidade e 

buscamos também ampliar cada vez mais o engajamento dos nossos 

colaboradores para que possam internalizar tais princípios e atuar diretamente 

com seus stakeholders diretos no seu dia a dia de trabalho. Muitos fóruns já 

existentes em cada uma das áreas são aproveitados também para falar e 

praticar a sustentabilidade. (EVEN, 2015, p. 57). 

 

Nessa perspectiva, a AES Eletropaulo (2015, p. 80) relata que seu Planejamento 

Estratégico Sustentável 2015-2019 passa a ter “como um dos seus direcionadores o 

engajamento de públicos de relacionamento, o que representa uma evolução em relação à 

estratégia anterior, cujo foco era na gestão desses grupos. Em linha com a estratégia, visamos 

fortalecer o relacionamento com os dez públicos.”  

A despeito de serem apresentadas como um avanço no relacionamento, as estratégias 

de engajamento dos empregados são direcionadas para sustentar o lançamento do novo 

posicionamento de marca e comunicação da empresa:  

Mais de 6,8 mil colaboradores foram mobilizados nas iniciativas de 

disseminação do novo posicionamento, que envolveu todos os níveis das cinco 

empresas da AES Brasil. Como estratégia de engajamento, foram definidos 

Embaixadores da Marca em todas as áreas e níveis hierárquicos. Esses 

colaboradores passaram por treinamentos específicos com foco na 

disseminação, manutenção e vivência dos atributos no dia a dia.” (AES 

ELETROPAULO, p. 23). 
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Algumas empresas, por conta da adesão aos Princípios AA1000 da AccountAbility, 

relatam um modelo de gestão de stakeholders que os segmenta em quatro grandes grupos: 

Cadeia de Valor, Democracia, Organização Social e Territorial e Mercado. No grupo Cadeia de 

Valor, são posicionados o público interno, fornecedores e clientes. 

Após aderir a esse modelo, a EDP (2015, p. 110) relata que “os stakeholders passaram 

a ser “contatados e engajados pelas diversas áreas da Companhia. Com essa iniciativa, a EDP 

visa unificá-los em uma mesma plataforma para proporcionar pontos de melhoria na articulação 

entre a Empresa e seus diversos públicos de interesse”. Na Figura 4, podem ser vistos os canais 

de relacionamento e ações desenvolvidas para o engajamento. 

 

Figura 4 – EDP_ Stakeholders, canais de relacionamento e ações desenvolvidas 

 

Fonte: EDP BRASIL (2015, p. 110, adaptado). 

 

Dentre as ações destinadas ao engajamento dos empregados, são bem comuns as 

pesquisas de clima, as ações de sensibilização e de conscientização sobre responsabilidade 

social e ainda workshops de boas práticas socioambientais. No geral, são bem restritas as ações 

de participação ativa dos empregados. A EDP relata as ações de incentivo à cooperação e à 

ética no relacionamento com os sindicatos e o desenvolvimento de projetos sociais e de 

relacionamento. 
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Quando o engajamento de empregados é assumido como uma maneira de dar respostas 

à sustentabilidade, os empregados aparecem como protagonistas afastados de seu ambiente de 

trabalho, quase sempre em programas de voluntariado. Este modo de engajamento é praticado 

pela Eletrobrás. Seus colaboradores participam de programas de engajamento e 

desenvolvimento socioambiental: 

O Força Voluntária é um programa de voluntariado empresarial de apoio e 

incentivo às iniciativas dos empregados. As atividades visam implementar o 

voluntariado transformador, ou seja, conciliar o desejo do empregado de 

exercer sua cidadania às estratégias empresariais e ao atendimento das 

demandas sociais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais 

igualitária. (ELETROBRÁS, 2015, p. 138).  

 

Uma observação dos relatórios de sustentabilidade das empresas permite ver que as 

estratégias de engajamento dos empregados estão centradas nos objetivos de negócio. Tem 

pouco relevo a participação ativa dos empregados para o desenvolvimento de respostas 

responsáveis à sustentabilidade. Não encontramos relatos do exercício da cidadania pelo 

empregado em meio ao seu trabalho.  

As estrategias que buscam conciliar o exercício da cidadania, os objetivos de negócio e 

o atendimento das demandas sociais, aparecem deslocadas das decisões e atividades da empresa, 

usualmente em programas do tipo voluntariado.  

 

4.1.2 A materialidade dos impactos e interesses dos empregados 

 

Os Princípios AA1000 da AccountAbility assumem que, para tomar boas decisões e 

agir corretamente, uma empresa e as suas partes interessadas têm a necessidade de saber quais 

são os assuntos relevantes para o seu desempenho sustentável. Para determinar o que é, ou não, 

relevante, é necessário um processo de determinação da relevância.  

A Relevância consiste em determinar o relevo material e a significância de um 

assunto para uma organização e respectivas partes interessadas. Um assunto 

materialmente relevante é aquele que influencia as decisões, as ações e o 

desempenho de uma organização e respectivas partes interessadas. 

(ACCOUNTABILITY, 2008, p. 11). 
 

O Global Reporting Initiative (2015) também orienta que as empresas usem os relatos 

de sustentabilidade para descrever como administram seus aspectos materiais ou seus impactos. 

Nesse âmbito, os aspectos materiais refletem impactos econômicos, ambientais e sociais 

significativos da empresa ou que influenciam substancialmente as avaliações e decisões de suas 

partes interessadas.  
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Observar os princípios de materialidade e completude e confiabilidade para definição 

do conteúdo do relatório ajuda as empresas a identificar aspectos materiais e seus limites. As 

informações sobre cada aspecto material identificado são apresentadas na forma de indicadores 

e informações sobre a forma de gestão. Estas “consistem em informações narrativas sobre como 

a organização identifica, analisa e responde aos seus impactos econômicos, ambientais e sociais 

materiais efetivos e em potencial.” (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2015, p. 65). 

Interessa à pesquisa os aspectos materiais que se relacionam aos empregados enquanto 

partes interessadas. Esses aspectos são apresentados pelas empresas como resultado de teste de 

relevância ou testes de materialidade, quando são feitas análises qualitativas e quantitativas e 

discussões para determinar os aspectos a serem relatados. A materialidade é o “limiar a partir 

do qual os aspectos tornam-se suficientemente expressivos para serem relatados.” (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2015, p. 11) 

As empresas relatam que os interesses e expectativas dos empregados são contemplados 

quando das análises de materialidade. Além disso, é prática recomendada envolver os 

empregados durante a realização das análises. Nesse sentido, os Indicadores Ethos, no âmbito 

que avalia os Relatos de Sustentabilidade e Relatos Integrados, consideram se a empresa 

“possui um processo de envolvimento dos públicos interno e externo na definição dos temas 

que devem ser abordados em seu relato de sustentabilidade.” (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 

31). 

Nesse cenário, a Companhia Energética de  Minas Gerais (2015, p. 8) relatou seu teste 

de relevância como um “procedimento utilizado anualmente pela Cemig para captar 

expectativas, com a máxima amplitude e profundidade possíveis, dos stakeholders que estão 

nas áreas de influência da Organização.” Os resultados são apresentados na tabela de 

indicadores materiais por grupos de interesse, reproduzida parcialmente na Figura 5. 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Cemig_ Indicadores materiais por grupos de interesse 
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Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais (2015, p. 10, adaptado). 

 

No teste de relevância da Cemig, foram levantados vários aspectos materiais 

significativos para os investidores e consumidores residenciais. No entanto, os assuntos 

relevantes para o desempenho sustentável relacionados aos empregados se resumiram à garantia 

ou melhoria do emprego, recebendo como resposta treinamentos a serem oferecidos pela 

empresa.  

Observamos nos relatos, de uma forma geral, que o resultado da avaliação dos impactos 

e interesses em torno dos empregados aponta poucos aspectos relevantes para o desempenho 

sustentável da empresa. A Eletrobrás (2015, p. 17) na “construção de uma publicação com 

informações consistentes e alinhadas às expectativas dos seus stakeholders” avaliou as 

demandas recebidas por meio de diferentes canais de comunicação, para chegar aos seguintes 

resultados: 

Os aspectos Corrupção e Gestão da Ética, Fornecimento de Energia, 

Resultados Financeiros, Água, Mudanças Climáticas, Inovação, 

Diversificação e P&D, Gestão de Risco e Crise, e Saúde e Segurança foram 

identificados materiais para dentro e fora da organização. O aspecto 

Empregados e Emprego foi identificado material somente para dentro da 

organização”. (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2015, p. 17). 

 

A Even (2015, p. 101) decidiu “explicitar a sua estratégia de sustentabilidade para que 

os públicos de interesse pudessem entender o propósito da organização de uma forma coerente, 

objetiva e consistente”. Como resultado, foi atualizada a Matriz de Materialidade, que passou 

a se estruturar em seis pilares, dentre eles a valorização dos colaboradores.  

Pilar 1: Transparência.  

Alta materialidade: Prevenção e combate à corrupção e Governança 

Corporativa. 

Pilar 2: Eficiência no atendimento aos clientes. 

Alta materialidade: Atendimento ao cliente e Comunicação com o cliente. 

Pilar 3: Valorização dos colaboradores. 

Alta materialidade: Atração e Retenção e Saúde e Segurança. 

Pilar 4: Responsabilidade Social Corporativa. 
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Alta materialidade: Formação de Mão de Obra e Política de Investimento 

Social Privado.  

Pilar 6: Cidades Sustentáveis. 

Alta materialidade: Água, Energia, Emissões de GEE e Resíduos”           

(EVEN, 2015, p. 101).  

 

Os aspectos atração e retenção, saúde e segurança são avaliados como relevantes. Como 

resposta da empresa aos tópicos levantados no processo de engajamento de colaboradores, a 

Even relatou a implementação de política de avaliação de desempenho, revisão da política de 

remuneração, gestão de carreira para retenção e atração de talentos. 

De forma similar, a Embraer relata a realização de um processo de consulta a seus 

principais públicos de relacionamento internos e externos, formalizando as demandas na sua 

matriz de materialidade.  

Os resultados embasam o Plano Diretor de Sustentabilidade, apresentado em parte na 

Figura 6.  

 

Figura 6 – Embraer_ Plano Diretor de Sustentabilidade 

 

Fonte: Embraer (2015, p. 4, adaptado). 

 

No que diz respeito aos empregados, foram avaliados como relevantes os aspectos 

relacionados à gestão de carreira e ética. No caso da ética, vale observar que os indicadores e 

metas são direcionados para evitar riscos, com a aderência a procedimentos de compliance. 

A EDP BRASIL (2015, p. 9) relata que revisitou seu processo de materialidade 

utilizando as novas diretrizes da GRI e as orientações da norma AccountAbility AA1000. Os 

resultados foram obtidos por meio de análises dos objetivos do negócio e dos impactos externos 

e de consultas a stakeholders. Entre as principais mudanças destaca-se: 

:: a inclusão do tema cultura organizacional – devido à sua importância para a 

estratégia da empresa; 

:: o destaque para os temas saúde e segurança, que passaram a ser os mais 

relevantes para a estratégia em 2015”. (EDP BRASIL, 2015, p. 9).  
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Na avaliação apresentada na matriz de materialidade (Figura 7) o aspecto ética, 

reputação e transparência (número 10), alcançou a maior magnitude de impactos e de interesse 

dos stakeholders.  

 

Figura 7 – EDP_ Matriz de Materialidade 

 

Fonte: EDP BRASIL (2015, p. 10, adaptado). 

 

A depender do setor da indústria, outros aspectos mais ligados à proteção social do 

trabalhador ainda são avaliados como relevantes. O Grupo Itaúsa (2015) avaliou o trabalho 

infantil, forçado ou análogo ao escravo e mecanismos de queixas como os aspectos que têm 

mais relação com os empregados. 

Uma observação dos relatórios de sustentabilidade das empresas permite ver que os 

assuntos de interesse dos empregados, apontados como mais relevantes para o desempenho 
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sustentável, têm relação com emprego, gestão de carreira e ética. Os indicadores e metas para 

esses aspectos aparecem centrados nos objetivos de negócio. 

Sendo abrangente, o aspecto ética poderia contemplar o desenvolvimento de respostas 

responsáveis à sustentabilidade, no entanto, de forma reducionista, está direcionado para evitar 

práticas de corrupção e outros comportamentos de risco aos resultados econômicos. 

 

4.1.3 As prioridades estratégicas das empresas para os empregados  

 

Orientando as estratégias direcionadas para os empregados, a ABNT NBR ISO 26000 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 35) deixa registrado que 

“um princípio fundamental na Declaração da Filadélfia de 1944 da OIT é que o trabalho não é 

uma mercadoria. Isso significa que não convém que os trabalhadores sejam tratados como um 

fator de produção e sujeitos às mesmas forças de mercado que se aplicam às mercadorias”.  

As boas práticas de governança orientam que os trabalhadores não sejam considerados 

como apenas um fator de produção. O Intituto Brasileiro de Governança Corporativa (2015, p. 

21) posiciona os empregados como um capital da empresa, o capital humano. As empresas 

devem levar em consideração no seu modelo de negócios “os diversos capitais (financeiro, 

manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional etc.) no curto, médio e longo 

prazos” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 21).  

Numa visão geral do discurso da RSE, os empregados, enquanto partes interessadas e 

afetados diretamente pelas atividades, produtos e serviços da empresa, deveriam ser uma das 

prioridades nas estratégias da empresa. Além disso, caberia aos empregados um papel relevante 

no desenvolvimento das estratégias da empresa, principalmente no âmbito da sustentabilidade. 

Os Princípios AA1000 da AccountAbility assumem que o envolvimento das partes 

interessadas consiste em desenvolver e alcançar uma resposta estratégica e responsável à 

sustentabilidade. Atendendo ao Princípio da Inclusão uma empresa deve ser inclusiva:  

Para uma organização que aceita prestar contas perante aqueles sobre os quais 

causa impacto e ou que causam impacto sobre a organização, a inclusão 

consiste na participação das partes interessadas no desenvolvimento e 

efetivação de uma resposta estratégica e responsável em relação à 

sustentabilidade. (ACCOUNTABILITY, 2008, p. 10). 
 

 

A AA1000APS (ACCOUNTABILITY, 2008) ainda apresenta vários benefícios 

alcançados pelo processo de participação das partes interessadas:  



101 

 

promove a compreensão, aprendizagem e melhoria da organização; define 

formas das partes interessadas se envolverem em decisões que conduzirão à 

melhoria do desempenho em matéria de sustentabilidade; aumenta a 

capacidade de envolvimento das partes interessadas a nível interno, e apoia o 

aumento da capacidade de envolvimento das partes interessadas a nível 

externo.( ACCOUNTABILITY, 2008, p. 11). 

 

Apesar das inúmeras vantagens apontadas para o envolvimento de partes interessadas, 

no comum, o planejamento é realizado exclusivamente pelos agentes de governança sem a 

participação dos empregados, compreendidos como força de trabalho. Além disso, são poucas 

as estratégias direcionadas para os interesses dos empregados. 

Ao reconhecer a pouca relevância dos empregados nas suas estratégias, a Fibria relata a 

organização de um encontro entre seus empregados de áreas e regiões diversas. Todos tinham 

participado da Conferência Ethos em 2015, garantindo a familiaridade do grupo em temas da 

sustentabilidade corporativa.  

Nesse encontro, a troca de opiniões se deu em torno de três assuntos principais: 

percepção geral sobre sustentabilidade na Fibria; pontos fortes e de orgulho; o que ainda pode 

ser melhorado. Como resultado do assunto ‘o que ainda pode ser melhorado’ a empresa 

concluiu que cabia melhorar o equilíbrio e reconhecimento dos empregados:  

Atenção semelhante àquela dedicada aos projetos socioambientais não é 

percebida quando se trata do público interno. A expectativa é de que haja um 

equilíbrio maior nos esforços da Fibria em relação a seus públicos e temas 

estratégicos. Um exemplo citado foram as metas de longo prazo, que dão foco 

aos compromissos da empresa com o meio ambiente, mas não retratam a visão 

da empresa para empregados e fornecedores, por exemplo. Na esteira disso 

estão as ações de reconhecimento aos funcionários, consideradas ainda pouco 

elaboradas na opinião desse grupo. (FIBRIA 2015, p. 74). 

 

A CPFL Energia (COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, 2015) apresenta a 

plataforma de sustentabilidade (Figura 8) do seu planejamento estratégico, composta por uma 

série de indicadores usados para gestão dos temas materiais, onde podem ser vistos os 

indicadores e metas para gestão de pessoas.  

 

 

 

 

Figura 8 – CPFL Energia_Plataforma de Sustentabilidade 
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Fonte: Companhia Paulista de Força e Luz, (2015, p. 39, adaptado). 

 

A priorização dos empregados enquanto stakeholders nas estratégias da empresa foi 

reduzida ao tema gestão de pessoas, a ser medido pelo indicador ‘horas de treinamento por 

colaborador’. Isto evidencia a estratégia bastante utilizada de contemplar os empregados com 

qualificação, com o objetivo de ganhos compartilhados pela empresa e empregados.  

Avançando nessa direção, no discurso de RSE das empresas se observa a tendência de 

direcionar a cultura organizacional para alavacar resultados econômicos, além de manter um 

bom ambiente de trabalho. A BRF (2015, p.38) relata seu novo plano, intitulado BRF-18, que 

“propõe uma visão de futuro de médio prazo alicerçada em três pilares – marca e orientação ao 

consumidor final; posição de liderança nos campos de atuação relevantes; e footprint de 

suprimentos ágil, global e sintonizado ao mercado”. O foco e atuação desse plano podem ser 

vistos na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – BRF_Plano Estratégico 
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Fonte: BRF (2015, p. 40, adaptado). 

 

A orientação ao consumidor, cliente e mercado e o uso de talentos como vantagem 

competitiva são uma amostra de que os interesses de clientes e acionistas recebem maior 

atenção no planejamento estratégico das empresas, influindo nas estratégias, que são 

direcionadas aos empregados. 

Alguns esforços são feitos para atenuar esse relevo. Os Indicadores Ethos, no âmbito 

que avalia estratégias para a sustentabilidade, considera se a empresa “inclui interesses de 

outros públicos, além dos acionistas e clientes, em seu planejamento estratégico” (INSTITUTO 

ETHOS, 2014, p.19). Vale observar que esse indicador não apresenta perguntas específicas que 

avaliem a consideração pelos interesses dos empregados no planejamento estratégico. 

A influência dos interesses dos acionistas frequentemente condiciona as estratégias 

direcionadas para os empregados. Isto pode ser observado na estratégia de gestão de recursos 

humanos da Cielo (2015, p.40) “sintetizada em duas Propostas de Valor” (Figura 10), uma para 

o acionista e outra para o colaborador: 

 

 

Figura 10 – Cielo_Estratégia de gestão de Recursos Humanos  
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Fonte: Cielo (2015, p. 40, adaptado) 

 

Essa estratégia tem colocado a Cielo como “referência na gestão de pessoas conforme 

atestam os diversos prêmios recebidos em 2015 e ao longo dos anos [...]” (CIELO, 2015, p. 41).  

A proposta de valor para o acionista sobredetermina a proposta de valor para o 

colaborador. Em lugar do desenvolvimento e efetivação de uma resposta estratégica e 

responsável em relação à sustentabilidade, todo o esforço é voltado para a geração de resultados 

que beneficiam diretamente o acionista. 
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Para isso, a exemplo da gestão de custos de pessoal e gestão de performance, “todos os 

pilares de ambas as Propostas de Valor possuem indicadores de sucesso que são monitorados 

continuamente de forma a garantir a gestão do desempenho da companhia em cada pilar”. 

(CIELO, 2015, p. 41). 

No que diz respeito aos empregados, a estratégias de sustentabilidade da Cielo mantêm 

a centralidade da meritocracia com o entendimento de que a “gestão ótima dos recursos 

humanos [...] é fundamental para a sustentabilidade dos negócios” (CIELO, 2015, p. 41). Cabe 

aos gerentes fazer uma moldagem da cultura e do clima organizacional para garantia de uma 

cultura de alta performance. 

Como contraponto, o IBGC (2015, p.21) assume a ‘equidade’ como um dos princípios 

básicos de governança corporativa, caracterizando-se “pelo tratamento justo e isonômico de 

todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus 

direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas”. Na prática, os agentes de governança 

precisam considerar a interação entre os stakeholders e fazer priorizações de suas demandas, 

frente ao contexto de negócios da empresa. 

Na busca de alinhamento com as melhores práticas de governança corporativa, algumas 

empresas declaram o empenho de equilibrar os interesses de suas partes interessadas no 

planejamento estratégico. A Cemig (2015, p.21), adotando as recomendações do IBGC, pauta 

a busca de seu desenvolvimento sustentável no “equilíbrio entre os aspectos econômicos, 

financeiros, ambientais e sociais dos empreendimentos do Grupo, com o intuito de aprimorar o 

relacionamento da Companhia com seus acionistas, clientes, colaboradores, sociedade e demais 

stakeholders.”. 

A despeito das intenções de ‘equidade’, na prática os desafios de rentabilidade implicam 

em busca por resultados expressivos com menores custos, levando a reboque as estratégias 

voltadas para os empregados. A Ecorodovias relata como o foco na mobilização para resultados 

levou a Diretoria de Gestão de Pessoas a promover uma revisão de suas premissas e da carteira 

de projetos voltados aos empregados:  

Durante o ano, a Companhia manteve a disciplina em custos e despesas como 

uma de suas prioridades, o que exigiu intenso engajamento do público interno. 

Diante da aquisição de novas concessões – a mais recente, Ecoponte, em 2015 

– e de desafios de rentabilidade de algumas unidades de negócio, a Diretoria 

de Gestão de Pessoas promoveu uma revisão de suas premissas e da carteira 

de projetos voltados aos colaboradores, com foco na mobilização para 

resultados, na cultura empreendedora, no desenvolvimento de lideranças e na 

promoção da diversidade. (ECORODOVIAS, 2015, p. 68). 
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A prioridade do acionista se estabele de cima para baixo em toda a estrutura 

organizacional da empresa. Nesse contexto, o Comitê de Gestão de Pessoas do Conselho de 

Administração da CPFL Energia, informa que as metas corporativas e individuais da Diretoria 

Executiva são definidas a partir de métricas relacionadas à geração de valor para o acionista:  

O Comitê de Gestão de Pessoas acompanha e reporta regularmente ao 

Conselho, ao longo do exercício, o desenvolvimento do Plano de Sucessão 

dos principais executivos da Companhia e os processos de avaliação das metas 

corporativas e individuais, de curto e de longo prazo, da Diretoria Executiva, 

as quais são definidas a partir do plano estratégico e de métricas do Sistema 

de Geração de Valor ao Acionista (GVA). (CPFL ENERGIA, 2015, p. 27). 

 

  Na avaliação do Conselho de Administração, “a sólida estrutura de governança 

corporativa é prioritária para assegurar a transparência e a prestação de contas às partes 

interessadas (stakeholders).” (CPFL ENERGIA, 2015, p. 27). Nesse modelo de governança, 

gera-se valor para o acionista e apresenta-se a prestação de contas aos empregados e demais 

partes interessadas.  

Diante dos riscos crescentes no mundo dos negócios, a atenção aos empregados é 

capturada por estratégias de controles internos e de compliance. A implementação das melhores 

práticas de governança corporativa “representa o desafio contínuo [...] em reforçar a 

credibilidade perante os acionistas e investidores, mostrando a confiabilidade dos controles 

internos, a transparência da gestão, a importância do compliance e a atenção com os interesses 

dos stakeholders.” (ELETROBRÁS, 2015, p. 43).  

O que se observa do material exposto é que, no cotidiano das empresas, são desenhadas 

estratégias para os principais processos pelos agentes de governança. Em seguida essas 

estratégias são apresentadas para a força de trabalho. Todos devem conhecer, de pronto, o 

propósito da empresa e sua prioridade estratégica, simbolicamente estampados nas paredes dos 

ambientes de trabalho em um quadro com a visão, missão e valores da empresa.  

A despeito do discurso de equidade, observa-se uma forte priorização de stakeholders 

nas estratégias da empresa onde o relevo é quase exclusivo dos interesses dos acionistas e 

investidores. Os empregados recebem pouca atenção dos agentes de governança, além disso, o 

foco em clientes e acionistas sobredeterminam as diversas estratégias para os empregados, 

quase sempre centradas em resultados econômicos. 

 

4.2 Os empregados enquanto presença de uma não-conformidade  
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A identidade e cultura organizacional das empresas são definidoras do seu sistema de 

governança, alcançando as requisições de conduta para os empregados.  

A reflexão sobre a identidade da organização é fundamental para se desenhar 

o sistema de governança da organização, incluindo a elaboração de um código 

de conduta sobre o qual se desenvolve o sistema de conformidade 

(compliance). (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2015, p. 17).  

 

No âmbito da pesquisa, interessa descrever como se apresentam a identidade e cultura 

organizacional e a ética como códigos de conduta. Esses aspectos demandam uma 

conformidade de comportamentos que se encontram com a não-conformidade dos modos 

criativos e próprios dos empregados experienciarem o trabalho. 

 

4.2.1 Identidade e cultura organizacional 

 

No âmbito da RSE a identidade e cultura organizacional assumem grande relevância 

uma vez que em torno delas se estabelecem príncipios e valores que orientam os 

comportamentos dos agentes de governança e da força de trabalho na empresa. A identidade da 

organização pode ser entendida como uma “combinação entre sua razão de ser, aonde quer 

chegar, o que é importante para ela e a forma como são tomadas as decisões.” (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 17). 

Os princípios e valores constituídos na identidade da empresa fundamentam critérios 

éticos, com repercursões nas decisões que vão do seu nivel estratégico ao operacional:  

Os critérios éticos fundamentam-se em princípios e valores que, por sua vez, 

constituem elementos da própria identidade da organização. A clareza sobre 

essa identidade é fundamental para que os agentes de governança possam 

exercer adequadamente seus papéis, alinhando a estratégia traçada e a 

ética.(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 

2015, p. 16).  

 

Num ambiente de mudanças, fusões, aquisições é cada vez mais comum a pretensão da 

alta administração de promover transformações na cultura e na identidade das empresas para 

ajusta-las a novos propósitos. Cabe ao conselho de administração, mais alto orgão da 

governança, tomar decisões sobre o propósito, os princípios, valores e cultura das empresas: 

 

e) Para cumprir sua missão, o conselho de administração deve: 

i. discutir, formatar, definir claramente o propósito, os princípios e valores da 

organizaçãoe zelar por eles; 
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ii. preservar, reforçar ou, caso necessário, promover transformações na cultura 

e na 

identidade da organização; 

iii. dar o direcionamento estratégico, monitorar e apoiar a diretoria na 

implementação das ações estratégicas; (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 40).  

 

A RSE tem pretensões de fazer mudanças na identidade e cultura organizacional das 

empresas. As diretrizes de RSC orientam que elas estabeleçam processos e estruturas de tomada 

de decisões que as habilitem a criar e manter uma identidade e cultura organizacional em que 

os princípios da responsabilidade social sejam praticados. Os cinco princípios são: 

Accountability,  

Transparência,  

Comportamento ético,  

Respeito pelos interesses das partes interessadas,  

Respeito pelo estado de direito, respeito pelas normas internacionais de 

comportamento e respeito pelos direitos humanos. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 23).  
 

 
Outro marco normativo importante no âmbito da RSE são os três Princípios AA1000 da 

AccountAbility trazidos pela AA1000APS (ACCOUNTABILITY, 2008, p. 8). Em conjunto, 

eles servem de base à realização da prestação de contas: 

O Princípio base da Inclusão 

O Princípio da Relevância 

O Princípio da Responsabilidade  

 

Esses princípios permeiam os relatos das empresas. A Eletrobrás (CENTRAIS 

ELÉTRICAS BRASILEIRAS, 2015, p. 43), por exemplo, relata que norteia seu modelo de 

governança corporativa baseado em cinco princípios: 

Ética; 

Transparência; 

Equidade; 

Prestação de contas; e 

Responsabilidade empresarial. 

 

A Even (2015, p. 102) destaca que todos os membros da Diretoria Executiva foram 

envolvidos nos processos de “revisão da estratégia de sustentabilidade, do planejamento 

estratégico para os próximos anos e da revisão dos valores da companhia, assim como 

participaram de reuniões individuais de engajamento conduzidas pela área de 

Sustentabilidade”.  
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A busca por criar e manter uma identidade e cultura organizacional em que os princípios 

da responsabilidade social sejam praticados, ou mesmo declarar esses princípios, tem relação 

com o valor trazido para as empresas por uma boa reputação. 

A boa reputação contribui para redução dos custos tanto de transação quanto 

de capital, favorecendo a preservação e criação de valor econômico pela 

organização. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2015, p. 17). 

 

No entanto, não é apenas a boa reputação que traz valor para a empresa. Outros valores 

são inseridos na identidade e cultura organizacional das empresas com o intuito de torna-las 

mais seguras, competitivas e rentáveis. A AES Eletropaulo (2015, p. 10) destaca alguns, na sua 

declaração de valores:   

• Segurança em Primeiro Lugar 

• Agir com Integridade 

• Honrar Compromissos 

• Buscar a Excelência 

• Realizar-se no Trabalho. 
 

 

Para esclarecer sobre os seus valores, a AES Eletropaulo (2015, p. 9) relata a busca 

incansável por entregar melhor e mais rápido e chegar a soluções melhores nos negócios:  

  

Somos incansáveis na busca por entregar melhor e mais rápido, estamos 

sempre atentos para ouvir e falar com nossos clientes, mantendo o diálogo 

aberto para trocar idéias e chegar a soluções melhores, e somos conscientes 

do nosso papel fundamental no desenvolvimento coletivo e do equilíbrio com 

o meio ambiente do qual dependemos. 
 

Para formar a sua cultura na direção de se tornar o banco líder em performance 

sustentável e satisfação do cliente, o Itau Unibanco (2015, p. 20) considera a prática do ‘Nosso 

Jeito’, composto por sete atitudes:  

1_só é bom para a gente se for bom para o cliente_ 

2_fanáticos por performance_  

3_gente é tudo pra gente_ 

4_o melhor argumento é o que vale_ 

5_simples. sempre_ 

6_pensamos e agimos como donos_ 

7_ética é inegociável  

 
Em sintonia com essas atitudes, o Itaú Unibanco (2015, p. 20) releva o papel da 

meritocracia para as rotas de desenvolvimento do seu ‘capital humano’:  

Meritocracia é nossa forma de fazer gestão de pessoas. Para nós, é liderar 

reconhecendo e diferenciando os colaboradores de acordo com seu 

desempenho relativo. Para isto, são necessários feedbacks honestos e 
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transparentes, a oferta de oportunidades de desenvolvimento adequadas às 

necessidades de cada colaborador e o papel de buscar continuamente as 

melhores oportunidades. 

 

Na mesma direção, as Lojas Americanas (2015, p. 19) relatam os seus ‘princípios de 

gente’ com programas de desenvolvimento estruturados em três pilares: Pessoas, Método e 

Resultados. 

Pessoas: [...] Escolher pessoas melhores do que eles próprios, treiná-las, 

desafiá-las e mantê-las é a principal tarefa dos administradores. A liderança 

pessoal é vital, tanto nas atitudes heroicas quanto nos pequenos gestos do dia 

a dia. 

Método: Foco é essencial. Não dá para ser ótimo em tudo, tem que se 

concentrar no essencial. Tudo tem que ter um dono com responsabilidade e 

autoridade. O debate é bom, mas no final alguém tem que decidir. Bom senso 

é tão bom quanto grandes conhecimentos. O simples é melhor que o 

complicado. 

Resultado: Ser obsessivo com custos e despesas, que são as únicas variáveis 

sob o nosso controle, ajuda a manter a sobrevivência de longo prazo. Entender 

velocidade, urgência e complacência zero como fatores de vantagem 

competitiva duradoura. Ética, trabalho duro e consistência são a base para o 

crescimento da Companhia.  

 

Podemos identificar no relato dos ‘princípios de gente’ a pretensão de que alguns 

elementos da identidade e cultura organizacional alcançem o modo de ser dos empregados. Por 

exemplo, eles aparecem mobilizados pela empresa para ‘serem obsessivo com custos e despesas’ 

e ‘escolher pessoas melhores do que eles próprios’, etc.  

A EDP BRASIL (2015, p. 35) relata que “quer ir além do que considera tangível e tratar 

de questões que refletem diretamente na sua cultura organizacional e identidade corporativa”. 

Para tanto, estabeleceu princípios “formulados com coerência para que transcendam os limites 

organizacionais e passem a fazer parte da rotina das pessoas até mesmo fora do ambiente 

corporativo.” (EDP BRASIL, p. 36). Dentre os princípios relatados estão: 

3. ÉTICA E A BUSCA DO MELHOR PARA TODOS 

Seja sempre ético, verdadeiro e autêntico, dentro e fora da Empresa. Ética gera 

confiança e leva ao bem comum. 

4. RESPONSABILIDADE PELO TODO 

Assuma o compromisso pelo sucesso da EDP como um todo. Vá além das 

suas atribuições. Ajude a identificar oportunidades de melhoria e a resolver 

problemas, mesmo que não sejam de sua responsabilidade direta. 

8. BUSCA DA EXCELÊNCIA PELO HUMANO 

Busque o melhor em tudo o que fizer. Em cada detalhe, em cada sutileza, em 

cada gesto, em cada olhar, em cada palavra. Sempre faça melhor do que fez 

na vez anterior. (EDP BRASIL, p. 36) 
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De outra forma, a TIM CELULAR (2015, p. 33) destaca a pretensão de que se estabeleça 

uma sintonia dos empregados com a estratégia da empresa. Um dos pilares da sua gestão de 

People Value é possibilitar o autodesenvolvimento dos colaboradores por intermédio de 

programas de formação.  

Além disso, a área possui o papel de incentivar os empregados a buscarem 

realizações, motivando-os a alcançar os seus objetivos. Para que todos estejam 

em sintonia com a estratégia da empresa, proporcionamos uma comunicação 

integrada, assim como o estímulo da cultura organizacional e do 

reconhecimento da dedicação e da performance de cada um. 

 

Nesse contexto, a TIM CELULAR (2015, p. 35) relata a evolução das suas 

competências comportamentais para um novo modelo que segue o padrão do Grupo Telecom 

Italia, baseado no conceito de autoliderança. O objetivo é que cada colaborador seja líder de si 

mesmo e protagonista de seu crescimento profissional. As novas competências são: 

Leading the future, 

o futuro pode ser construído e conduzido. 

Living value, 

o valor ganha vida e é criado por pessoas e suas ações cotidianas. 

Linking networks, 

nosso valor pode ser multiplicado se estivermos conectados. 
 

A Even (2015, p. 14) afirma o fortalecimento de sua cultura como um meio para 

“engajar os colaboradores por um propósito”: 

Acreditamos que um time motivado, que se identifica profundamente com 

nossos valores e compromissos, é fundamental para fazer com que a empresa 

atravesse períodos mais difíceis sem se desviar de seu rumo, garantindo sua 

solidez e perenidade. 

 

Para fortalecer a cultura de alto desempenho, a Fibria (2015, p. 71) salienta a pretensão 

de alavancar o desenvolvimento individual, do time e da organização, alinhado aos valores e 

crenças:  

Para fortalecer nossa cultura de alto desempenho, nos empenhamos em 

aprimorar cada vez mais nosso processo integrado e dinâmico de gestão de 

pessoas, que considera aspectos como competências, meritocracia, aspiração 

profissional e evolução de carreira, entre outros. Nosso objetivo é alavancar o 

desenvolvimento individual, do time e da organização, alinhado aos valores e 

crenças da Fibria 

 

As Lojas Renner (2015, p. 5) relatam que um conjunto de profissionais capacitados e 

engajados, alinhados à sua cultura é uma das principais forças do negócio. Para isso, apresentam 

os seus valores: 
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Encantar 

É a nossa realização: colocamo-nos no lugar de nossos clientes, fazendo por 

eles tudo aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Devemos entender 

seus desejos e 

necessidades, exceder suas expectativas e, assim, encantálos. Não somos 

meros colaboradores, somos encantadores de clientes. Não temos SAC, pois 

cada um de nós é um SAC: surgiu um problema, o resolvemos imediatamente.  

Gente 

Contratamos, desenvolvemos e mantemos as melhores pessoas, que gostam 

de gente, que têm paixão pelo que fazem e brilho nos olhos. Trabalhamos em 

equipe, e nossas pessoas têm autoridade e responsabilidade para tomar 

decisões. Proporcionamos a mesma escada para que todos os colaboradores 

possam subir na velocidade dos seus talentos, esforços e resultados. 

Donos do negócio 

Pensamos e agimos como donos de nossas unidades de negócio, sendo 

recompensados como tais. Temos senso de urgência, atitude e agressividade 

na busca das melhores práticas, garimpando todas as oportunidades que 

aparecem no mercado. Tomamos decisões, correndo riscos com 

responsabilidade; aceitamos os erros que resultam em aprendizado, sem 

buscar culpados, mas causas que devam ser corrigidas. Somos responsáveis 

pela perpetuação da Renner, principalmente por meio de atitudes e exemplos: 

o exemplo vale mais que mil palavras.  

Obstinação por resultados excepcionais 

Somos responsáveis por gerar resultados, e não apenas boas idéias. São eles 

que garantem nossos investimentos, dão retorno aos acionistas, proporcionam 

nossa remuneração e viabilizam nosso crescimento e continuidade a longo 

prazo. (LOJAS RENNER, 2015, p. 5). 

 
Para mensurar o nível de encantamento de seus clientes no dia a dia da operação, a 

Renner disponibiliza na porta de suas lojas, há 20 anos, o encantômetro,  

 
[...] uma iniciativa pioneira no Brasil, hoje reproduzida por empresas de 

diferentes setores do varejo. Esta ferramenta já faz parte da rotina dos clientes 

que, ao final da experiência de compra, dão sua opinião (Muito Satisfeito, 

Satisfeito ou Insatisfeito). (LOJAS RENNER, 2015, p. 72).  

 

As Lojas Renner (2015, p. 7) destacam no relatório algumas colaboradoras contando 

sua história profissional, por conta dos Princípios do Empoderamento das Mulheres, da ONU 

Mulheres: 

A identidade gráfica foi desenvolvida de acordo com sua proposição “de ser 

cúmplice da mulher moderna” e a reafirmação, em 2015, do compromisso 

voluntário com os Princípios do Empoderamento das Mulheres, da ONU 

Mulheres, trazida, neste Relatório, como uma das ações de geração de valor 

da Companhia para a sociedade.                                          

 

Podemos observar como os valores da empresa passaram a ser tomados como valores 

para os empregados nos seus relatos de história profissional: 
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Iniciei minha carreira na Renner no momento de expansão da empresa para a 

região nordeste do Brasil. Tive a empresa como alicerce na minha vida 

profissional, iniciando como operadora de caixa e, ao contribuir com o 

resultado da empresa, conquistei o cargo de tesoureira. E foi como “caixa 

treinadora” que conquistei o de Supervisão: “não sabendo que era impossível” 

[dito da empresa], continuei o meu trabalho e, liderando equipes e me fazendo 

exemplo na busca incansável de resultados, hoje sou trainee de gerência de 

loja e me sinto privilegiada em fazer parte desta empresa, que contrata e 

desenvolve pessoas.                                               (LOJAS RENNER, 2015, p. 

114).  

 

Comecei a trabalhar na Renner como temporária, muito nova e com muitas 

coisas para aprender. A Renner trouxe à minha vida profissional experiências 

incríveis e, cada dia mais, amo o que eu faço e me inspiro em trabalhar aqui: 

encantando e sendo encantada! (LOJAS RENNER, 2015, p. 116).  

 

Entrei na Renner em 2000, como vendedora. Trabalhei em vários setores, o 

que me proporcionou conhecimento e desenvolvimento profissional para, 

após dois anos, ser promovida à Supervisão de Loja cargo em que contribui 

com o desenvolvimento de pessoas e a disseminação da cultura da empresa 

por várias regiões do Brasil. Hoje estou no Programa de Trainee de Gerência, 

subindo mais um degrau nesta empresa, onde os princípios e valores são fortes 

e coincidem com os meus. (LOJAS RENNER, 2015, p. 98). 

 

De uma forma geral, podemos observar que os princípios apresentados no âmbito da 

gestão da identidade e cultura organizacional estão pouco orientados à promoção de um 

convívio cotidiano de trabalho propício a dar respostas adequadas à sustentabilidade. Nesse 

sentido, os dados demostram que o que se coloca como importante é considerar que o “trabalho 

significativo e produtivo é um elemento essencial no desenvolvimento humano” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 35).  

No item aqui em destaque, apreende-se a significação do trabalho para o 

desenvolvimento humano pelo esforço empresarial no alinhamento entre valores pessoais e 

organizacionais numa perspectiva que aspira à valorização das histórias individuais. Ignora-se 

que o sentido do trabalho é constantemente atravessado pela precariedade das relações 

profissionais e pela escassez dos empregos e que, neste contexto, o indivíduo tem sido deixado 

só e responsável pelo seu destino (FONTENELLE, 2007).  

 

4.2.2 A ética dos códigos de conduta e sistemas de conformidade 

 

As diretrizes de RSE orientam que as empresas ofereçam condições para que, no 

cotidiano de suas atividades, os agentes de governança e a força de trabalho se comportem de 
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forma ética e transparente. Para isso, a deliberação ética no âmbito do trabalho na empresa deve 

levar em conta tanto a identidade da organização quanto os impactos das decisões:  

Uma deliberação ética é aquela que considera, em todo processo de tomada 

de decisão, tanto a identidade da organização quanto os impactos das decisões 

sobre o conjunto de suas partes interessadas, a sociedade em geral e o meio 

ambiente, visando ao bem comum. (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 17). 
 

As práticas de governança partem do pressuposto que o estabelecimento do sistema de 

governança da organização, incluindo a elaboração de um código de conduta, pode ser feito 

pelos agentes de governança, considerando aonde a empresa quer chegar, o que é importante 

para ela, e outros elementos da identidade e cultura organizacional.  

Nesse contexto, a reflexão “sobre a identidade da organização é fundamental para se 

desenhar o sistema de governança da organização, incluindo a elaboração de um código de 

conduta sobre o qual se desenvolve o sistema de conformidade (compliance).” (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 17). 

O código de conduta tem por finalidade principal “promover princípios éticos e refletir 

a identidade e a cultura organizacionais” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2015, p. 93). A pretensão é que o código de conduta seja “fundamentado em 

responsabilidade, respeito, ética e considerações de ordem social e ambiental” (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 93), e fortaleça a cultura 

organizacional das empresas para o comportamento ético. A prática constante da deliberação 

ética “consolida a identidade, a coerência entre o pensar, o falar e o agir e, consequentemente, 

a reputação da organização, com reflexos sobre a sua cultura” INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 17). 

Cada organização deve contar com seu “próprio código de conduta, que deve refletir 

sua identidade e cultura” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 

2015, p. 18). Uma vez apresentadas as regras de conduta, o seu cumprimento passa a ser 

monitorado por um sistema de conformidade.  

Este Código não tem o intuito de ser um modelo rígido de boas práticas de 

governança, mas sim uma referência de consulta visando a uma reflexão e 

aplicação em cada caso, sempre levando em conta o arcabouço regulatório 

(compulsório e facultativo) a que a organização está submetida. 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 

2015, p. 18)   

 

Para a CPFL (2015, p. 31) a ética realiza-se no cumprimento cotidiano de tarefas 

concretas:  
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Em uma empresa, a ética realiza-se no cumprimento cotidiano de tarefas 

concretas. Na CPFL Energia, o Código de Ética é, sobretudo, um mapa de 

valores, um conjunto de grandes diretrizes, um referencial de conduta moral e 

ética para nortear as ações e decisões de todos os colaboradores, independente 

do nível hierárquico. 

 

A responsabilidade pela implementação e atualização do código de conduta pode ficar 

a cargo de um comitê de conduta subordinado ao conselho de administração. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015). É desejável que a empresa 

inclua seus empregados na elaboração e revisão de seu código de conduta. (INSTITUTO 

ETHOS, 2014).  

A Eletrobrás (2015, p.52) relata o seu código de ética como compromissos de conduta 

ética profissional, incluindo a proibição de oferta ou recebimento de presentes:  

No documento, são estabelecidos, formalizados e detalhados os 

compromissos de conduta ética profissional a serem adotados no ambiente de 

trabalho, nas relações de negócio e na tomada de decisões empresariais, a fim 

de zelar pelo patrimônio e imagem institucionais, garantir o repúdio a toda 

forma ou tentativa de corrupção e tráfico de influência, tratar adequadamente 

conflitos de interesses, proibir oferta ou recebimento de presentes, privilégios 

ou benefícios, respeitar a livre concorrência, repudiar práticas de concorrência 

desleal, truste e/ou prejudiciais ao mercado. 

 

A Tim Celular (2015, p.39) destaca um treinamento específico sobre o Código, que 

inclui casos e situações práticas para que todos conheçam, apliquem e compartilhem. No 

momento da admissão, o novo colaborador também passa por esse treinamento: “Para selar o 

compromisso para com as diretrizes do Código, solicitamos que todos os participantes do 

treinamento assinem um termo de aceite”. 

No âmbito da RSE, entre as práticas recomendadas estão: a verificação periódica da 

adoção dos princípios de conduta pelos empregados, o estabelecimenro de sanções e punições 

formais em casos de violação ao código de conduta por parte dos seus empregados e o 

procedimento de divulgação periódica de comportamentos exemplares. (INSTITUTO ETHOS, 

2014).  

A esse respeito, a Cielo (2015, p. 29) afirma a “assinatura do termo de adesão à política 

anticorrupção por todos os colaboradores da Cielo, controladas e coligadas.” Por sua vez, o 

Código de Ética e Conduta da Duratex (2015, p. 17) é gerido pela a área de compliance legal e 

ético: 

A área de Compliance Legal e Ético é responsável pela gestão do Código de 

Ética, do Programa de Proteção da Livre Concorrência e do Programa de 
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Integridade e Combate à Corrupção, que visam ao pleno alinhamento às 

legislações correlatas.  

 

No Grupo Ecorodovias (2015, p. 44) o escopo dos trabalhos de controles internos tem 

sido ampliado por toda a cadeia de valor da empresa, envolvendo também os gestores nos 

diferentes níveis de atuação: 

Esses trabalhos buscam alcançar com razoável segurança o cumprimento dos 

objetivos, visando à eficiência e à eficácia das operações (cumprimento da 

missão e objetivos); à confiabilidade dos sistemas de informações (gerenciais, 

financeiros e operacionais); e ao cumprimento dos aspectos legais e 

regulamentares internos e externos (compliance). 
 

 

A Natura (2015, p. 19) também relata que os seus “mecanismos de controle e de 

transparência evoluem ano a ano” e que essas evoluções ocorreram para intensificar os 

“controles anticorrupção e ampliar a promoção da postura ética” da empresa.  

Nessa direção, o Global Reporting Initiative (2015, p. 218) orienta o acompanhamento 

do nível de não conformidade dentro da empresa, como um “indicador da capacidade de seus 

gestores de garantir que suas atividades sejam desenvolvidas em conformidade com 

determinados parâmetros de desempenho”. A não conformidade zero reduz riscos finaceiros, 

evitando perdas econômicas. 

Do ponto de vista econômico, a garantia da conformidade ajuda a reduzir 

riscos financeiros diretamente decorrentes de multas ou indiretamente gerados 

por impactos na reputação da organização. (GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE, 2015, p. 218) 
 

Na atual conjuntura o código de conduta foi assumido como uma ferramenta importante 

para orientar os casos de conflitos de interesse, “situação em que o indivíduo precisa escolher 

entre as exigências de sua função e seus próprios interesses privados” e enfrentar a corrupção, 

“o abuso do poder confiado para fins privados e pode ser instigada por indivíduos ou 

organizações. (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2015, p. 250)  

Com base neste critério, as empresas concorrem ao Selo Ético, um reconhecimento 

organizado pela Controladoria Geral da União (CGU), órgão público de fiscalização 

diretamente relacionado com integridade, ética e transparência, e pelo Instituto Ethos. A EDP 

(2015) relata que recebeu o Selo Ético no ano de 2015 e a AES Eletropaulo (2015) que o 

adquiriu pelo quinto ano consecutivo. 

Para além de “incluir a proibição de práticas ilegais, imorais e antiéticas” (INSTITUTO 

ETHOS, 2014, p. 25) no seu código de conduta, é relevante que as empresas possuam “práticas 
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voltadas ao desenvolvimento de valores éticos” (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 25). Os 

princípios e valores éticos se constituem no espaço compartilhado sob a responsabilidade de 

pessoas, empregados e gerentes.  

A ética dos códigos de conduta e sistemas de conformidade se concentra em evitar 

qualquer não-conformidade para reduzir riscos financeiros. Todavia, esconde o risco de retirar 

da identidade e cultura organizacional os valores da não-conformidade que vem do caráter de 

poder ser da existência singular dos empregados. A experiência da ética não prescinde do 

respeito e consideração à originalidade de si mesmo e do outro. 

 

4.3 Os empregados enquanto participantes da gestão da empresa  

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2010, p. 22) orienta que as empresas 

tenham um sistema de governança organizacional que as possibilite supervisionar e colocar em 

prática os princípios da responsabilidade social: 

Governança organizacional é o fator mais crucial para possibilitar que uma 

organização se responsabilize pelos impactos de suas decisões e atividades e 

integre a responsabilidade social em toda a organização e em seus 

relacionamentos. 

 

A governança pode ser definida como um sistema pelo qual “as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 

sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes 

interessadas.” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 

20). Nesse registro, os agentes de governança são os “indivíduos e órgãos envolvidos no 

sistema de governança, tais como: sócios, administradores, conselheiros fiscais, auditores, 

conselho de administração, conselho fiscal etc.” (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 13). 

Aos agentes de governança cabe “zelar pela viabilidade econômico-financeira das 

organizações, reduzir as externalidades negativas de seus negócios e suas operações e aumentar 

as positivas, levando em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais 

(financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional etc.)” 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 21). Como 

capital humano, os empregados fazem parte da força de trabalho e também ocupam a posição 

de agentes de governança, quando na função de administradores.  
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Uma governança ética, transparente e voltada para o desenvolvimento de respostas 

responsáveis à sustentabilidade precisa estar relacionada à participação dos trabalhadores na 

gestão da empresa. A participação dos empregados pode melhorar a tomada de decisões, 

trazendo para empresa, por exemplo:  

Estímulo a um processo decisório com decisões fundamentadas e baseadas em 

uma melhor compreensão das expectativas da sociedade, das oportunidades 

associadas à responsabilidade social (inclusive um melhor controle dos riscos 

legais) e dos riscos de não ser socialmente responsável. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 21). 

 

A melhor compreensão das oportunidades associadas à responsabilidade social não 

prescide do envolvimento e participação dos empregados na gestão da empresa. Os processos 

e estruturas de tomada de decisões de uma empresa devem habilitá-la a “estimular a efetiva 

participação de todos os níveis de trabalhadores nas atividades de responsabilidade social” 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 23).  

Os empregados, enquanto força de trabalho, detêm níveis variados de participação 

representativa e de participação direta nos processos decisórios das empresas. Quando na 

função de administradores, incubidos da gestão das pessoas e dos riscos envolvidos, são 

maciçamente responsabilizados pelo alcance de resultados planejados. Importa para a pesquisa 

que a descrição do discurso da RSE contemple esses modos de participação.  

 

4.3.1 Participação representativa  

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2010, p. 35) situa entre as práticas de 

trabalho todas as políticas e práticas referentes à participação representativa dos empregados: 

As práticas de trabalho também incluem o reconhecimento de organizações e 

de representantes de trabalhadores e a participação de organizações 

trabalhistas e patronais em negociação coletiva, diálogo social e consultas 

tripartites (ver Box 8) para tratar de questões sociais relativas ao emprego.  

 

Por sua vez, o Global Reporting Initiative (2015, p. 28) orienta que a negociação 

coletiva seja uma base para a gestão responsável:  

A negociação coletiva é uma forma importante de engajamento de 

stakeholders que ajuda na construção de estruturas institucionais, vista por 

muitos como uma contribuição para a estabilidade da sociedade. Juntamente 

com a governança corporativa, a negociação coletiva integra uma estrutura 

geral que contribui para a promoção de uma gestão responsável. 
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A participação representativa dos empregados depende da forma “como o mais alto 

órgão de governança está estabelecido e estruturado para sustentar o propósito da organização 

e como este se relaciona com as dimensões econômicas, ambientais e sociais.” (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2015, p. 53) A alta administração da empresa se divide em comitês 

para direcionar os temas relevantes para a gestão da empresa. Esses comitês podem contar com 

a participação representativa dos empregados. 

Os Indicadores Ethos, no âmbito que avalia a gestão participativa, consideram que a 

empresa, em termos de evolução de suas práticas, alcança o estágio de ‘eficiência’ se “o comitê 

de gestão da empresa conta com a participação ativa de representantes dos empregados” como 

também se “os representantes dos empregados possuem uma comunicação regular com a alta 

administração da empresa.” (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 37). Em geral, as empresas ainda 

não possuem representantes dos empregados nos seus comitês. 

O Grupo Ecorodovias (2015, p. 30) relata os trabalhos do Comitê de Ética e do Comitê 

de Sustentabilidade Corporativo formados por representantes dos acionistas controladores, 

membros do Conselho de Administração e executivos da Companhia. 

O Comitê de Sustentabilidade Corporativo acompanha o Relatório Anual de 

Sustentabilidade e os planos de ação para manutenção no ISE; e propõe 

atividades e mecanismos que contribuam para a disseminação da cultura 

voltada para a gestão da sustentabilidade, incluindo campanhas de 

comunicação. 

 

Também a AES Eletropaulo (2015, p. 27) observa que a “responsabilidade pela análise 

e pelas decisões tomadas pela companhia recai sobre os seus órgãos sociais.” Dentre eles o 

“Comitê de Sustentabilidade: órgão não estatutário responsável por assegurar a gestão e a 

prestação de contas relacionadas à sustentabilidade. Os membros do Comitê são o Presidente e 

Vice-Presidentes do Grupo AES Brasil.”  

Considerando os empregados como stakeholders, o GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE (2015, p. 56), orienta que as empresas relatem se “processos de consulta e 

relacionamento com stakeholders são usados para apoiar o mais alto órgão de governança na 

identificação e gestão de impactos, riscos e oportunidades derivados de questões econômicas, 

ambientais e sociais”.  

No mesmo sentido, os Indicadores Ethos, ainda no âmbito que avalia a gestão 

participativa, consideram se a empresa “possui comissões internas com a participação de 

empregados, de acordo com a legislação vigente para o tamanho da empresa e ramo de 
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atividade.” e se “possui uma política ou comitê de gestão responsável pelo relacionamento com 

os empregados.” (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 37).  

O Grupo Itaúsa (2015, p. 42) considera três comissões criadas em 2015 para apoiar a 

Diretoria na gestão de temas de alta relevância para o seu desempenho, todas integradas por 

conselheiros e diretores, que convidam representantes das empresas para as reuniões. Essas 

comissões não contam com representantes dos empregados. 

Comissão de Pessoas – Reúne-se mensalmente para discutir e definir temas 

relacionados à gestão de pessoas, como treinamento e desenvolvimento, 

remuneração, políticas internas e clima no ambiente de trabalho.  

Comissão de Sustentabilidade e Riscos – Mantém reuniões semestrais para 

avaliar contingências, riscos e oportunidades do Conglomerado.  

Comissão de Estratégia e Investimentos – Avalia os direcionadores 

estratégicos das empresas que integram a Itaúsa e os planos de investimento 

 

Em outra direção, uma prática das empresas é se utilizar de especialistas externos para 

discutir a sua sustentabilidade. A Natura (2015, p. 41) relata como meta de desempenho para 

2015 o “alinhamento com o Conselho de Administração Natura para o estabelecimento de uma 

rede consultiva, que apoie soluções e formule diretrizes para evolução da Visão de 

Sustentabilidade.”; e como ambições e compromissos para 2020, “Implantar um Conselho 

Consultivo, formado por especialistas externos, que avaliará o progresso da empresa e ajudará 

a evoluir a estratégia.”.  

Em nível administrativo mais baixo são criados comitês formais, a exemplo do comitê 

de saúde e segurança constituído por empregados de diferentes níveis hierárquicos que operam 

normalmente dentro das empresas. O uso de comitês “é uma maneira de envolver empregados 

na promoção de melhorias na área da segurança e saúde ocupacional no local de trabalho” 

(GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2015, p. 156). 

A norma internacional Social Accountability International (SA8000:2014) com 

requisitos para a implementação, manutenção e verificação de melhores condições de trabalho, 

define uma equipe de desempenho social para identificar e priorizar as áreas de não 

conformidade real ou potencial com os requisitos da Norma:  

9.2.1 Uma Equipe de Desempenho Social (EDS) deve ser estabelecida para 

implementar todos os elementos da SA8000. A Equipe deve incluir uma 

representação balanceada de: 

a) Representante (s) dos trabalhadores para a SA8000; e 

b) Alta Administração 

A responsabilidade pela conformidade com a Norma deve ser exclusivamente 

da Alta Administração. (SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL , 

2014, p. 15). 
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Essa equipe de desempenho deve conduzir as avaliações periódicas de risco e ainda 

recomendar ações à alta administração para tratamento desses riscos, centralizando as 

responsabilidades pela melhoria das condições de trabalho. 

Vale observar que a SA8000:2014 não traz explícita a necessária participação direta dos 

empregados nas ações corretivas e preventivas para corrigir e evitar os impactos negativos do 

seu trabalho. 

6. Ação corretiva: Ação para eliminar a(s) causa(s) e a(s) causa (s)-raiz (es) 

de uma não conformidade detectada. 

Nota: Ação corretiva é tomada para evitar a repetição. 

7. Ação preventiva: Ação para eliminar a(s) causa(s) e a(s) causa(s)-raiz(es) 

de uma não conformidade potencial. 

Nota: Ação preventiva é tomada para evitar a ocorrência. (SA8000, 2014, p. 

6). 

 

O diálogo social é uma prática de trabalho que pode ser utilizada em níveis variados, 

tanto na participação representativa quanto na participação direta dos empregados. Essa prática 

“inclui todos os tipos de negociação, consulta ou troca de informações entre representantes de 

governos, empregadores e trabalhadores em assuntos de interesse comum relativos às áreas 

econômica e social.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 39). 

O diálogo social se baseia no reconhecimento de que empregadores e trabalhadores têm entre 

si tanto interesses divergentes quanto convergentes.  

Neste estudo, foi constatado que não tem destaque nos relatos, o emprego do diálogo 

social e da participação representativa dos empregados no desempenho em sustentabilidade das 

empresas. 

 

4.3.2 Participação direta dos empregados 

 

O IBGC (2015) destaca governança organizacional uma função crucial para o processo 

de tomada de decisão nas empresas, que pode contemplar mecanismos formais e informais de 

participação dos empregados. 

A governança organizacional pode compreender tanto mecanismos formais de 

governança, baseados em estruturas e processos definidos, como mecanismos 

informais, que emergem a partir da cultura e dos valores da organização, 

geralmente influenciados pelas pessoas que estão liderando a organização. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 22) 
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Os gerentes da empresa são fundamentais para identificar a necessidade de mudanças 

nos processos decisórios visando à participação direta dos empregados e também para motivá-

los frente às práticas de responsabilidade social da empresa. 

Para que a responsabilidade social seja integrada de forma eficaz, uma 

organização pode identificar a necessidade de mudanças nos processos 

decisórios e na governança, visando promover maior liberdade, autoridade e 

motivação para sugestão de novas abordagens e idéias. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 77). 

 

Os Indicadores Ethos, no âmbito que avalia a gestão participativa, verificam se a 

empresa possui “iniciativas de relacionamento com seus empregados que possibilitam que os 

mesmos sejam ouvidos.” E, observam ainda, “práticas formais de relacionamento com seus 

empregados para ouvir, avaliar e acompanhá-los a fim de agregar novos aprendizados e 

conhecimentos.” (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 37).  

Como práticas formais de relacionamento as empresas relatam mecanismos de queixas 

e reclamações relacionadas às práticas trabalhistas. Assim, oferecem um canal de fácil acesso, 

para receber e encaminhar sugestões, opiniões e reclamações relativas a condições de trabalho. 

Interessa que a empresa possua gestão de canais formais de relacionamento com partes 

interessadas que vão além dos canais tradicionais de via única (SAC, ouvidoria e fale conosco). 

(INSTITUTO ETHOS, 2014).  

A participação direta dos empregados ainda tem pouco relevo no discurso da RSE. Uma 

análise nos relatos de sustentabilidade permite observar que a participação direta dos 

empregados é relatada como forma de seu engajamento enquanto partes interessadas da 

empresa. 

Por sua vez, as práticas de engajamento, em geral, permitem poucas possibilidades de 

interação com os agentes de governança, em consequência, torna-se reduzido o espaço para os 

empregados influirem nas decisões e atividades da empresa. Exemplos dessas práticas podem 

ser vistos na Figura 11 que mostra as formas de engajamento do público interno relatadas pela 

Tim. 
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Figura 11 – TIM_Formas de engajamento do públicos de interno 

 

Fonte: Tim Celular (2015, p. 49, adaptado). 

 

Para além desses mecanismos, a Tim Celular (2015, p. 48) relata uma política de 

engajamento com diretrizes para orientar e estimular seus colaboradores na condução 

participativa de relacionamentos com outros stakeholders da empresa. 

Cientes da importância de envolver as partes interessadas e suas preocupações 

em nossas atividades e processos de tomada de decisão, estabelecemos em 

nossa Política de Engajamento diretrizes para orientar e estimular nossos 

colaboradores na condução participativa de relacionamentos. É nosso objetivo 

incentivar o diálogo e maior envolvimento dos principais stakeholders da 

empresa, buscando criar, manter e fortalecer vínculos de confiança, inclusivos, 

éticos e mutuamente benéficos (TIM CELULAR, 2015, p. 48). 

 

Práticas como esta podem permitir que a empresa inclua as contribuições dos 

empregados nas tomadas de decisão. Na avaliação das práticas para a RSE, se observa quando 

a empresa possui “um programa de incentivo e reconhecimento das sugestões feitas pelos 

empregados para melhoria dos processos internos” (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 37); e de 

uma forma mais estruturada, se os resultados do engajamento com os empregados são 

“analisados e reportados para a alta administração e influenciam a tomada de decisão da 

empresa.” (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 29).  

Exemplos de programa de incentivo e reconhecimento de sugestões foram apresentados 

pela Fibria (2015, p. 73) que relata o ‘Programa i9 1.586 boas idéias’, estruturado para estimular 

a participação dos empregados com sugestões de melhorias nos processos da empresa e em suas 

rotinas de trabalho e o ‘Programa i9 FOCO’ voltado para as necessidades estratégicas da 

companhia: 

Programa i9 1.586 boas idéias: [...] As idéias são cadastradas na intranet da 

companhia e selecionadas de acordo com critérios como redução de custos, 

geração de valor ao cliente, incremento da receita, eficiência ambiental, 

aumento da produtividade e melhoria em saúde e segurança.  
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Programa i9 FOCO: [...] O tema de estreia foi eficiência energética, que em 

Jacareí (SP) resultou em uma inovação no sistema de caldeira de recuperação 

no qual um time multidisciplinar com os empregados de várias áreas, 

identificou desperdício de energia e propôs a reestruturação de uma das 

válvulas do equipamento. (FIBRIA, 2015, p. 73) 

 

A participação direta dos empregados aparece, frequentemente, deslocada para 

atividades externas ao ambiente de trabalho, relatadas com frequência em programas de 

voluntariado. A Cielo (2015, p. 64) apresenta seu programa de voluntariado corporativo 

Movimento do Bem, com frentes de atuação no voluntariado e projetos sociais: 

Os colaboradores podem também indicar projetos sociais para receberem 

aporte financeiro da Cielo. Como um dos critérios, os colaboradores precisam 

ser voluntários das Instituições. Ao indicar um projeto, que deve estar 

alinhado aos focos de investimento social da Companhia e aprovados por Leis 

de Incentivo, o colaborador passa a ser o padrinho do apoio realizado, 

responsável por acompanhar as evoluções dos projetos e o uso dos recursos 

pela Instituição.  

 

A despeito de orientações e diretrizes no âmbito da RSE, não foram encontrados relatos 

com evidências de envolvimento direto dos empregados na avaliação de impactos sociais e 

ambientais para tomada de decisão. Também não foram encontradas evidências deste tipo de 

envolvimento na avaliação do desempenho em sustentabilidade das empresas. 

 

4.3.3 Participação na condição de agente de governança 

 

A categoria funcional define a discriminação de empregados por nível (alta direção, 

média gerência, etc.) e função (técnica, administrativa, produção). Essas categorizações fazem 

parte do sistema de recursos humanos da organização. (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 

2015) 

Quando na função administrativa de gerentes, condição de agentes de governança, os 

empregados passam a assumir a responsabilidade direta pela gestão de pessoas e riscos 

envolvidos nos negócios, alcançando, assim, uma experiência diferenciada da responsabilidade 

no trabalho.  

Cada agente de governança, antes de assumir um ou mais papéis no sistema 

de governança, deve observar cuidadosamente os direitos, os deveres e as 

responsabilidades a ele associados, de modo a atuar com independência, 

diligência e proatividade. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2015, p. 17). 
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No âmbito das pretensões da RSE, cabe aos gerentes a missão, em boa parte das vezes 

ambígua, de alcançar resultados econômicos e bem gerir os impactos sociais e ambientais das 

decisões e atividades na empresa. Isto demanda dos gerentes uma “forte capacidade de 

avaliação, fundamentação e julgamento.” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2015, p. 16). A Even (2015, p. 7) na mensagem do presidente da empresa 

traz um estímulo para o alcance dessas pretensões: “Acreditamos que o maior legado que a 

Even pode deixar é ser uma companhia líder, vitoriosa e sustentável, comprovando a 

compatibilidade entre uma maneira de ser responsável com o sucesso empresarial”.  

A tarefa de gerar valor para o negócio impõe aos gerentes a lida com condições severas 

e competitivas de um mercado em constante mudança e sujeito a crescentes riscos a serem 

gerenciados. 

Negócios estão sujeitos a riscos, cuja origem pode ser operacional, financeira, 

regulatória, estratégica, tecnológica, sistêmica, social e ambiental. Os riscos a 

que a organização está sujeita devem ser gerenciados para subsidiar a tomada 

de decisão pelos administradores. (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 91).  

 

Frente a tantos riscos as empresas estabelecem estratégias de controle para otimizar 

ganhos e evitar perdas. As requisições crescentes por resultados levaram as empresas a 

estabelecer um perfil de risco a ser considerado no processo decisório pelos gerentes. O 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (2015, p. 16) observa que 

a “consideração do perfil de risco, o entendimento dos papéis dos agentes de governança e o 

uso de critérios éticos são essenciais para que sejam tomadas decisões mais equilibradas, 

informadas e refletidas”.  

Nesta forma dominante de operar, o controle e a gestão dos riscos nas várias operações 

das empresas são executados pelos gerentes com o apoio de diversas funções corporativas de 

riscos, controles e compliance. Seguindo nessa direção, o Grupo Ecorodovias (2015, p. 43) 

relata o modelo EcoRodovias de operacionalização da gestão de riscos e controles internos 

baseado nas “três linhas de defesa” propostas pelo Instituto Interno dos Auditores. O controle 

e a gestão dos riscos são considerados de responsabilidade dos gerentes. 

Nesse modelo, o controle e a gestão dos riscos são a primeira linha de defesa, 

executada pelos gestores das unidades de negócio. A liderança do Grupo é 

responsável por avaliar cenários, considerar variáveis e externalidades e emitir 

pareceres sobre os riscos e o apetite da empresa em abordá-los nas decisões 

de negócios. As diversas funções corporativas de riscos, controles e 

compliance que efetuam o suporte técnico, as recomendações e a 

operacionalização são a segunda linha de defesa. A avaliação independente é 



126 

 

a terceira linha, representada pelas auditorias internas e externas. (GRUPO 

ECORRODOVIAS, 2015, p. 43).  

 

É uma característica intrinseca às empresas estarem submetidas a riscos. Apesar das 

orientações das diversas funções corporativas, no momento da tomada de decisões são os 

gestores que decidem frente aos requisitos de responsabilidade social e grau de exposição ao 

risco estabelecido pela empresa.  

Na tomada de decisão, deve-se levar em conta simultaneamente o grau de 

exposição ao risco, que deve ser definido pela organização, e a prudência 

necessária, evitando-se os extremos tanto de um quanto de outro. 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, 

p. 16). 

 

Nesse âmbito, a Companhia Elétrica de Minas Gerais (2015, p. 25) relata os próximos 

passos do processo de gestão de risco da empresa que “envolvem a consolidação do modelo, 

aculturamento contínuo dos gestores e aprimoramento das ferramentas de monitoramento dos 

riscos, assegurando mais avanços no processo”. 

 O aculturamento dos gerentes para um comportamento apropriado à identidade da 

empresa é prática comum no discurso de RSE. Até porque, a “clareza sobre essa identidade é 

fundamental para que os agentes de governança possam exercer adequadamente seus papéis, 

alinhando a estratégia traçada e a ética.” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2015, p. 16). 

As boas práticas de gestão exigem também a liderança e o comprometimento dos 

gerentes no preparo de suas equipes para o comportamento adequado à cultura organizacional 

da empresa. 

Os agentes de governança têm papel relevante no fortalecimento e na 

disseminação do propósito, dos princípios e dos valores da organização. A 

liderança e o comprometimento dos administradores e demais executivos são 

fatores determinantes para a formação de um ambiente ético. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015, p. 40). 

 

Uma aproximação dos relatos sobre os valores das empresas permite ver a descrição de 

gerentes ‘fanáticos por performance’ gerenciando gente de talento, “que gosta de trabalhar em 

um ambiente de colaboração, meritocracia e alta performance.” (ITAU UNIBANCO, 2015, p. 

20). Apresenta-se como tarefa dos gerentes obter o melhor resultado das pessoas: “escolher 

pessoas melhores do que eles próprios, treiná-las, desafiá-las e mantê-las é a principal tarefa 

dos administradores desafiar pessoas a obterem melhores resultados.” (LOJAS 

AMERICANAS, 2015, p. 19).  
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Como resultado da cultura de alta performance, cabe aos gerentes o desafio de lidar com 

sobrecargas de trabalho e pressões sobre si e sobre a sua equipe de trabalho. A Tim Celular 

(2015, p. 32) relata a sua gestão de People Value que traz esse desafio: 

Entre os desafios encontrados no gerenciamento de nossos colaboradores, 

destacam-se a busca do equilíbrio entre as expectativas das pessoas, as 

necessidades do negócio e as condições de mercado. Nossa taxa de 

rotatividade foi de 28,5%, representando uma redução de 6,7 pontos 

percentuais em relação a 2014. 
 

A despeito do estresse no trabalho é comum nas empresas a rotina dos gerentes de liderar 

equipes numa busca incansável por atingir metas de redução de custos, de maior produção, de 

maior venda, de maior fatia de mercado, etc. 

Esse modo de gerenciar que se estabelece na cultura das empresas encontra reforço nos 

programas de formação voltados para as lideranças. A BRF (2015, p. 90) relata o programa ‘Eu 

Sou Líder BRF’ como “um programa global de desenvolvimento da nossa liderança, gerando 

sentimento de pertencimento e capacitando o líder BRF em nosso jeito de liderar’.  

Outro exemplo é o novo programa de desenvolvimento de líderes relatado pela Natura 

(2015, p. 20): o Mosaico une autoconhecimento e estratégia de negócios focando “experiências 

vivenciais aplicadas à realidade do negócio e a solução de questões do nosso dia a dia, 

aproveitando a multidisciplinaridade do grupo”.  

Pode-se observar, nos princípios, estratégias e práticas relatadas, que os gerentes estão 

imersos em uma cultura de fortes requisições por desempenho e resultados, considerados como 

um diferencial de sobrevivência diante das incertezas e riscos da sociedade atual. Além disso, 

precisam enfrentar um ambiente competitivo e com inúmeros riscos a controlar e gerenciar, 

tornando estressante e complexa a tomada de decisões. Esses fatores são indicativos de 

convivência cotidiana voltada para a competição de mercado, concentrada em ganhos 

financeiros e pouco propícia a dar respostas responsáveis à sustentabilidade. 

Em meio a essa conjuntura, a RSE traz para esses empregados o encargo de colocar em 

prática os princípios da responsabilidade social. Essa tarefa lhes impõe o enorme desafio de 

sopesar, no processo de tomada de decisão, as urgências por desempenho, os riscos para 

alcançar as metas de resultados e os impactos crescentes das decisões e atividades em jogo. 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015). 

4.4 Os empregados enquanto envolvidos em práticas de treinamento, capacitação e 

promoção 
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas (2010, p. 35) define como práticas de 

trabalho todas as políticas e práticas referentes às atividades realizadas dentro, para ou em nome 

da empresa, inclusive trabalho subcontratado, de tal forma que: 

As práticas de trabalho incluem recrutamento e promoção de trabalhadores; 

procedimentos disciplinares e de queixas; transferência e recolocação de 

trabalhadores; rescisão de emprego, treinamento e capacitação; saúde, 

segurança e higiene industrial; e quaisquer políticas ou práticas que afetem as 

condições de trabalho, especialmente a jornada de trabalho e a remuneração.  

 

Na leitura dos relatos de sustentabilidade podem ser observadas duas práticas 

relacionadas com a aprendizagem priorizadas nas estratégias de sustentabilidade: 

a) Práticas de treinamentos e capacitação, que podem ser direcionados para a formação de 

profissionais socialmente responsáveis e ampliação de conhecimentos voltados para a 

sustentabilidade; 

b) Práticas de reconhecimento e promoção no trabalho, que podem contemplam avaliações 

de desempenho com base em metas relacionadas ao desempenho social e ambiental. 

 

As duas práticas encontram-se interligadas para o alcance de resultados. Por meio de 

treinamentos e capacitações se dá a aprendizagem de comportamentos adequados às pretensões 

da empresa. Por sua vez, as práticas de reconhecimento e promoção no trabalho reforçam esses 

comportamentos, aprovando os que estão alinhados aos princípios e estratégias da empresa.  

A descrição dessas práticas mostra as pretensões da empresa para com os empregados. 

No âmbito da RSE, elas são de grande importância para que eles participem do 

desenvolvimento e alcançe de respostas responsáveis à sustentabilidade. 

  

4.4.1 Práticas de treinamentos e capacitação 

 

Integrar a responsabilidade social em toda a empresa envolve comprometimento e 

compreensão em todos os níveis. Nesse processo, a educação corporativa tem o papel de fazer 

a conscientização e desenvolvimento de competências para a responsabilidade social, 

preparando os gerentes e força de trabalho para levar a responsabilidade social para todos os 

aspectos organizacionais. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010).  

Uma das práticas nesse campo é inserir o tema desenvolvimento sustentável nos 

processos de educação e aprendizagem contínua já em andamento na empresa.  

A educação para o desenvolvimento sustentável está definindo uma nova 

maneira de empoderar pessoas para tratar de questões de responsabilidade 
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social ao incentivá-las a ter a devida consideração por valores que promovam 

ações vigorosas e pró-ativas. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2010, p. 77).  

 

A integração da RSE na empresa implica em criar e manter um ambiente e uma cultura 

em que os princípios da responsabilidade social sejam praticados. Nessa situação é importante 

que as estratégias de educação corporativa considerem os valores e a cultura já existentes na 

empresa. 

A criação de uma cultura de responsabilidade social na organização pode levar 

bastante tempo, mas a perseverança e o trabalho a partir de valores e culturas 

já existentes têm se mostrado eficazes em muitas organizações. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010, p. 77).  

 
Mudanças na cultura organizacional são favorecidas quando ela estabelece práticas para 

conscientizar “todos os seus níveis hierárquicos a fim de envolvê-los e gerar compreensão e 

comprometimento em relação às ações de RSE/sustentabilidade”. De uma forma mais 

operacional, quando “elabora e aplica programas de capacitação e formação de competências 

nos temas da RSE/ sustentabilidade, de forma a proporcionar uma aprendizagem contínua na 

empresa.” (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 41). 

A AES Eletropaulo (2015, p. 90) relata seu programa de educação para a 

sustentabilidade, orientado para atingir o compromisso com o desenvolvimento sustentável 

presente na Visão da AES: “O programa foi desenhado em fases para atingir todos os 

colaboradores e aborda a estratégia, conceitos básicos e comunicação sobre as práticas e 

atitudes sustentáveis incorporadas aos processos da AES Brasil.” A intenção é que esse 

programa tenha resultados na cultura organizacional das empresas do Grupo permitindo 

avançar na “melhoria de processos com objetivo de inserir os aspectos socioambientais em cada 

decisão diária.” ( AES ELETROPAULO, 2015, p. 20). 

A Tim Celular (2015) apresenta sua agenda de responsabilidade social corporativa que 

prioriza, para novos colaboradores, treinamentos em questões de sustentabilidade e oferece 

abono de um dia para incentivar os colaboradores próprios a participarem de seu programa de 

volutariado.  

Todos os treinamentos são acompanhados por metas de desempenho (Figura 12).  

 

Figura 12 – TIM_ Acompanhamento de metas 
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Fonte: Tim Celular (2015, p. 15, adaptado). 

 

A TIM CELULAR, (2015, p. 33) relata ainda a migração dos conteúdos presenciais para 

plataformas online em capacitações e treinamentos. Essa migração “contribuiu para a redução 

de investimento e para o plano de eficiência de custos, processos, sistemas e otimizações que a 

companhia está implementando”. 

Empresas de todos os setores, mesmos os mais afastados da produção industrial, expõem 

vínculos de suas operações com a educação para sustentabilidade. No entanto, pode ser 

observado que são iniciativas deslocadas das operações, periféricas e pontuais, distantes de 

alcançar as pretensões da RSE de integrar a responsabilidade social em toda a empresa. Esse 

afastamento do cerne das atividades empresariais pode ser visto nas iniciativas de educação 

corporativa voltada para sustentabilidade como relatado pelas Lojas Renner (2015, p. 55): 

O modelo de educação corporativa é o norteador de todas as ações de 

treinamento e desenvolvimento, preparando os colaboradores para os desafios 

atuais e futuros, tendo as estratégias do negócio como direcionadores. O 

modelo atua nos seguintes pilares: Liderança Inspiradora; Cultura do 

Encantamento; Gestão do Negócio; Moda e Produto e Sustentabilidade. 

 

A empresa apresenta treinamentos que contemplam os temas ligados à sustentabilidade, 

todos acompanhados por metas de desempenho como mostra a Figura 13.  

 

Figura 13 – Lojas Renner_ Acompanhamento de metas 
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Fonte: Lojas Renner, (2015, p. 92, adaptado). 

 

Em geral, a educação corporativa aparece direcionada para o desenvolvimento 

profissional a ser alcançado por meio de treinamentos relacionados à necessidade de 

desenvolvimento de cada empregado, com base em um mapeamento de competências; e ainda 

com treinamentos que estimulam o desenvolvimento profissional para além das atividades 

atuais. A empresa pode também oferecer treinamentos que visam ao desenvolvimento pessoal 

do empregado. (INSTITUTO ETHOS, 2014). 

Embora o acesso a oportunidades de treinamento promova avanços em áreas sociais, 

como a garantia de igualdade de oportunidades no local de trabalho, o que ganha mais relevo 

nos relatos de sustentabilidade é a gestão de competências, realizada por meio de “políticas e 

programas voltados para o desenvolvimento de competências de empregados para atender às 

crescentes necessidades estratégicas da organização e/ou do setor.” (GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE, 2015, p. 253). 

Programas de gestão de competências permitem a organizações planejar o 

desenvolvimento de competências para que seus empregados possam atingir 

metas estratégicas em um ambiente de trabalho em processo de mudança. Um 

público interno mais qualificado e consciente promove o capital humano da 

organização e contribui para a satisfação do empregado, elementos fortemente 



132 

 

associados a um melhor desempenho. (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 

2015, p. 164) 
 

Priorizando a gestão de talentos, a AES Eletropaulo (2015, p. 84) reestruturou o 

departamento de recursos humanos para atender às demandas das empresas de maneira mais 

eficiente, passando a ser segmentado em “áreas dedicadas à gestão de talentos, ao clima 

organizacional, remuneração e relacionamento com sindicatos”. 

A Fleury (2015, p. 47) destaca que todos os colaboradores “participam de programas de 

capacitação para o desempenho da função, aculturamento e engajamento” e apresenta o 

Programa Intersomos, uma das principais ações de engajamento da sua Universidade 

Corporativa:  

Por meio de um diálogo ilustrado, tem como objetivo sensibilizar todos os 

colaboradores para a importância do encantamento do cliente, do negócio de 

saúde a partir do conhecimento sobre o que a empresa faz (processos) e como 

faz (cultura). No ano, cerca de 40% dos colaboradores participaram da 

atividade. (FLEURY, 2015, p. 47). 
 

As políticas de desenvolvimento organizacional da empresa têm o papel de conectar 

estratégia de negócio e a cultura interna para trazer produtividade e alto desempenho para seus 

colaboradores:  

O Grupo Fleury acredita no desenvolvimento de seus talentos internos e na 

busca contínua pela produtividade e alto desempenho de seus colaboradores. 

Sua filosofia é que eles reflitam os valores da Companhia como excelência, 

respeito e entusiasmo. Para isso, todas as suas políticas de desenvolvimento 

organizacional procuram fazer uma conexão direta entre a estratégia de 

negócio e a cultura interna. (FLEURY, 2015, p. 45). 
 

A busca por ampliar o capital intelectual das empresas fortalece as estratégias gestão de 

competências. Nesse contexto, as empresas adotam a prática de posicionar os empregados como 

protagonista do seu desenvolvimento para, em seguida, alinhar ações de treinamento com suas 

atividades profissionais cotidianas. Faz parte desse processo a elaboração de um plano de 

treinamento para o desenvolvimento individual.  

Seguindo essa estratégia, a Even (2015, p. 40) divide as ações de treinamento em dois 

grupos, o técnico e o geral. O técnico trata do aperfeiçoamento em atividades específicas, por 

sua vez, o grupo geral diz respeito à “troca de experiências sobre temas relevantes para os 

negócios e alinhados com os valores e a cultura da Even, como inovação, sustentabilidade e 

desenvolvimento de carreira”. Ambos são contemplados no programa de desenvolvimento 

individual: 

Com o resultado de sua avaliação de desempenho, o colaborador foi 

estimulado a construir um plano de treinamento, chamado Programa de 
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Desenvolvimento Individual (PDI). O PDI é elaborado com base nas 

competências necessárias para o desenvolvimento da sua carreira e nas 

atividades disponibilizadas pela Even. 

 

Em sintonia com essas práticas, a Cielo (2015, p. 44) também posiciona os empregados 

como protagonistas do seu desenvolvimento profissional e de carreira: 

A Cielo busca incessantemente ampliar seu capital intelectual, a transparência 

e a liberdade para que todos possam expressar suas opiniões e contribuir para 

o aprimoramento constante da Organização e de toda sua cadeia de valor. A 

Companhia acredita que os colaboradores devem ser protagonistas do seu 

desenvolvimento profissional e de carreira. 

 

Os treinamentos também contemplam a capacidade de trabalhar em meio às tensões e 

conflitos do momento atual. A AES Eletropaulo (2015, p. 90) relata treinamentos 

comportamentais para o desenvolvimento de lideranças, a partir de temas relacionados ao 

“momento vivido pela AES e às competências organizacionais exigidas de todos colaboradores. 

Em 2015, os treinamentos abordaram capacidade de trabalhar sob pressão, gestão de conflitos 

e orientação para resultados”.  

De outra forma, para mitigar os riscos advindos da competição agressiva do mercado, 

as empresas estão se iniciando na prática de capacitar os seus gerentes e empregados em 

questões relacionadas à boas práticas concorrenciais, como também, em temas relacionados ao 

comportamento ético e transparente. (INSTITUTO ETHOS, 2014).  

 

4.4.2 Reconhecimento e promoção no trabalho 

 

Do ponto de vista estratégico, o que se pode observar no material analisado é que as 

políticas de remuneração são desenhadas para alinhar os interesses dos stakeholders com os 

objetivos estratégicos da organização, permitindo o recrutamento, motivação e retenção dos 

membros do mais alto órgão de governança, executivos seniores e empregados. (GLOBAL 

REPORTING INITIATIVE, 2015). 

Para os empregados, o reconhecimento e a promoção no trabalho têm uma relação 

estreita com o desenvolvimento profissional e o desempenho frente aos desafios e metas 

estabelecidos pelos planos de negócios das empresas. Esses interrelações determinam os 

critérios utilizados pelas empresas nas avaliações de desempenho dos empregados.  

O bom uso de critérios na avaliação ajuda as empresas a respeitar as necessidades 

pessoais dos empregados no planejamento do trabalho e a estabelecer procedimentos formais e 
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claros de promoção e aumento salarial. (INSTITUTO ETHOS, 2014). As metas e análises de 

desempenho precisam ter por base, critérios conhecidos pelos empregados e por seus gerentes. 

Essa análise é feita com o conhecimento do funcionário interessado pelo 

menos uma vez por ano. Ela pode incluir uma avaliação conduzida pelo 

superior direto do empregado, por seus pares ou por um grupo mais amplo de 

empregados. A análise também pode envolver empregados do departamento 

de recursos humanos. (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2015, p. 249) 

 

Seguindo esse modelo, a Fibria (2015, p. 72) relata ciclos de avaliação que envolve 

todos os empregados das áreas administrativas e operacionais. O gestor imediato é o 

responsável pela condução do processo que privilegia o diálogo aberto sobre desempenho e 

potencialidades.  

Acreditamos que esse processo trará muitos benefícios para o negócio ao 

longo do tempo. Entre eles: 

• cultura de feedback transparente e estruturado; 

• gestão de pessoas e alocação de recursos com base no desempenho atual e 

em contribuições futuras para a empresa; 

• promoção de ações de desenvolvimento individual e coletivo; 

• um processo sucessório saudável em todas as nossas áreas. (FIBRIA, 2015, 

p. 72) 

 

A despeito dos ciclos de avaliação envolverem todos os empregados, a empresa destaca 

que foi necessário estruturar um projeto que considera seus limites em termos de alavancar a 

trajetória profissional de seus empregados:  

Qual a trilha de carreira das pessoas? Em que medida a empresa tem condições 

e a responsabilidade de alavancar a trajetória profissional de seus empregados? 

Não há oportunidades e espaço no organograma das companhias para a 

promoção de todos. Na Fibria, esse fato nos levou a estruturar um projeto que 

considera os limites da organização e, ao mesmo tempo, apoia o 

desenvolvimento de seus talentos. (FIBRIA, 2015, p. 72) 

 

O Programa de Gestão de Performance relatado pelo Itau Unibanco Holding (2015, p. 

20) usa três ferramentas para avaliar a performance. São consideradas as ‘entregas’, o 

comportamento desejável dos colaboradores e o planejamento estratégico de pessoas. Esse 

processo é a base para a criação de um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) para cada 

colaborador. 

• Avaliação de metas: avalia a qualidade das “entregas” do colaborador, 

considerando as metas previamente contratadas. 

• Avaliação do comportamento: avalia “como” os resultados foram alcançados 

pelo colaborador, a partir da análise do Nosso Jeito. 

• Planejamento Estratégico de Pessoas (PEP): consolida as avaliações 

anteriores a fim de analisar o desempenho relativo do colaborador frente a 
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seus pares, de maneira colegiada. Este programa abrange mais de 50% dos 

colaboradores. (ITAU UNIBANCO HOLDING, 2015, p. 20) 

 

No âmbito das práticas de reconhecimento e promoção no trabalho, importa considerar 

se a empresa “verifica a satisfação de seus empregados com relação à remuneração e benefícios” 

e, em termos de evolução das práticas nesse aspecto, se o “programa de bonificação da empresa, 

caso o possua, oferece aos empregados bônus adicionais orientados por elementos de 

sustentabilidade, como êxitos a médio e longo prazo ou o alcance de metas relacionadas ao 

desempenho social e ambiental.” (INSTITUTO ETHOS, 2014, p. 53). 

Em geral, as empresas ainda não relatam metas relacionadas ao desempenho social e 

ambiental na avaliação de competências. Continuam atrelando o desempenho exclusivamente 

à agregação de valor para o acionista. A Centrais Elétricas Brasileiras (2015, p. 120), por 

exemplo, relata as necessidades da organização e a capacidade do empregado em atendê-las 

como definidoras do plano de carreira: 

Na gestão de pessoas por competências, os critérios para a evolução na 

carreira deixam de ser o cargo, atividades ou tempo e passam a ser as 

capacidades demonstradas pelos profissionais que viabilizam um desempenho 

superior, alinhadas aos objetivos organizacionais e traduzidas através da 

agregação de valor. Ou seja, a evolução na carreira ocorrerá em função de 

duas variáveis: as necessidades da organização e a capacidade do empregado 

em atendê-las. 

 

O modelo avaliação de desempenho relatado pela Cielo (2015, p.47) contempla dois 

processos de avaliação de desempenho, o Gestão de Desempenho e Desenvolvimento (GDD) e 

o Fórum de Gestão de Talentos (FGT). Esse processo robusto é uma garantia da prática da 

meritocracia, fator importante na tomada de decisões da Companhia. 

O valor que cada colaborador recebe via Programa de Participação nos 

Resultados (PPR) está diretamente vinculado à avaliação feita no GDD. Os 

resultados obtidos no FGT identificam os colaboradores elegíveis a méritos, 

promoções e demais programas de reconhecimento da companhia. (CIELO, 

2015, p. 47). 

 

A Companhia Paulista de Força e Luz (2015, p. 56) destaca o Programa Valor Pessoal 

que traz um sistema de avaliação técnica e comportamental que visa identificar a aderência do 

perfil do colaborador aos requisitos técnicos e comportamentais para a posição ocupada, dando 

subsídios para os planos de desenvolvimento individuais: 

Essa avaliação é realizada pelo superior imediato e alimenta o perfil do 

profissional no Portal de Carreira, permitindo a visualização de gaps a 

desenvolver, sendo também um direcionador para o PDI do colaborador. Das 
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empresas participantes, 100% dos profissionais são avaliados no Programa 

Valor Pessoal.  

 

A avaliação de competências relatada pela Duratex (2015, p. 43) tem início com o 

processo de autoavaliação dos colaboradores como um recurso para que os profissionais se 

tornem protagonistas de seu crescimento profissional: 

 

A avaliação de competências dos colaboradores da Duratex faz parte do 

processo de Gestão Integrada de Pessoas (GIP), realizado anualmente. O GIP 

tem início com o processo de autoavaliação dos colaboradores, seguido pela 

avaliação dos gestores. Para finalizar, avaliado e avaliador têm uma reunião 

de feedback, na qual é discutido o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), 

colocando os profissionais como protagonistas de seu crescimento 

profissional. (DURATEX, 2015, p. 43) 
 

 

Para alinhar a gestão de competências com os desafios globais futuros do Grupo, a EDP 

BRASIL (2015, p. 116) relata um processo de avaliação de desempenho em duas etapas: 

definição e medição de metas corporativas e individuais e a avaliação de competências. O seu 

novo modelo de competências, o Amplify, possui perfis alinhados com os diferentes negócios e 

geografias e com o contexto futuro da Organização.  

As competências foram associadas a comportamentos e apresentam uma 

perspectiva evolutiva entre o que se espera para os diferentes níveis de cargos. 

Esse modelo de competências está alinhado com os desafios globais futuros 

do Grupo EDP e está segmentado entre colaboradores, gestão e gestão de topo. 

Para garantir a confiabilidade da análise, as competências foram desdobradas 

em comportamentos. (EDP BRASIL, 2015, p. 116). 

 

A EDP BRASIL (2015, p. 119) relata ainda um programa de desenvolvimento de 

lideranças onde o aprendizado ocorre na rotina diária e relações interpessoais:  

A iniciativa foi configurada no conceito 70:20:10, no qual as pessoas 

adquirem conhecimentos e habilidades executando as tarefas no dia a dia de 

trabalho. Por esta lógica, 70% do aprendizado ocorre na rotina diária, 20% por 

relações interpessoais e 10% em treinamentos formais ou por leituras. 
 

Como avanços dos últimos anos, o Grupo Ecorodovias (2015, p. 69) apresenta seu 

programa de avaliação de desempenho reformulado para contemplar três tipos de processos, 

90º, 180º e 360º e ser coordenado pela área corporativa: 

A avaliação de competências compreende três tipos de processos – 90º, 180º 

e 360º – e é disponibilizada por meio da plataforma integrada de gestão do 

capital humano (Gente & Gestão), pela qual todos os colaboradores são 

elegíveis, ou seja, a avaliação é disponibilizada para 100% dos colaboradores 
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Esse tipo de avaliação é também praticada pela BRF (2015, p. 90) em seu Ciclo de Alta 

Performance, “processo de avaliação 360º baseado na aderência à cultura VIVA BRF e aos 

resultados e entregas individuais de cada colaborador.” 

Para além dos critérios para promoção no trabalho, vale destacar a não equidade no valor 

das remunerações pagas pelas empresas. A relação entre a maior e a menor remuneração pagas 

pelas empresas ainda é enorme. Isto pode ser visto na política salarial da Tim Celular (2015, p. 

33): 

Nossa política salarial não permite qualquer tipo de discriminação e reflete o 

comportamento do mercado. Em 2015, manteve-se a diminuição da diferença 

entre a remuneração média de homens e mulheres. (..) No que diz respeito à 

relação entre a maior e a menor remuneração pagas pela empresa, houve um 

aumento dessa variação de 2014 para 2015, passando de 50 para 53,5. 

 

Ao todo, o que se apreende do exposto nos dados analisados é que as práticas de 

reconhecimento e promoção no trabalho expostas pelas empresas são, ainda, pouco orientadas 

por elementos de sustentabilidade ou alcance de metas relacionadas ao desempenho social e 

ambiental. O reconhecimento e desenvolvimento profissional dos empregados acontecem 

sintonizados com as necessidades de desempenho e resultados econômicos da empresa. Estes 

são frequentemente desafiados a serem os protagonistas de seu crescimento profissional, fato 

que corresponde a uma tendência do mercado neoliberal globalizado, mas que, contrariamente 

às diretrizes da RSE, leva a compreender que o ser humano está sendo gerido como capital 

(FONTENELLE, 2007).  
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5 ANÁLISE DO ACONTECIMENTO DA RSE  

 

Na perspectiva heideggeriana, vivenciamos e experimentamos como ser-no-mundo. 

Mundo diz o âmbito para o qual sempre estamos remetidos e que nos chega como uma “unidade 

totalidade de sentido situação-circunstância”. (FOGEL, 1996). Articulamos os sentidos 

oferecidos pelo horizonte de compreensão vigente em nosso mundo, deste tiramos as 

orientações sobre ‘o que’, ‘como’ e ‘em virtude de que’ fazer o que fazemos. Nesta totalidade 

de sentidos nós somos.  

 Nós nos valemos das compreensões estabelecidas para levar a termo tanto as atividades 

costumeiras em família, quanto as tarefas no trabalho, lazer e demais atividades, e assim 

construimos o nosso projeto existencial em consonância com as orientações de antemão dadas 

no mundo fático. De início e na maioria das vezes, nos encontramos numa convivência mediana 

que não possui nenhuma determinação pessoal. Imersos neste horizonte de compreensão 

vigente nos encontramos sob o domínio do impessoal. (CASANOVA, 2006) 

Se nos confundimos radicalmente com os caminhos existenciários que todos trilham como 

destino de nossa época, já sempre conquistamos a nós mesmos por meio de uma antecipação 

que nos projeta para o futuro, para as nossas possibilidades de ser. É somente a partir do 

impessoal que podemos conquistar aquilo que de forma própria nos diz respeito. Por isso 

precisamos ser o cuidado com esse caminho. (CASANOVA, 2006) 

Existindo, alcançamos, em meio à relação com as coisas e pessoas que vêm ao nosso encontro, 

o ser que nós mesmos somos a cada vez.  

O impessoal é nossa herança. Somos situados naquilo que recebemos de herança e tomados 

pelo que nos é legado. Na perspectiva heideggeriana, os elementos determinantes do impessoal 

na modernidade se encontram no âmbito da técnica. (HEIDEGGER, 2006). A técnica como 

herança é nosso destino, que se constitui como um envio de onde viemos. É para onde vamos. 

Ela constitui a estrutura de nossa História e dela não podemos fugir. A tecnologia se apresenta 

em toda nossa situação e circunstâncias, fazendo-se a nossa realidade e determinando nossas 

possibilidades de ser. (FOGEL, 1996). 

Nessa perspectiva, a técnica se desloca para além da sua compreensão como meio e 

instrumento para o nosso trabalho e ações em geral. Heidegger (2006) observa que a concepção 

da técnica como um meio e uma atividade humana é correta, no entanto, que o simplesmente 

correto ainda não é o verdadeiro. Somente desencobrindo a essência da técnica, encontramos a 

técnica em sua verdade.  
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Heidegger situa a essência da técnica no desencobrimento que se funda toda a produção. 

A técnica é, portanto, um modo de desencobrir o que não produz a si mesmo e ainda não se dá. 

Como uma herança que alcança a nossa forma de compreender e lidar com aquilo que nos vem 

ao encontro (o desencobrimento do que ainda não se mostra) a técnica, em sua essência, é modo 

dominante como articulamos sentido em nosso mundo, determinando a totalidade de sentido 

em que somos, isto é, o ser de todas as coisas, dos outros e mesmo o nosso ser. Mas se a essência 

da técnica é um desencobrimento, o que caracteriza esse desencobrimento? Heidegger denuncia 

que o desencobrimento dominante na técnica moderna possui como característica a exploração, 

um desafiar a natureza. Esta desencobre a natureza como disponibilidade apenas. Esse modo 

de desencobrimento impõe à natureza tornar-se disponibilidade. Desta forma, o dispomos da 

natureza em uma exploração sem precedentes.  

Para este autor, realizando a técnica, participamos da disposição das energias da natureza 

e podemos também nos entregar à disponibilidade. Todavia, com o privégio único de 

compreender a nós mesmos e o que nos vem ao encontro, acolhemos e criamos sentidos sendo, 

portanto, desafiados a dispor-nos de modo mais originário que a natureza. Assim, nunca nos 

reduzimos a uma mera disponibilidade, entretanto podemos recolher-nos à disposição, como 

mais uma coisa a ser explorada.  

A técnica nos chega como um apelo de exploração. Deste apelo vem o desafio que tem o 

poder de nos levar a recolher-nos também à disposição. Para Heidegger, a técnica moderna não 

se reduz a um mero fazer. Nela, está em causa o poder que nos leva a dispor do real como 

disponibilidade, explorando a natureza, nós mesmos e aos outros. 

Correspondendo ao apelo de exploração da técnica, nos colocamos sempre disponíveis e 

mergulhados nas ocupações cotidianas. Neste, o impessoal acirra cada vez mais o seu domínio 

irrestrito porque nos desonera da responsabilidade pelo nosso poder-ser mais próprio. Assim, 

corresponder ao apelo da técnica é, também, uma sedução para não ouvirmos a voz da 

consciência e escaparmos da lida com nossas limitações e finitude, isto é, de assumir a incerteza 

do que somos e a nossa mortalidade. (CASANOVA, 2006). 

Sob o apelo da técnica podemos nos desenraizar de nosso ser autêntico deixando de 

assumirmos-nos em nossa singularidade. Neste modo de ser, permanecemos sob a tutela dos 

outros e não assumimos a responsalidade sobre nossas possibilidades de ser. O ‘apropriar-se da 

responsabilidade’ por nossa existência nos exige a decisão de ‘em virtude de que agir’, ocasião 

em que cada um de nós toma o encargo de agir em virtude de ‘si-mesmo’ mais próprio e assim 

responde como autor do que faz e realiza. 
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O horizonte de compreensão da convivência cotidiana no trabalho determina, de início e 

na maioria das vezes, como os empregados devem se comportar em meio à lida com os 

utensílios de trabalho. Nessa lida, o impessoal prescreve tanto os comportamento dos 

empregados em sua ocupação laboral quanto os resultados a serem alcançados, o que tem valor 

em meio a esta ocupação, etc., podendo, desta forma, se fazer propício, ou não, ao 

comportamento ético e responsável.  

Na perspectiva heidegeriana, a experiencia ética requer que cada um seja ‘responsável’ e 

‘aja em si’, arrancando-se da perdição na publicidade impessoal para ser consigo e com os 

outros de forma própria. (DUARTE, 2000). O si-mesmo autêntico permite uma relação 

libertadora para com outros. Todavia, livre precisa ser também a relação nossa com a técnica. 

Livre para dar limites ao apelo de exploração. (HEIDEGGER, 2006). 

Nesse sentido é que Heidegger (2006) faz-se a pergunta: como havemos de nos relacionar 

com a era da técnica? A técnica é nosso destino, dela não podemos fugir, assim, já estamos 

sempre lançados em um modo de relação com ela. Todavia, nunca chega tarde e atrasada a 

questão se e de que modo nós nos empenhamos no processo em que o apelo de exploração vige 

e vigora. Heidegger questiona a técnica com a pretensão de preparar uma livre relação para com 

ela.  

O processo em que o apelo de exploração vige e vigora constitui o modo de ser do 

impessoal particular da empresa moderna. No cotidiano, nos encontramos na empresa 

empenhados em processos de trabalho que inviabilizam a manutenção de um rítmo existêncial 

cadenciado de uma articulação serena com as coisas que se apresentam na natureza e com as 

outras pessoas. (CASANOVA, 2006).  

As compreensões heideggerianas sobre existência, técnica e ética nos permitem discutir 

como os empregados são tomados pelo contexto da empresa, que acaba por tirar-lhes o encargo 

de decidir, tutelando-os. A tutela do modo de ser do impessoal particular da empresa sobre os 

empregados é colocada à mostra nas análises que Malpas (2012) elabora sobre a ética nas novas 

realidades sociais e organizacionais. Esse autor denuncia que, no mundo corporativo, “a retórica 

da ética pode, na verdade, permitir aspectos das operações corporativas que são decididamente 

antiéticos” (MALPAS, 2012, p. 11). Uma ‘indústria da ética’ dirigida por grandes firmas de 

auditoria e contabilidade tornou-se parte integral das estruturas contemporâneas de governança 

e administração, sustentando sistemas homogeneizantes e burocratizados: 

A necessidade de ‘responsabilização’, ‘transparência’ e ‘procedimento’ 

tornou-se a justificação curinga para a implementação e contínua expansão de 

sistemas homogeneizantes e burocratizados, que parecem, na verdade, estar 
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direcionados intencionalmente ou não, para a preservação de privilégios e para 

o poder pessoal assim como institucional. (MALPAS, 2012, p. 13). 
 

O autor aponta alguns fatores para a derrocada da ética “que são evidentes tanto na 

‘aplicação’ particular da ética na cultura profissional contemporânea, quanto corporativa e 

política” (MALPAS, 2012, p. 14). Esses fatores são apresentados em termos de quatro ideias 

abrangentes: individualismo, processualismo, generalismo e prudencialismo.  

O primeiro deles, o individualismo, envolve uma ênfase no indivíduo isolado 

como oposto ao indivíduo sempre em relação; o segundo, o processualismo, 

envolve uma ênfase no processual e ao que é regido por regras como oposto 

ao judicativo; o terceiro, o generalismo, envolve uma ênfase no abstrato, 

universal e mensurável como oposto ao singular e concreto; o quarto, o 

prudencialismo, envolve uma ênfase no prudencial e no atuarial, mais que no 

ético entendido como num sentido mais substantivo. (MALPAS, 2012, p. 14). 
 

 

Ele ainda destaca que, no cotidiano das empresas, não apenas estamos cada vez mais 

identificados como sendo determinados em nossas ações apenas por considerações de ganho ou 

perda monetária, como também aceitamos ser vistos como meros sujeitos de mecanismos 

determinados por regras, nos quais quando qualquer coisa dá errado ninguém é responsável e 

não há ninguém a quem culpar. (MALPAS, 2012). Nessa cadência, o impessoal assegura o seu 

domínio irrestrito e assim, impessoalmente, nos empenhamos no apelo de exploração.  

Por isso, Heidegger (2006) aponta que a essência da técnica é o perigo. A essência não 

técnica da técnica moderna é o perigo que se apresenta como uma ação reformadora e 

planificadora que nos destina uma sistemática racionalização da vida. (FOGEL, 1996). 

Heidegger (2006) questiona a técnica com a pretensão de preparar uma livre relação para com 

ela. A relação é livre se abrir nossa existência à essência da técnica para dar limites ao apelo de 

exploração. 

A RSE é geralmente apresentada como uma promessa de mudanças nos rumos das 

empresas, dando limites a uma forma dominante de operar que, fortemente centrada em 

resultados econômicos, traz consequências danosas para a natureza e para sociedade. Nesse 

contexto, o objetivo da pesquisa está centrado nas contribuições do acontecimento da RSE para 

o sustento de uma convivência cotidiana ética e propícia ao trabalho socialmente responsável. 

Neste ponto, já podemos recolocar o que está em questão no trabalho. No âmbito da 

perspectiva heideggeriana sobre a era da técnica, a questão de pesquisa pôde ser reapresentada 

da seguinte forma: De que modo o acontecimento da RSE implica os empregados em dar limites 

ao apelo de exploração que se apresenta na convivência cotidiana do trabalho na empresa?  
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Nessa perspectiva, a pesquisa nos conduziu à investigação das mudanças trazidas pelo 

acontecimento da RSE para o impessoal particular da empresa, tomado pelas requisições da era 

da técnica. A RSE se faz um acontecimento quando traz mudanças para a perspectiva, interesse, 

trabalho e convivência cotidiana dos empregados, implicando a sua existência. 

No estudo, tomamos posição nas compreensões heideggerianas para investigar as 

repercursões, sobre convivência cotidiana no trabalho, das compreensões, abordagens e 

componentes de gestão trazidos pelo discurso da RSE. Para tanto, elaboramos tematizações da 

experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa em três modos, cada um deles 

analisados como tema:  

a) A abertura para ‘apropriar-se da responsabilidade pelo trabalho’, encontrada pelos 

empregados enquanto partes interessadas e presença de uma não-conformidade; 

b) As possibilidades para ‘decidir-se sobre o trabalho’ destinadas aos empregados 

enquanto participantes da gestão da empresa; 

c) Os conhecimentos e orientações para ‘saber sobre o trabalho’ oferecidos aos 

empregados enquanto envolvidos em práticas de treinamento, capacitação e promoção. 

 

A discusão do acontecimento da responsabilidade para os empregados teve como 

primeiro momento uma análise da experiência de ‘ser responsável’ em cada um dos seus modos, 

quando foram elaboradas questões para orientar a discusão dos temas. Em seguida, foram 

elaboradas as tematizações.  

A compreensão crítica alcançada nos permitiu levantar recomendações para o sustento 

de uma convivência cotidiana ética e propícia à experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho 

na empresa.  
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5.1 Análise da experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho 

 

Nesta seção retomamos a perspectiva heideggeriana apresentada na revisão de literatura, 

como base para analisarmos a experiência de ‘ser responsável’ na posição de empregado na 

empresa, em cada um dos quatro tipos de situação-circunstância identificados na pesquisa.  

O objetivo dessa retomada foi elaborar as questões que permitiram o deslocamento 

necessário à interpretação das compreensões e abordagens estabelecidas à respeito da 

responsabilidade dos empregados, e com isso, alcançar uma compreensão crítica. As questões 

foram usadas como guias para orientar as tematizações apresentadas em seguida.  

 

5.1.1 A experiência de ‘apropriar-se da responsabilidade pelo trabalho’  

 

5.1.1.1 Os empregados enquanto partes interessadas 

 

A existência nos abre um mundo. Nela, o mundo do qual somos constituídos se 

encontra conosco. Esse encontro acontece sempre em uma perspectiva. Somos, a cada vez, 

mobilizados por um interesse, uma possibilidade de ser. Desta forma é que somos sempre já 

desde (inter) de um modo de ser (esse). Interesse diz, portanto, de cada um enquanto ser-no-

mundo, lançados numa experiência do real que nos abre possibilidades de ser. (FOGEL, 1996) 

O modo de ser primeiro do real é um poder-ser, o real nos chega como possibilidade. 

Não apenas as possibilidades de configuração das coisas no mundo, também as possibilidades 

de ser quem nós somos. Existencialmente somos as possibilidades que nosso mundo traz 

consigo. Podemos nos apropriar destas ou não. Isso diz, no entanto, que para nós mesmos somos 

a possibilidade de ser que está entregue à nossa responsabilidade. A possibilidade que 

escolhemos ser a cada vez se sustenta no nosso interesse, ser-no-mundo. (FOGEL, 1996) 

Se somos a possibilidade de ser que está entregue à nossa responsabilidade é porque a 

nossa vida acontece concretizada sempre já em um mundo, em um contexto ou horizonte de 

valores e significações. Ser responsável aparece aqui como habilidade para assumir ser um 

fundamento. (CROWELL, 2012). Um fundamento para decisão e escolha tanto das 

possibilidades de configuração das coisas no mundo, quanto das possibilidades de ser quem nós 

somos sobre as possibilidades de ser.  

A possibilidade de ser que está entregue à nossa responsabilidade, não diz respeito ao 

universal. Desse ponto de vista, o que de forma verdadeira nos é fonte de valor e significado 
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não é o universal, mas o concreto. Malpas (2012, p. 22) aponta que, quando julgamos o que tem 

valor ou não para o homem, não tratar da singularidade do que está em questão é falhar em 

tratar do caráter humano. A experiência vivida e o modo de ser ético dizem respeito 

essencialmente ao particular e ao concreto. 

Aliado a essa ênfase no julgamento como a base da vida ética, da experiência 

vivida, está também a ideia de que o julgamento é requerido aqui precisamente 

por causa do modo como o ético e o vivido dizem respeito essencialmente ao 

particular e ao concreto – seu objeto é aquilo que é dado como singular. 

(MALPAS, 2012, p. 22). 

 

A fuga do particular e do concreto tende a nos conduzir para uma ‘genericização’ que 

no domínio prático “constitui uma forma de pensamento genuinamente mal localizado, que 

substitui por uma forma genérica daquilo que é objeto de atenção, a coisa mesma em questão, 

obscurecendo, desse modo, frequentemente aquilo que realmente importa” (MALPAS, 2012, 

p. 23). Posicionar os empregados como disponibilidade requer uma genericização de todos os 

interesses. Nesse sentido, “o que torna a genericização tão atraente, seja través da quantificação 

ou da identificação genérica, é que ela facilita a manipulabilidade” (MALPAS, 2012, p. 23). 

Embora resistam a serem objetos de medida, a ética e responsabilidade são submetidas 

a uma medição que significa “quase invariavelmente de transformar o qualitativo em 

quantitativo - reduzindo o julgamento ao exercício mecânico de uma regra” (MALPAS, 2012, 

p. 24). Por exemplo, o que usualmente acabamos por medir e tomar como importante na 

aplicação dos códigos de ética, é o simples cumprimento de regras de conduta, algo bem 

diferente do que é realmente fonte original de interesse quando se trata do empregado apropriar-

se da responsabilidade pelo trabalho. 

Em meio ao apelo de exploração na empresa, a busca de alta performance se afirma como 

uma determinação impessoal dominante, definindo desde o modo como o trabalho deve ser 

levado a termo até o que precisa ser alcançado por meio do trabalho. Nesse contexto, os 

empregados deixam de se apropriar das possibilidades de ser que estão entregues à sua 

responsabilidade e seguem seduzidos pela cadência do modo impessoal particular da empresa.  

Todavia, a condição primeira para que o empregado seja ‘responsável’ e ‘aja em si’ é 

arrancar-se da perdição do impessoal para ser consigo e com os outros e tomar o encargo de 

decidir a partir de si mesmo. (DUARTE, 2000). Querer ter consciência de responsabilidade não 

é uma atitude voluntarista, trata-se do movimento de retorno a si-mesmo de tal forma que a voz 

da consciência é ouvida, na origem, como modificação do modo de existir. (LOPARIC, 2003).  
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Na abertura para o empregado apropriar-se da responsabilidade pelo trabalho pode 

acontecer a apropriação do que é feito no trabalho, quando o empregado o faz mobilizado por 

um interesse que diz respeito às suas possibilidades de ser. Não tomando a si, aos outros e à 

natureza como mera disponibilidade, os empregados podem apropriarem-se do encargo de 

desenvolver respostas responsáveis à sustentabilidade.  

Os argumentos apresentados nos levam a considerar a experiência de ‘apropriar-se da 

responsabilidade pelo trabalho’ a partir das seguintes questões:  

a) Como as práticas de engajamento abrem espaço para os empregados apropriarem-

se do encargo de desenvolver respostas responsáveis à sustentabilidade?; 

b) Como são considerados os interesses dos empregados em jogo nas situações 

particulares e concretas da convivência cotidiana no trabalho?; 

c) Qual o espaço para os empregados serem um fundamento de decisão e escolha das 

possibilidades de configuração do trabalho?; 

d) Como os interesses dos empregados são priorizados frente aos demais interesses 

nas estratégias das empresas? 

 

5.1.1.2 Os empregados enquanto presença de uma não-conformidade 

 

Na perpectiva heideggeriana, o cuidado em seus três momentos constitutivos, ser-

projeto, estar-lançado e decadência perfaz a estrutura totalizante do homem no seu movimento 

existencial. O cuidado se dá, tanto no plano de relações com o que está imediatamente 

disponível para uso, quanto no plano de relações com os outros homens. Nestes, são 

contemplados o modo positivo e negativo com que cuidamos das coisas e dos outros. No 

cotidiano estamos sempre no cuidado (HEIDEGGER, 2011). 

Nos dois planos de relações podemos nos ocupar e preocupar. A ocupação e a 

preocupação são condição do nossa existência e não se referem a princípios morais, elas 

nomeiam as diferentes possibilidades de nossa relação junto às coisas e aos outros. Quando a 

ocupação respeita e considera a originalidade do que se toma, trata-se de uma relação de 

preocupação, que se apresenta, por exemplo, na relação de comunidade onde vigora o respeito 

à originalidade de si mesmo e do outro (HEIDEGGER, 2011). 

Ao modo da decadência, a relação essencial do homem com o seu si-mesmo é tomada 

de uma forma imprópria, isto é, ele não se apropria de suas possibilidades e se entrega a tutela 

do impessoal. Por sua vez, ao modo de ser-projeto, o homem projeta as possibilidades de ser 
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quem ele é. Sendo existencialmente as possibilidades que o seu mundo traz consigo, ele pode 

se apropriar destas possibilidades ou não. Desvelando-se em seu caráter de poder ser ele assume 

a si próprio em sua singularidade. Nessa experiência da autenticidade, a impropriedade deixa 

de ser a sua cadência da sua existência (CABRAL, 2009). 

A experiência da ética acontece na relação preocupada e libertadora, quando cada um 

pode ser tomado, apropriado e conduzido por seu éthos, preservando a dignidade da natureza e 

dos outros que nele se inserem (CABRAL, 2009). Nessa perspectiva, a ética não se assenta em 

padrões quanto à moralidade do agir, mas sim no reconhecimento de nossa finitude constitutiva, 

liberando a amizade como o modo próprio da relação ética (DUARTE, 2000). 

Nas empresas, vigora uma concepção prudencial da ética, que se apresenta como a 

requisição de um controle adequado que reduza a exposição das empresas a comportamentos 

de risco por parte dos empregados, por exemplo, o controle dos riscos legais nas atividades de 

relacionamento com clientes. Malpas (2012, p. 27) alerta a respeito da tendência de tomar a 

ética como uma forma de cálculo de custos e benefícios, deixando em segundo plano a força 

imperativa que a ética carrega consigo:  

O modo como o entendimento da ética como risco tornou-se endêmico nas 

organizações comtemporâneas é justamente uma manifestação dessa 

tendência em direção ao entendimento prudencial da ética. Isto é 

exemplificado também por aqueles economistas e eticistas que argumentam 

em prol da eficácia organizacional ou econômica – aqueles que veem a 

responsabilidade social corporativa como um ideal viável – negócio ético é 

bom negócio, nos dizem, como se a ética ser um bom negócio tivesse alguma 

relevância para a força imperativa que a ética seguramente carrega consigo. 

(MALPAS, 2012, p. 27). 

 

Crowell (2012) apresenta o ser responsável como nossa habilidade para assumir ser um 

fundamento. Assumir-se um fundamento é ser cuidado, tanto no plano de relações com o que 

está imediatamente disponível para uso, quanto no plano de relações com os outros homens. Na 

relação preocupada libertadora, somos chamados a fazer julgamentos éticos a partir de nossa 

receptividade à demanda do outro e dos entes que vêm ao nosso encontro na natureza.  

Nesta perspectiva, o que é eticamente requerido não pode ser reduzido ao 

prudencialmente necessário, da mesma forma, o código de condutas não pode ser o fundamento 

para a decisão ética. Isto que nos leva a perguntar: Até que ponto o emprego do código de 

condutas encoraja um questionamento de atitudes e comportamentos? Até que ponto serve de 

base para a reflexão e julgamentos éticos? (MALPAS, 2012). 

A ética é um modo e ser, ocasião em que cada um toma o encargo de agir em virtude de 

seu si-mesmo mais próprio, escapando da tutela do impessoal. Nessa experiência da ética, 



147 

 

podemos ser responsáveis por tudo e por todos. Responsáveis não em termos de valores e 

normas, mas responsáveis no sentido de ser, nós mesmos, a condição de possibilidade do 

moralmente bom e mau, isto é, da moralidade em geral e das suas formulações possíveis. 

(LOPARIC, 2003). 

Na perspectiva heideggeriana, o acontecimento da RSE contribui para o comportamento 

ético e responsável dos empregados quando favorece modos criativos e próprios para a 

experiência do trabalho. Uma convivência cotidiana propícia ao modo de ser ético não 

prescinde de espaços para o exercício da não-conformidade da existência própria e singular de 

cada empregado. Atentos a isso, passamos a investigar o que se apresenta como identidade, 

cultura e ética no discurso da RSE. Esses aspectos têm relação com a conformidade de 

comportamentos dos empregados no trabalho. 

Nessa perspectiva, investigar a a experiência de ‘apropriar-se da responsabilidade pelo 

trabalho’ nos leva as seguintes questões:  

a) Como a identidade, cultura, princípios, valores e atitudes promovidos pela 

empresa sustentam uma convivência cotidiana propícia ao comportamento ético e 

responsável dos empregados? Como esses elementos contribuem para o si-mesmo 

autêntico e a relação libertadora entre os empregados? E para os modos criativos 

e singulares de experiência do trabalho? 

b)  Como os códigos de conduta e sistemas de conformidade implicam os 

empregados respostas responsáveis à sustentabilidade? 

 

5.1.2 A experiência de ‘decidir-se sobre o trabalho’ 

 

Existir, viver é movimento de criação de nós mesmos. Em todas as ações, o movimento 

de vir-a-ser. Existindo, mostramos o vigor do poder-ser que somos e assim nos fazemos, a partir 

do indeterminado, do não sabido. Uma vez que somos possibilidade para possibilidades, o 

estranho e incomparável pode acontecer em cada um de nós. A caminho de ser o que podemos-

ser, somos imperfeição e carência. Há sempre algo a ser vivido, experimentado, feito. Por isso 

a vida é necessidade de ação e trabalho. (FOGEL, 1996). 

O trabalho ocupa um lugar central na existência, um modo do homem vir a ser o que ele 

é. Nesse sentido, Fogel (1996, p. 43) nos apresenta como o vivente que é mão, cuja vida é “tão 

somente como a ‘técnica’ de seu ser-no-mundo, a saber, a ação realizadora do projeto de 
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possibilidade que é.” Assim, somos o vivente que faz e se constitui na realização. Nessa 

dinâmica o trabalho é ação realizadora de si mesmo. 

Em meio à convivência cotidiana, o não temos a consciência clara de que o trabalho 

realiza o projeto de possibilidade que nós mesmo somos. Esquecendo que trabalhar é 

movimento de criação de si mesmo, passamos a vivenciar o trabalho de modo impessoal, 

trabalhando apenas como se trabalha no seu mundo circundante, fazendo como os outros fazem, 

do modo como é determinado e requerido para todos. 

Como ser-no-mundo, o homem pode existir disperso no impessoal (velado para si) ou 

enquanto propriamente si-mesmo (desvelado em sua verdade). Enquanto impessoalmente-si-

mesmo, ele se acha disperso no impessoal, precisando ainda encontrar a si mesmo. Em meio à 

convivência cotidiana existimos no modo de ser da impessoalidade. O impessoal, que sempre 

prescreve todo julgamento e decisão tornando tudo superficial e facilitado, tira-nos o encargo 

de decidir-mos a respeito de nosso trabalho e sobre nós mesmos.  

Heidegger (2006) nos orienta sobre o modo particular do impessoal na era da técnica. 

Realizando o trabalho de acordo com as medidas e valores da técnica, participamos do 

nivelamento de tudo como disponibilidade, e nesse movimento, nós mesmos nos colocamos 

inteiramente disponíveis para alcançar resultados planejados. Submetido à crescente velocidade 

de funcionamento da empresa moderna, entregamos-nos a um processo de sucessivo 

desempenho de sempre novas atividades. 

No modo de ser da impessoalidade, os empregados se deixam ser conduzidos e 

determinados por regras. Desta maneira, o impessoal que prescreve todo julgamento e decisão, 

tirando-lhes o encargo de decidir. Assim, quando qualquer coisa dá errado ninguém é 

responsável e não há ninguém a quem culpar. Nessa situação, Malpas (2012) alerta que, não 

apenas a ética é reapropriada como um mero seguir ordens como obediência, mas a retórica da 

ética, ela mesma, se torna parte de um mecanismo de controle.  

Como o processo determina tudo o que é importante e orienta toda decisão, os 

administradores podem agir como se não estivessem gerenciando pessoas, mas processos 

genéricos. 

Em administração, isso tem a horrenda consequência de que os 

administradores têm cada vez mais a impressão de que não estão gerenciando 

pessoas, mas processos genéricos, e, com frequência, as pessoas menos 

capazes de gerenciar genuinamente (isto é, de gerenciar pessoas e o trabalho 

real no qual elas estão engajadas) são promovidas a posições de autoridade – 

o que é uma explicação para a escassez contemporânea de bons gerentes. 

(MALPAS, 2012, p. 21). 
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Tomado pelo modo particular do impessoal na era da técnica, o trabalho deixa de ser 

ocasião para o homem vir a ser o quem ele é. Todavia, é a partir do impessoal que o homem 

pode conquistar a si-mesmo em sua propriedade. A experiência da autenticidade não afasta o 

impropriedade da existência, no entanto, a impropriedade ganha um novo lugar, não mais 

assumindo a cadência da existência. (CABRAL, 2009). Não se tomando mais como mera 

disponibilidade, ele passa a realizar o trabalho a partir do respeito e consideração à originalidade 

de si mesmo e dos outros. 

Na perspectiva heideggeriana, a ética não é um saber do homem mas, em sentido mais 

originário, um modo de ser do homem. O modo de ser ético precisa ser conquistado. Na 

situação-circunstância de empregado podemos ‘agir de forma responsável’, ocasião em que nos 

arrancamos da perdição do impessoal e tomamos para nós o encargo de decidir. Uma vez que 

o modo de ser ético se dá na instância judicativa, como empregados responsáveis não podemos 

deixar de julgar ou decidir. 

Considerando os argumentos apresentados, a experiência de ‘decidir-se sobre o trabalho’ 

nos traz as seguintes questões:  

a) Como as práticas de participação ampliam as possibilidades para os empregados 

decidirem-se sobre o trabalho em que eles estão engajados? 

b) Como as práticas de governança corporativa implicam os empregados respostas 

responsáveis à sustentabilidade?  

c) Como são consideradas a gestão participativa e a apropriação do que se produz e 

dos resultados do que se produz no trabalho? 

d) Qual o espaço para o trabalho se dá como uma experiência de apropriação de si 

mesmo, ocasião para o empregado vir a ser o quem ele é?  

 

5.1.3 A experiência de ‘saber sobre o trabalho’ 

 

Na maneira grega de pensar reapresentada por Heidegger (2006), a experiência de ‘ser 

responsável’ aparece remetida ao sentido inicial de causalidade. Causa como aquilo pelo que 

um outro responde e deve. Neste sentido, as quatro causas, materialis, formalis, finalis e 

efficiens, são modos de responder e dever. Juntas levam alguma coisa a aparecer; soltam algo 

numa vigência e assim deixam viger. Responder e dever são reapresentados como um deixar-

viger.  
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Desse ponto de vista, responsabilidade, responder e dever se deslocam do sentido moral, 

como culpa, e também não são uma espécie de ação. Heidegger (2006) mostra como as quatro 

causas atuam no âmbito da produção. Os quatro modos de responder e dever deixam chegar à 

vigência o que ainda não vige. O que passa do não vigência para o vigência, da não presença 

para a presença, é produção.  

Heidegger (2006) toma como exemplo um utensílio que está sendo produzido para 

ajudar a esclarecer o sobre as quatro causas. Em conjunto com o material e a forma, responde 

pelo utensílio aquilo que o define de maneira prévia e antecipada, um fim, o que o utensílio será 

depois de pronto. Por útimo, também responde o artesão que recolhe numa unidade os três 

modos de responder e dever. Estes devem a ele a maneira com que aparecem e entram no jogo 

da produção do utensílio. Neste sentido, o artesão participa como responsável por aquilo que o 

utensílio que será depois de pronto, pelo destino do que é produzido. 

Nas empresas a produção quase sempre se dá de forma coletiva. Em uma união de 

esforços para levar alguma coisa a aparecer, dando vigência ao que era esperado, planejado. A 

despeito disso, cada um e todos podem experimentar a responsabilidade por aquilo que está 

sendo fruto de seu trabalho. Isto, no sentido de estarem apropriados do fim, daquilo que define 

de maneira prévia e antecipada o que está sendo produzido, selando o seu destino. 

(HEIDEGGER, 2006). 

Em meio ao trabalho, responsabilidade, responder e dever são remetidos à experiência 

fundamental de estar junto com os outros, em convívio cotidiano, constituinte do saber ético. 

Nesse sentido, para contribuir com a experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa, 

a educação corporativa precisa levar em conta o contexto social de ação que caracteriza o saber 

ético. Malpas (2012, p. 19) esclarece a respeito: 

A possibilidade mesma da ética requer reconhecimento do contexto social de 

ação, ela não pode trabalhar na relação com indivíduos isolados apenas. 

Consequentemente, qualquer sistema ou estrutura que entende a si mesmo 

apenas em termos de interações de indivíduos já perdeu há muito tempo a 

capacidade de compreensão ou prática ética genuína.  

 

Por outro lado, o foco no desenvolvimento individual enfraquece o papel das conexões 

sociais nas quais os empregados estão normalmente incorporados. A fragilidade das conexões 

sociais facilita a submissão a processos de controle na empresa, com consequências para o 

comprometimento ético dos empregados.  

É por meio da separação dos indivíduos das conexões sociais nas quais eles 

estão normalmente incorporados, argumenta Arendt, que eles podem ser mais 

facilmente controlados – numa tal situação torna-se difícil para os indivíduos 
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manter até mesmo seus comprometimentos éticos costumeiros. Ampliando a 

análise de Arendt, gostaria de sugerir que ela indica o modo como a vida ética 

é essencialmente dependente da visa social. (MALPAS, 2012, p. 16). 

 

Quanto mais os empregados se isolam de seu amplo engajamento e negociação com os 

outros, tanto mais eles têm sua visão encurtada, naturalizando as práticas agressivas de mercado, 

em que todos os interesses se transformam em números e valor financeiro. A individualização 

“envolve uma separação dos indivíduos do contexto social mais amplo no qual eles estão 

incorporados, de tal modo que a ação e decisão passam a depender de um conjunto estreito de 

considerações focadas na própria situação do indivíduo, seus interesses e supostas necessidades” 

(MALPAS, 2012, p. 17). 

Os desvios e excessos advindos da competição agressiva de mercado combinados à 

permissividade das práticas cotidianas têm trazidos riscos para a reputação das empresas. Por 

outro lado, no âmbito da RSE, imputa-se à educação corporativa a incumbência de fazer a 

conscientização e desenvolvimento de competências para a responsabilidade social, preparando 

os gerentes e empregados para levar a responsabilidade social a todos os aspectos da empresa. 

Nesse contexto, caberia à educação para o desenvolvimento sustentável definir uma nova 

maneira de empoderar pessoas para tratar de questões de responsabilidade social 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010).  

Por meio das práticas de treinamento e capacitação se dá a aprendizagem de 

comportamentos julgados adequados aos princípios e estratégias das empresas. Em seguida, 

cabe às práticas de reconhecimento e promoção no trabalho reforçar os comportamentos 

aprendidos, aprovando os que estão alinhados às pretensões da empresa. Interessa à pesquisa 

investigar os conhecimentos e orientações que são oferecidos ao empregado para que ele saiba 

sobre o seu trabalho e com isso, tenha condições de assumir-se responsável pelo destino do que 

é produzido no trabalho. 

Nessa perspectiva, investigamos a experiência de ‘saber sobre o trabalho’ a partir das 

seguintes questões:  

a) Como os conhecimentos e orientações no âmbito da educação corporativa 

contribuem para que os empregados conheçam, saibam, se apropriem e se 

responsabilizem pelos destinos daquilo que é produzido coletivamente no trabalho?  

b) Qual o espaço na educação corporativa para o respeito à originalidade das pessoas 

e do que se mostra na natureza? Para o erro e a imperfeição constituintes de nossa 

condição existencial de ser finito e limitado? 
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c) Como as práticas de treinamentos e capacitação consideram a condição existencial 

de ser com os outros, necessária ao ‘saber sobre o trabalho’ e ao agir ético? E a 

relação libertadora entre os empregados? E os saberes advindos da cooperação no 

trabalho?  

d) Como as práticas de reconhecimento e promoção no trabalho implicam os 

empregados em dar respostas responsáveis à sustentabilidade?  

 

5.2 A abertura para ‘apropriar-se da responsabilidade pelo trabalho’ 

 

5.2.1 A abertura encontrada pelos empregados enquanto partes interessadas 

 

O interesse dos empregados faz parte do discurso da RSE. Os empregados são 

considerados uma das partes interessadas nos destinos da empresa. A atenção às partes 

interessadas é de grande valia para as estratégias de responsabilidade social. Nos relatos de 

sustentabilidade, as empresas apresentam uma priorização de suas principais partes interessadas, 

relatam planos para o engajamento e sua avaliação. Elas recebem orientações para que as 

práticas de engajamento evoluam até envolver suas partes interessadas no desenvolvimento e 

alcance de respostas responsáveis à sustentabilidade (ACCOUNTABILITY, 2008). 

No âmbito das práticas de RSE, a ouvidoria interna, os canais de comunicação e os 

programas de treinamentos se destacam entre os métodos de engajamento, evidenciando que os 

empregados são mantidos numa posição passiva e reativa, com pouca interação entre si e com 

os agentes de governança. (ITAU UNIBANCO HOLDING, 2015). Como ações destinadas ao 

engajamento dos empregados ainda são comuns, as pesquisas de clima, as atividades de 

sensibilização e de conscientização sobre responsabilidade social e workshops de boas práticas 

socioambientais. (AES ELETROPAULO, 2015). 

Como um todo, as estratégias de engajamento são adequadas à gestão dos empregados, 

tomados como mais um público de relacionamento. No entanto, elas abrem pouco espaço para 

os empregados assumirem o encargo de dar respostas responsáveis à sustentabilidade. Nesse 

sentido, a AES Eletropaulo (2015) cita o engajamento de públicos de relacionamento como um 

dos seus direcionadores, numa evolução em relação à estratégia anterior cujo foco era na gestão 

desses grupos. Em linha com a estratégia, essa empresa pretende fortalecer o relacionamento 

com os seus dez públicos selecionados. 
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Em adesão aos Princípios AA1000 da AccountAbility, algumas empresas passaram a 

utilizar um modelo de gestão de stakeholders em que os empregados pertencem ao grupo cadeia 

de valor, onde estão posicionados o público interno, fornecedores e clientes. As estratégias de 

engajamento estão bem mais focadas nos interesses dos negócios que nos interesses dos 

empregados. Não ganham destaque ações de engajamentos voltadas para a uma gestão 

participativa dos empregados.  

Após aderir a esse modelo, a EDP BRASIL (2015) destaca que os empregados, como 

os demais stakeholders, passaram a ser contatados e engajados pelas diversas áreas da 

Companhia e unificados em uma mesma plataforma para proporcionar pontos de melhoria na 

articulação entre a Empresa e seus diversos públicos de interesse. Eles são alçados à condição 

de partes interessadas, todavia são considerados mais um de vários públicos de relacionamento. 

Métodos de engajamento para todos os públicos distanciam o foco dos interesses concretos e 

particulares das situações de trabalho. Assim, os interesses dos empregados podem não ser 

identificados e reconhecidos. 

A despeito das limitações das práticas de engajamento, a Even (2015) relata que os 

empregados têm clareza de que são os responsáveis pelos atos da companhia, e que procuram 

tomar decisões avaliando seus impactos e visando o sucesso da empresa. A empresa cita a 

estratégia de ampliar o engajamento dos colaboradores junto aos seus stakeholders diretos no 

seu dia a dia de trabalho, com o objetivo de leva-los a perceber, valorizar e adotar práticas cada 

vez mais sustentáveis. Entretanto, não estão em jogo as decisões e atividades da empresa. O 

foco são os clientes e não os empregados. 

Nesse caminho, a CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS (2015) cita o seu 

programa “Força Voluntária”, com estratégias que buscam conciliar o exercício da cidadania, 

os objetivos de negócio e o atendimento das demandas sociais. Em geral, quando o engajamento 

de empregados é assumido como uma maneira de dar respostas à sustentabilidade, os 

empregados aparecem como protagonistas afastados de seu ambiente de trabalho, quase sempre 

em programas de voluntariado.  

Para os relatos de sustentabilidade, os assuntos considerados relevantes para a empresa 

e empregados são avaliados como tal em testes de relevância ou de materialidade, que 

determinam o seu relevo material e a significância. Por ocasião dos testes, são feitas análises 

qualitativas e quantitativas e discussões para determinar os aspectos a serem relatados. Um 

assunto considerado materialmente relevante é aquele que influencia as decisões, as ações e o 

desempenho da empresa e suas partes interessadas (ACCOUNTABILITY, 2008). 
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No mais comum, essa avaliação é apresentada na forma de uma matriz de materialidade 

onde os interesses dos empregados e outras partes interessadas passam a ser representados por 

números de magnitude de impactos e de interesse. Seguindo esse modelo, a EDP BRASIL 

(2015) revisitou seu processo de materialidade por meio de análises dos objetivos do negócio e 

dos impactos externos e de consultas a stakeholders, como resultado, apresentou sua matriz de 

materialidade com a inclusão da cultura organizacional como aspecto expressivo para ser 

relatado, devido à sua importância para a estratégia da empresa. Ela também destaca os aspectos 

ética, reputação e transparência e o aspecto empregador responsável. 

Embora os aspectos levantados pela EDP BRASIL (2015) envolvam os empregados, 

estes são tratados a partir dos interesses do negócio e não dos interesses deles. Eles são 

consultados como mais uma parte interessada, participando de um nivelamento de interesses, à 

exceção dos acionistas que têm seus interesses reconhecidos, medidos, acompanhados e 

reportados. Desta forma, os resultados das análises para determinar os aspectos relevantes 

contribuem para uma genericização dos interesses dos empregados.  

Além disso, quando os interesses dos empregados se tornam números simplesmente 

determinados por uma regra ou um conjuto de medidas quantitativas, o que está sendo 

considerado corre o risco de não guardar relação com o aquilo que tem significado real para 

eles. Os interesses dos empregados em jogo nas situações particulares e concretas da 

convivência cotidiana no trabalho dificilmente podem ser reperesentados na matriz de 

materialidade que apresenta o que deve ser objeto de atenção das empresas. 

Os assuntos relevantes relacionados aos empregados geralmente dizem respeito à 

atração e retenção, garantia ou melhoria do emprego, saúde e segurança (EVEN, 2015). Esses 

aspectos materiais recebem como resposta treinamentos a serem oferecidos pela empresa 

(COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS, 2015). Observamos que os aspectos 

ética, reputação e transparência alcançam alta magnitude de impactos e são avaliados como de 

interesse, não apenas dos empregados, mas principalmente para evitar riscos ao negócio. (EDP 

BRASIL, 2015). 

Nesse contexto, os indicadores e metas para os aspectos ética, reputação e transparência 

se destinam a um cálculo de redução de riscos. Estes aparecem, por exemplo, como um 

percentual de 100% aderência às políticas e aos procedimentos de compliance (EMBRAER, 

2015). O alcance desse tipo de meta, não coloca em causa a situação concreta encontrada pelos 

empregados e gerentes que tomam a decisão. Assim, saem do primeiro plano as condições para 

que eles se assumam responsáveis pelos impactos do suas decisões e atividades no trabalho.  
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Nos relatos de sustentabilidade são apresentadas estratégias para dar conta dos aspectos 

julgados relevantes. Estas são monitoradas por um quadro de indicadores usados para gestão 

dos temas materiais. Em geral, os interesses dos empregados aparecem enquadrados no tema 

gestão de pessoas, atendidos por estratégias de treinamento que são medidas por indicadores do 

tipo ‘horas de treinamento por colaborador’ (COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, 

2015) 

Um resultado adverso do uso de indicadores é que os administradores frequentemente 

perdem o contato com as situações reais de trabalho. O seu foco principal torna-se um conjunto 

de indicadores que são os mesmos para a maioria das empresas. (MALPAS, 2012). As 

preocupações reais dos empregados, advindas da lida com o trabalho cotidiano, não aparecem 

nos indicadores acompanhados.  

Nos relatos, as estratégias das empresas são orientadas para o consumidor, cliente e 

acionistas, cujos interesses determinam as estratégias direcionadas aos empregados. São 

amostras disso a gestão por valor e desempenho e a aposta em empregados-talentos como 

vantagem competitiva (BRF, 2015). Isso também pode ser visto na estratégia de gestão de 

recursos humanos da Cielo (2015) centrada na meritocracia e sintetizada em duas propostas de 

valor, uma para o acionista e outra para o seu colaborador. 

Uma estratégia bastante utilizada é contemplar os empregados com qualificação, com o 

objetivo de ganhos compartilhados pela empresa e empregados. (CIELO, 2015). De outra forma, 

o Grupo Ecorodovias (2015) descreve como o foco na mobilização para resultados levou a 

empresa a promover uma revisão de suas premissas e da carteira de projetos voltados aos 

empregados. Nestes casos, a estratégias de gestão de recursos humanos são desenhadas para 

gerar valor para o acionista. De uma forma geral, observamos o entendimento a gestão ótima 

dos recursos humanos é fundamental para a sustentabilidade dos negócios.  

Neste passo, as estratégias de sustentabilidade das empresas passam a ter como foco a 

meritocracia e performance. A cultura e clima organizacional também são direcionados para 

garantia de uma alta performance dos empregados. Os interesses dos empregados não aparecem 

como fundamento de decisão e escolha das possibilidades de configuração do trabalho. Os 

esforços dos empregados são voltados para a geração de mais resultados que beneficiam 

diretamente o acionista. Este direcionamento deixa em segundo plano o desenvolvimento de 

uma resposta estratégica e responsável à sustentabilidade. 

Na Cielo (2015), o valor que cada colaborador recebe via Programa de Participação nos 

Resultados está diretamente vinculado à avaliação feita na Gestão de Desempenho e 
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Desenvolvimento. Aqueles que conseguem ser promovidos recebem gordas remunerações, 

passam, por vezes, a receber várias vezes a remuneração dos demais. Eles são incentivados com 

participações nos resultados dos negócios bem sucedidos.  

Observamos nas práticas de promoção a compreensão de que os interesses dos 

empregados devem ser alinhados aos interesses da empresa por meio de incentivos e restrições. 

Isto tem como resultado, provavelmente, um acirramento da competição, o individualismo e a 

entrega do empregado, sem restrições, aos interesses da empresa. 

As boas práticas de governança já posicionam os empregados como um capital da 

empresa, em meio aos diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, 

ambiental, reputacional etc.) que elas devem levar em consideração no seu modelo de negócios. 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015). A despeito das 

orientações para que os trabalhadores não sejam considerados como apenas um fator de 

produção, em meio às requisições de performance para a sustentabilidade dos negócios, os 

empregados aparecem como mais uma disponibilidade para resultados, reduzindo-se, assim, o 

espaço para que eles se apropriem da responsabilidade pelo trabalho.  

 

5.2.2 A abertura encontrada pelos empregados enquanto presença de uma não conformidade 

 

Nas boas práticas de governança, as decisões estratégicas e operacionais das empresas 

são tomadas com base em critérios éticos, fundamentados em princípios e valores que, por sua 

vez, se constituem elementos da própria identidade da organização. Cabe ao conselho de 

administração a responsabilidade por formatar e definir o propósito, os princípios e valores da 

empresa, assim como preservar ou promover transformações na sua cultura e identidade. 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015).  

A identidade da empresa é apresentada como uma combinação entre sua razão de ser, 

aonde quer chegar, o que é importante para esta e a forma como são tomadas as decisões. Num 

ambiente de mudanças, fusões, aquisições é cada vez mais comum que alta administração 

requeira transformações na cultura e na identidade das empresas para ajusta-las a novos 

propósitos. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015). 

As diretrizes de RSC orientam as empresas a criarem e manterem uma identidade e 

cultura organizacional em que os princípios da responsabilidade social sejam praticados. Entre 

esses princípios estão o comportamento ético e o respeito pelos interesses das partes 

interessadas. A prática dos princípios da responsabilidade social, ou mesmo declarar esses 
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princípios têm repercursões sobre a reputação da empresa. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2010)  

Uma boa reputação contribui para redução dos custos, favorecendo a preservação e 

criação de valor econômico. Todavia, não apenas a boa reputação traz valor para a empresa. 

Outros princípios e valores são trazidos para a identidade e cultura das empresas com o intuito 

de torna-las mais seguras, competitivas e rentáveis. Estes mostram onde elas querem chegar, o 

que é importante para estas, etc., revelando suas estratégias de negócios. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015) 

Quando se estabelecem na convivência cotidiana do trabalho, os princípios, valores e 

atitudes promovidos pela empresa passam a constituir seu modo impessoal particular e, assim, 

estruturam a lógica da ocupação no trabalho. Esses elementos se fazem, portanto, 

determinações impessoais do tipo de trabalho que deve ser levado a termo, do que é desejável 

em meio a esse trabalho, do que precisa ser alcançado por intermédio dele e mesmo em virtude 

de como ele deve ser empreendido. (CASANOVA, 2006) 

Vale observar uma amostra dos valores e atitudes que as empresas apresentam nos 

relatos de sustentabilidade: honrar compromissos, realizar-se no trabalho, buscar a excelência, 

busca incansável por entregar melhor e mais rápido, só é bom para a gente se for bom para o 

cliente, gente é tudo pra gente, fanáticos por performance, ética é inegociável, nosso valor pode 

ser multiplicado se estivermos conectados, encantar (o cliente), obstinação por resultados 

excepcionais, etc.  

A meritocracia é um dos valores promovidos. Ela aparece como a forma dominante de 

fazer a gestão do ‘capital humano’ das empresas. Os gerentes devem liderar reconhecendo e 

diferenciando os empregados de acordo com seu desempenho relativo. Para isto, são 

necessários feedbacks honestos e transparentes, e a oferta de oportunidades de desenvolvimento 

adequadas às necessidades de cada um. (ITAÚ UNIBANCO HOLDING, 2015) 

Encontramos relatados programas de desenvolvimento centrados na liderança pessoal, 

onde a principal tarefa dos administradores é escolher pessoas melhores do que eles próprios, 

treiná-las, desafiá-las e mantê-las. Os resultados são garantidos por empregados obsessivos com 

custos e despesas, únicas variáveis sob controle. (LOJAS AMERICANAS, 2015) 

A autoliderança aparece também como um valor para as empresas. O objetivo é que 

cada empregado seja líder de si mesmo e protagonista de seu crescimento profissional. Eles são 

incentivados a alcançar os seus objetivos em sintonia com a estratégia da empresa. Podem ser 
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utilizadas como ferramentas de incentivo a comunicação, o estímulo da cultura organizacional 

e o reconhecimento da dedicação e da performance de cada um. (TIM CELULAR, 2015) 

 Para fortalecer a cultura de alto desempenho, os processos de gestão de pessoas são 

direcionados para alavancar o desenvolvimento individual, do time e da organização, alinhado 

a valores e crenças estabelecidos. (FIBRIA, 2015) Uma das principais forças do negócio é um 

conjunto de profissionais capacitados e engajados, alinhados à cultura da empresa. (LOJAS 

RENNER, 2015) 

O uso dos valores como força de negócio pode ser observado claramente quando se 

identifica os empregados como encantadores de clientes: “Encantar é a nossa realização: 

colocamo-nos no lugar de nossos clientes, fazendo por eles tudo aquilo que gostaríamos que 

fizessem por nós. Devemos entender seus desejos e necessidades, exceder suas expectativas e, 

assim, encantá-los. Não somos meros colaboradores, somos encantadores de clientes.” (LOJAS 

RENNER, 2015, p. 5) 

Os empregados, por sua vez, entram na cadência do modo impessoal de ser (de todos e 

de ninguém em específico) e aderem às opções disponíveis para o ‘em virtude de que agir’ 

passados pela convivência cotidiana: “Comecei a trabalhar na Renner como temporária, muito 

nova e com muitas coisas para aprender. A Renner trouxe à minha vida profissional 

experiências incríveis e, cada dia mais, amo o que eu faço e me inspiro em trabalhar aqui: 

encantando e sendo encantada!” (LOJAS RENNER, 2015, p. 116) 

Uma investigação dos relatos de sustentabilidade nos permite observar que, no contexto 

de acirramento da competição, novas tecnologias e constantes mudanças, a identidade e cultura 

das empresas passam a ser compreendidas como mais uma disponibilidade e apresentadas como 

um sistema operativo de forças a ser adequadamente direcionado para atender aos objetivos dos 

negócios.  

Nesse sentido, é relevante considerar como a identidade e cultura das empresas 

implicam os empregados no desenvolvimento de respostas éticas e responsáveis à 

sustentabilidade. As boas práticas de governança definem a deliberação ética como aquela que 

considera, em todo processo de tomada de decisão, tanto a identidade da organização quanto os 

impactos das decisões sobre o conjunto de suas partes interessadas, a sociedade em geral e o 

meio ambiente, visando ao bem comum. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2015) 

Os relatos de sustentabilidade mostram os códigos de conduta como os instrumentos 

usados promover os princípios éticos e refletir a identidade e a cultura das empresas. Na 
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compreensão comum, cada empresa deve contar com seu próprio código de conduta, que deve 

refletir sua identidade e cultura particular. A pretensão é que este código seja fundamentado em 

responsabilidade, respeito, ética e considerações de ordem social e ambiental, e fortaleça a 

cultura organizacional das empresas para o comportamento ético. (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015)  

No âmbito da RSE, são recomendadas práticas de controle da obediência ao código, por 

exemplo, a verificação periódica da adoção dos princípios de conduta pelos empregados, o 

estabelecimenro de sanções e punições formais em casos de violação ao código de conduta por 

parte dos seus empregados e o procedimento de divulgação periódica de comportamentos 

exemplares. (INSTITUTO ETHOS, 2014)  

Os empregados passam por um treinamento para selar o compromisso para com as 

diretrizes do código, quando é solicitado que todos os participantes do treinamento assinem um 

termo de aceite. (TIM CELULAR, 2015) Por conta do acompanhamento dos orgãos de controle 

e a conseqüente necessidade de evidenciação, o conhecimento e aceite do código, assim como 

a assinatura do termo de adesão à política anticorrupção, chegam aos empregados como uma 

exigência por parte das empresas. (CIELO, 2015) 

Os códigos de conduta, ou códigos de ética, como aparece denominado as vezes, são 

tomados como um dos mecanismos de controle, passando a ser geridos por áreas de compliance, 

responsáveis pelo cumprimento dos aspectos legais e regulamentares internos e externos das 

empresas. (DURATEX, 2015) Os mecanismos de controle e de transparência evoluem ano a 

ano. (NATURA, 2015) O escopo dos trabalhos de controles internos tem sido ampliado por 

toda a cadeia de valor da empresa. Essas evoluções ocorreram para intensificar os controles 

anticorrupção e ampliar a promoção da postura ética da empresa. (GRUPO ECORODOVIAS, 

2015) 

Uma investigação dos relatos de sustentabilidade permite ver como os códigos de 

conduta e sistemas de conformidade deslocam a ética para o campo de mitigação ou prevenção 

de riscos para a empresa. Por isso a necessidade de mecanismos de controle, transparência e 

integridade mais robustos.  

Na mesma direção, os princípios e valores que ganham relevância no âmbito da gestão 

da identidade e cultura das empresas, em geral, têm pouca relação com uma convivência 

cotidiana propícia ao si-mesmo autêntico e à relação libertadora entre os empregados. A ética, 

apropriada para reduzir a exposição das empresas a comportamentos de risco, apresenta-se 
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como mais um controle da empresa. Com isso, desvaloriza-se a reflexão e o julgamento ético 

dos empregados a partir de seu lugar de finito, de limitado e sempre em relação com o erro.  

A reflexão e o julgamento ético podem dividir o espaço com o código de condutas, 

quando este não for tomado como um modelo rígido a ser obedecido, mas posto a serviço da 

existência histórica e singular de gerentes e empregados, deixando-os livres para o seu ser mais 

próprio, tornando-se, assim, uma referência de consulta com vistas a uma reflexão e aplicação 

em cada caso. (CABRAL, 2009) 

A regência da técnica é parte do destino de cada um na empresa. Deixando-se tomar 

como mera disponibilidade, gerentes e empregados entram na cadência do modo impessoal 

particular da empresa, determinado por príncipios e valores escolhidos e promovidos de acordo 

com os negócios. Todavia, cabe a eles esforçarem-se, a cada vez, por encontrar possibilidades 

de agir em virtude de seu si-mesmo mais próprio, ocasião em que, escapando da tutela do 

impessoal, pode ser feita a experiência de ‘ser responsável’.  

Na investigação feita até aqui, encontramos indicativos de que o acontecimento da RSE 

acolhe e mantêm práticas de gestão da identidade, cultura e ética ainda com poucos recursos 

para sustentar uma convivência cotidiana propícia a que os empregados se apropriem da 

responsabilidade pelo trabalho.  

 

  

5.3 As possibilidades para ‘decidir-se sobre o trabalho’ 

 

A responsabilidade pelos impactos das decisões e atividades da empresa recai sobre a 

governança organizacional, sistema pelo qual as empresas são dirigidas e monitoradas. Os 

agentes de governança são os ‘indivíduos’ e órgãos envolvidos no sistema de governança, 

dentre eles os sócios e administradores. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA, 2015). Nesse registro, os empregados fazem parte da força de trabalho, o 

capital humano, e também ocupam a posição de agentes de governança, quando na função de 

gerentes.  

As diretrizes de RSE apresentam a governança organizacional como o fator mais crucial 

para possibilitar que a empresa tanto se responsabilize pelos impactos de suas decisões e 

atividades quanto integre a responsabilidade social em seus processos de trabalho e 

relacionamentos. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2010). 



161 

 

Nesse contexto, interessou à pesquisa investigar como o acontecimento da RSE traz 

mudanças para a governança da empresa, contribuindo para que os empregados decidam sobre 

o seu trabalho. A esse respeito, no âmbito do discurso da RSE, encontram-se políticas e práticas 

de trabalho relacionadas às participações representativa e direta dos empregados.  

A responsabilidade pelas análises e decisões tomadas pelas empresas recai sobre os 

órgãos envolvidos no seu sistema de governança, dentre eles os comitês de sustentabilidade. A 

gestão participativa é considerada eficiente se os comitês de gestão da empresa contam com a 

participação ativa de representantes dos empregados, como também, se os representantes dos 

empregados possuem comunicação regular com a alta administração da empresa. (INSTITUTO 

ETHOS, 2014). 

Em geral, as empresas ainda não possuem representantes dos empregados no conselho 

de administração e comitês de gestão. Por exemplo, os comitês de ética e de sustentabilidade 

corporativo do Grupo Ecorodovias (2015) são formados por representantes dos acionistas 

controladores, membros do Conselho de Administração e executivos da Companhia. A AES 

Eletropaulo (2015) descreve o seu comitê de sustentabilidade como um órgão não estatutário 

responsável por assegurar a gestão e a prestação de contas relacionadas à sustentabilidade. Os 

membros desse comitê são o presidente e vice-presidentes do Grupo. 

O Grupo Itaúsa (2015) apresenta três comissões criadas em 2015 para apoiar a Diretoria 

na gestão de temas de alta relevância para o seu desempenho. A Comissão de Sustentabilidade 

e Riscos, a Comissão de Estratégia e Investimentos e ainda a Comissão de Pessoas que reúne-

se mensalmente para discutir e definir temas relacionados à gestão de pessoas, como 

treinamento e desenvolvimento, remuneração, políticas internas e clima no ambiente de 

trabalho. Essas comissões não contam com representantes dos empregados.  

Somente em nível administrativo mais baixo são criados comitês formais com a 

participação dos empregados, a exemplo do comitê de saúde e segurança. Esses comitês se 

limitam a envolver os empregados na promoção de melhorias nas condições de trabalho.  

A participação representativa considerada mais relevante é a negociação coletiva, que, 

em conjunto com a governança corporativa, integra uma estrutura geral que contribuiria para a 

promoção de uma gestão responsável. (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2015). Todavia, 

a negociação normalmente é apresentada como uma discussão sobre salários e condições de 

trabalho e não alcança a inclusão dos empregados como participantes da decisão sobre os meios 

e destinos de seu trabalho.  
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O diálogo social é uma prática de trabalho com potencial de ser utilizada em níveis 

variados, tanto na participação representativa quanto na participação direta dos empregados. 

Essa prática é definida como um tipo de negociação, consulta ou troca de informações entre 

representantes de governos, empregadores e trabalhadores (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2010). Não encontramos nos relatos de sustentabilidade o emprego do 

diálogo social como participação dos empregados no desempenho em sustentabilidade das 

empresas.  

O aspecto governança organizacional é descrito à partir de mecanismos formais de 

governança, suas estruturas e processos. Não é dada atenção ao relato dos mecanismos 

informais que emergem do convívio cotidiano e que poderiam contemplar a participação dos 

empregados. Em geral, estes se resumem a programas que motivam os empregados para a 

sugestão de idéias favoráveis ao bom andamento dos negócios.  

Exemplos de programa de incentivo e reconhecimento de sugestões foram apresentados 

pela Fibria (2015) que relata o ‘Programa i9 1.586 boas idéias’, estruturado para estimular a 

participação dos empregados com sugestões de melhorias nos processos da empresa e em suas 

rotinas de trabalho e o ‘Programa i9 FOCO’ voltado para as necessidades estratégicas da 

companhia. È possível que os mecanismos informais de participação estejam sendo inibidos 

pelas exigências de conformidade trazidas por procedimentos de compliance. 

De outra forma, encontramos a prática de utilizar de especialistas externos para discutir 

a sustentabilidade das empresas. A Natura (2015) apresenta como meta o estabelecimento de 

uma rede consultiva que apoie soluções e formule diretrizes para evolução da Visão de 

Sustentabilidade. Entre as ambições e compromissos da empresa para 2020, está a implantação 

de um Conselho Consultivo formado por especialistas externos, para avaliar progressos e ajudar 

a evoluir a sua estratégia. 

As práticas formais de relacionamento com os empregados se concentram em 

mecanismos de queixas e reclamações no âmbito das práticas trabalhistas. A participação direta 

dos empregados aparece como um meio de engajamento de partes interessadas da empresa. A 

Tim Celular (2015), por exemplo, apresenta sua política de engajamento com diretrizes para 

orientar e estimular seus colaboradores na condução participativa de relacionamentos com 

outros stakeholders da empresa. Também é comum a participação direta dos empregados em 

atividades externas ao ambiente de trabalho, com frequência em programas de voluntariado 

como o da Cielo (2015), que possui frentes de atuação no voluntariado e projetos sociais.  
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Por outro lado, quando em função administrativa de gerentes e na condição de agente 

de governança, os empregados passam a assumir a responsabilidade direta pela gestão de 

pessoas e de riscos envolvidos nos negócios. Na sua tomada de decisão, espera-se que eles 

levem em conta, simultaneamente, o grau de exposição ao risco, já definido pela empresa, e a 

prudência necessária, evitando-se os extremos tanto de um quanto de outro (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015). Desta forma, cabe aos gerentes 

a missão, muitas vezes ambígua, de alcançar resultados econômicos e bem gerir os impactos 

sociais e ambientais das decisões e atividades na empresa. 

 O controle e a gestão dos riscos das operações das empresas são feitos pelos gerentes 

com o apoio de diversas funções corporativas de riscos, controles e compliance. Por exemplo, 

o modelo do Grupo Ecorodovias (2015) conta com ‘três linhas de defesa’: o controle e a gestão 

dos riscos executada pelos gestores das unidades de negócio são a primeira linha de defesa; a 

segunda é a liderança do Grupo responsável por avaliar cenários e emitir pareceres sobre os 

riscos e o apetite da empresa em abordá-los nas decisões de negócios; e a última cabe às funções 

corporativas de riscos, controles e compliance.  

Nesse contexto, os gerentes são cada vez mais conduzidos por processos e regras. As 

decisões são tomadas com bases em parâmetros já delineados e objetivos previamente 

definidos, tudo é objeto de cálculo e controle. O processo passa a ser conduzido de forma 

impessoal, tomando o espaço da experiência de apropriar-se da responsabilidade pelos 

resultados e impactos do que se produz no trabalho. Na estrutura governança, os comitês da alta 

administração tomam o espaço da gestão participativa dos empregados, quando se assume e 

divide a responsabilidade pelo trabalho.  

A despeito disso, estar na posição de decisão continua estressante. Não deixam de pesar 

sobre os gerentes as requisições por sempre mais resultados. Nesse sentido, o aculturamento 

para o comportamento apropriado à identidade da empresa é prática comum. As boas práticas 

definem que a clareza sobre essa identidade da empresa é fundamental para que eles possam 

exercer adequadamente seus papéis, alinhando a estratégia traçada e a ética. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, 2015).  

Nas descrições dos valores das empresas apresentadas nos relatos de sustentabilidade, é 

comum a requisição por performance. Os gerentes lideram gente de talento que gosta de 

trabalhar em um ambiente de colaboração, meritocracia e alta performance. (ITAU 

UNIBANCO HOLDING, 2015). Apresenta-se como a principal tarefa dos administradores 

desafiar pessoas a obterem melhores resultados, para tanto, eles têm a incumbência de escolher 
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pessoas melhores do que eles próprios, treiná-las, desafiá-las e mantê-las. (LOJAS 

AMERICANAS, 2015).  

Nesse ritmo, a identidade das empresas é cada vez mais a performance que toma os 

empregados e a natureza como disponíveis para resultados. Assim, identificados com a 

empresa, os gerentes lideram equipes numa busca incansável por atingir metas de redução de 

custos, de maior produção, de maior venda, de maior fatia de mercado, etc. Esse modo de 

gerenciar encontra reforço nos programas de formação voltados para as lideranças. Por 

exemplo, o programa ‘Eu Sou Líder BRF’ faz o desenvolvimento de liderança, gerando 

sentimento de pertencimento e capacitando o líder BRF no jeito de liderar da empresa. (BRF, 

2015) 

A observação dos relatos nos mostra que a sustentabilidade chega aos empregados, 

gerentes ou não, como uma requisição de performance. Os gerentes, embora participem da 

estrutura de governança e tenham incumbência de tomar decisões, têm a sua experiência de 

‘decidir-se sobre o trabalho’ submetida ao processualismo da governança que sustenta uma 

gestão orientada para redução de riscos para os negócios e resultados. Não é sem razão que a 

gestão de People Value da Tim Celular (2015) traz como desafios no gerenciamento dos seus 

colaboradores, a busca do equilíbrio entre as expectativas das pessoas, as necessidades do 

negócio e as condições de mercado. 

A ênfase num processo de decisão regido por regras ofusca o âmbito judicativo 

necessário ao ‘decidir-se sobre o trabalho’. Porém, os empregados pouco decidem sobre o seu 

trabalho, cotidianamente lhes cabe cumprir procedimentos já estabelecidos. Os elementos 

descritos em torno das participações representativa e direta dos empregados demonstram como 

as empresas ainda estão distantes de implicar os empregados no desenvolvimento de respostas 

responsáveis à sustentabilidade.  

 A vida é necessidade de ação e trabalho. A essência não técnica da técnica moderna é 

o perigo que se apresenta como uma ação reformadora e planificadora que nos destina uma 

sistemática racionalização da vida. (FOGEL, 1996) Deixando-se tomar como mera 

disponibilidade, os empregados são seduzidos a entrar na cadência de um modo impessoal de 

trabalho e seguirem determinados em suas ações por considerações de ganho ou perda 

monetária. Submetido aos parâmentros da técnica, o trabalho deixa de ser para estes um modo 

de vir a ser propriamente si mesmos.  

No entanto, cada empregado pode decidir-se por estabelecer uma relação livre com a 

técnica e, com isso, retomar o respeito e consideração à originalidade de si mesmo e dos outros 
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e da natureza. Neste âmbito, o ‘decidir-se sobre o trabalho’ passa a ser uma experiência de 

apropriação do que se faz, do que se produz, dos resultados do que se produz, e, por fim, uma 

experiência de apropriação de si mesmo.  

 

5.4 Os conhecimentos e orientações para ‘saber sobre o trabalho’ 

 

No âmbito das práticas de treinamento, a gestão de competências ganha relevo nos 

relatos de sustentabilidade. Os dados analisados apresentam políticas e programas voltadas para 

o desenvolvimento de competências dos empregados e gerentes. O objetivo é que eles possam 

atingir metas estratégicas em um ambiente de trabalho em processo de constante mudança. 

Como resultado, as empresas passam e dispor de público interno mais qualificado e consciente 

da necessidade de um melhor desempenho (GLOBAL REPORTING INITIATIVE, 2015).  

O programa de educação para a sustentabilidade da AES Eletropaulo (2015) foi 

desenhado para alcançar todos os colaboradores. Aborda a estratégia, conceitos básicos e 

comunicação sobre as práticas e atitudes sustentáveis incorporadas aos processos da empresa. 

A intenção é que o programa traga mudanças para a cultura organizacional, com a inserção de 

aspectos socioambientais nas decisões diárias na empresa. A Tim Celular (2015) mostra uma 

agenda de treinamentos em questões de sustentabilidade e oferece abono de um dia para 

incentivar os colaboradores próprios a participarem de seu programa de volutariado. Os 

treinamentos trazem como metas de desempenho o número de horas de treinamento e o 

percentual de colaboradores próprios participantes. 

Em outra direção, os empregados participam de programas de capacitação para o 

desempenho da função, aculturamento e engajamento, ocasião em que são sensibilizados para 

a importância do cliente e do negócio. O Programa Intersomos do Grupo Fleury (2015), uma 

das principais ações de engajamento da sua Universidade Corporativa, tem como objetivo 

sensibilizar todos os colaboradores para a importância do encantamento do cliente, do negócio 

de saúde a partir do conhecimento sobre o que a empresa faz (processos) e como faz (cultura).  

Em geral, os programas buscam conectar estratégias de negócio e cultura interna para 

trazer produtividade e alto desempenho para a empresa. Por exemplo, o modelo de educação 

corporativa das Lojas Renner (2015) atua em quatro pilares: Liderança Inspiradora; Cultura do 

Encantamento; Gestão do Negócio; Moda e Produto e Sustentabilidade. A empresa conta com 

treinamentos virtuais que contemplam os temas ligados à sustentabilidade e atua em conjunto 

com organizações sociais em cursos em uma escola de costura. 
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As empresas relatam a crença no desenvolvimento de seus talentos internos e se 

empenham na busca contínua pela produtividade e alto desempenho de seus colaboradores. A 

AES Eletropaulo (2015) reestruturou o departamento de recursos humanos para atender às 

demandas das empresas de maneira mais eficiente. Este foi segmentado em áreas dedicadas à 

gestão de talentos, ao clima organizacional, remuneração e relacionamento com sindicatos. 

Por sua vez, os empregados devem refletir os valores das empresas como excelência, 

respeito e entusiasmo. Nessa situação, eles aparecem como protagonista do seu 

desenvolvimento e, assim, participam da elaboração de um plano de treinamento individual 

alinhado às atividades profissionais cotidianas de cada um.  

Os empregados da Even (2015) participam de um programa de desenvolvimento 

individual, elaborado com base nas competências necessárias para o desenvolvimento da sua 

carreira e nas atividades disponibilizadas pela empresa. A Cielo (2015) acredita que os 

colaboradores devem ser protagonistas do seu desenvolvimento profissional e de carreira, para 

tanto, busca incessantemente ampliar seu capital intelectual, a transparência e a liberdade para 

que todos possam expressar suas opiniões e contribuir para o aprimoramento constante da 

Organização e de toda sua cadeia de valor. Em 2015, os treinamentos comportamentais para o 

desenvolvimento de lideranças da AES Eletropaulo (2015) abordaram capacidade de trabalhar 

sob pressão, gestão de conflitos e orientação para resultados.  

Neste contexto de competição e controle, ganham espaço os treinamentos voltados para 

a superação de obstáculos que, para manter os empregados na total disponibilidade, acabam por 

desessencializá-los enquanto homens, uma vez que se tenta retirá-los de seu lugar de finitos, de 

limitados, a da dor. (FOGEL,1996) O aprendizado em torno da competição assume tal primazia 

que acaba por inibir os saberes advindos da cooperação no trabalho. A liderança aparece 

deslocada da relação de comunidade com o outro, constitutiva do agir ético. Esta ênfase no 

indivíduo isolado ofusca a relevância da condição existencial de ser com os outros, sempre em 

relação. Os desvios para práticas desleais são tão frequentes que, em consequência, as empresas 

estão se iniciando na prática de capacitar os seus gerentes e empregados em questões 

relacionadas às boas práticas concorrenciais. 

As práticas de reconhecimento e a promoção no trabalho vinculam o desenvolvimento 

profissional ao desempenho frente a desafios e metas estabelecidos pelos planos de negócios 

das empresas. No âmbito da RSE, orienta-se o bom uso de critérios na avaliação dos 

empregados. Isto ajuda as empresas a respeitarem as necessidades pessoais dos empregados no 
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planejamento do trabalho e a estabelecer procedimentos formais e claros de promoção e 

aumento salarial. (INSTITUTO ETHOS, 2014). 

As empresas descrevem programas de gestão de performance onde usualmente os 

empregados são avaliados por suas ‘entregas’ frente à metas previamente contratadas. O 

Programa de Gestão de Performance do Itau Unibanco Holding (2015), por exemplo, avalia a 

qualidade das ‘entregas’ do colaborador, o seu comportamento frente ao comportamento 

desejável e o desempenho relativo do colaborador frente a seus pares. As avaliações de 

performance são feitas pelos gerente imediato ou de maneira colegiada e os resultados desse 

processo são base para o plano de desenvolvimento individual de cada empregado.  

A gestão de competências dos empregados se alinha aos desafios das empresas. Em 

geral, não aparecem metas relacionadas ao desempenho social e ambiental nas avaliações de 

competências. Assim, o desempenho dos empregados segue atrelado quase que exclusivamente 

à agregação de valor para o acionista. No seu processo de avaliação, a Fibria (2015) faz a gestão 

de pessoas com base no desempenho atual e em contribuições futuras para a empresa. Uma vez 

que não há oportunidades e espaço no organograma da companhia para a promoção de todos, a 

empresa declara reconhecer os seus limites em termos de alavancar a trajetória profissional de 

seus empregados. 

Nesse contexto, algumas empresas usam um sistema de avaliação técnica e 

comportamental para identificar a aderência do perfil do empregado com requisitos técnicos e 

comportamentais para a posição ocupada. Cabe ao avaliador descrever o perfil do profissional 

em parâmetros já estabelecidos pelo sistema, enquanto os empregados são incentivados e 

treinados para adequarem-se a perfís requeridos. Seguindo essa tendência, a BRF (2015) 

apresenta o seu Ciclo de Alta Performance, um processo de avaliação 360º baseado na 

aderência à cultura VIVA BRF e aos resultados e entregas individuais de cada colaborador. 

A intenção é de que os interesses dos empregados estejam alinhados aos interesses da 

empresa por meio de incentivos e restrições. Aqueles que são promovidos recebem gordas 

remunerações. Por exemplo, no que diz respeito à relação entre a maior e a menor remuneração 

pagas pela empresa, a Tim Celular (2015) relata um aumento dessa variação de 2014 para 2015, 

passando de 50 para 53,5. Nesse contexto, acirra-se a competição, o individualismo e a entrega 

do empregado, sem restrições, aos interesses de geração de valor econômico.  

O sistema de avaliação dita métricas a que os empregados se submetem. Assim, 

comportando-se como todos devem se comportar para serem promovidos, eles acabam por 

tomar a si mesmos como um perfil a ser comparado a requisitos técnicos e comportamentais 
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adequados à posição a ser ocupada. O que está em questão é que não são bem vindos o erro e a 

imperfeição constituintes de nossa condição existencial de sermos finitos e limitados. 

Com os critérios de avaliação em curso, quase sempre os bons resultados são alcançados 

quando a relação essencial do empregado com o seu si-mesmo passa a ser tomada de uma forma 

imprópria, isto é, quando ele não se apropria de suas possibilidades e se entrega tutela do 

impessoal, assumindo como valor para si o que já foi definido previamente pela empresa como 

valor.  

Em meio à experiência de ser reconhecido e promovido no trabalho, o ser para 

possibilidades tende a ser tomado como um simples desejo de ser promovido que ofusca e 

encobre o ‘querer ser si-mesmo’. Assim, o que tem sucesso na experiência da promoção não é 

o propriamente si-mesmo: o sucesso é da cadência num modo impessoal de ser, que Heidegger 

nomeia como ‘decadência’. No ‘sucesso da decadência’ se mostra o apelo de exploração.  

Empresas de todos os setores, mesmos os mais afastados da produção industrial, relatam 

vínculos de suas operações com a educação para sustentabilidade. No entanto, podemos ver que 

são iniciativas deslocadas das operações, periféricas e pontuais, distantes de alcançar as 

pretensões da RSE de integrar a responsabilidade social em toda a empresa. Numa visão geral, 

a educação dos empregados para dar respostas à sustentabilidade não tem a relevância dos 

treinamentos e capacitação para uma boa performance e resultados.  

Uma investigação dos relatos de sustentabilidade deixa ver como as práticas de 

reconhecimento e promoção no trabalho está orientada para implicar os empregados no 

empenho pela preservação e criação de valor econômico. Nessa direção, as práticas de 

treinamento e capacitação e promoção preparam os empregados para a melhoria de desempenho 

baseada no individualismo. Em consequência, as respostas responsáveis à sustentabilidade são 

tomadas como uma performance adequada de cada empregado aos objetivos de negócio 

traçados pela empresa.  

Os processos de avaliação não fazem referência ao valor da originalidade de cada um. 

Na cadência dos desafios e metas, em geral, as empresas preparam e promovem aqueles que 

não dão limites ao apelo de exploração e se entregam à busca por resultados para os acionistas.  

A promoção não resume os desafios com o trabalho e a melhoria de desempenho é pobre como 

medida única para a gestão de pessoas. O apelo de sempre novos desafios requer dos 

empregados uma total disponibilidade, e para isso, tenta retirá-los de seu lugar de finito, de 

limitado e de sofirmento. 
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 Nessa cadência, o acontecimento da RSE sustenta práticas educativas e de promoção 

ainda pobres em recursos para que os empregados conheçam, saibam e possam decidir-se sobre 

os destinos daquilo que é produzido coletivamente no trabalho.  
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE ESTUDOS  

 

6.1 Conclusões 

  

Realizamos a pesquisa com o objetivo geral discutir as contribuições do acontecimento 

da RSE para o sustento de uma convivência cotidiana ética e propícia à participação dos 

empregados no desenvolvimento de respostas responsáveis à sustentabilidade. Para tanto, 

investigamos como a RSE, se fazendo um acontecimento, traz mudanças para a perspectiva, 

interesse, trabalho e convivência cotidiana dos empregados, implicando a sua existência.  

Como base para a investigação, descrevemos o discurso da RSE em torno da relação 

empregado-trabalho e apresentamos a perspectiva heideggeriana sobre existência, técnica, ética 

e responsabilidade. Em seguida, elaboramos tematizações da experiência de ‘ser responsável’ 

pelo trabalho na empresa. 

No decurso da pesquisa, as tematizações ofereceram considerações de interesse para 

esta conclusão, a saber:  

 

a) A abertura para ‘apropriar-se da responsabilidade pelo trabalho’, encontrada pelos 

empregados enquanto partes interessadas: 

 

Os empregados são alçados à condição de partes interessadas, no entanto, as estratégias 

de engajamento, em geral, são adequadas à gestão dos empregados como mais um de vários 

públicos de relacionamento.  

Centrados nos interesses dos negócios, os objetivos de engajamento nivelam todos os 

públicos, afastando-se dos interesses dos empregados em jogo em cada situação-circunstância 

do cotidiano de trabalho. Em geral, a ouvidoria interna, canais de comunicação e programas de 

treinamento se destacam entre os métodos de engajamento. Este quadro, evidencia como as 

empresas ainda mantêm os empregados numa posição passiva e reativa, com pouca interação 

entre eles e com os agentes de governança. 

As estratégias apresentadas para os empregados enquanto pastes interessadas, 

geralmente dizem respeito à atração e retenção, garantia ou melhoria do emprego, saúde e 

segurança. Esses aspectos recebem como resposta treinamentos a serem oferecidos pela 

empresa. Observamos que os aspectos ética, reputação e transparência alcançam alta magnitude 

de impactos e são avaliados como relevantes, não apenas para os empregados, dado que uma 
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boa reputação contribui para redução dos custos, favorecendo a preservação e criação de valor 

econômico. 

Neste passo, as estratégias de sustentabilidade das empresas passam a ter como foco a 

meritocracia e performance. A cultura e clima organizacional também são direcionados para 

garantia de performance dos empregados. Os esforços dos empregados são voltados para a 

criação de valor econômico que beneficiam diretamente o acionista. Este direcionamento deixa 

em segundo plano o desenvolvimento de respostas estratégicas e responsáveis à 

sustentabilidade. 

A despeito das orientações para que os trabalhadores não sejam considerados como 

apenas um fator de produção, em meio às requisições de performance para a sustentabilidade 

dos negócios, os empregados aparecem como mais uma disponibilidade para resultados, 

reduzindo-se, assim, o espaço para que eles se apropriem da responsabilidade pelo trabalho.  

 

b) A abertura para ‘apropriar-se da responsabilidade pelo trabalho’, encontrada pelos 

empregados enquanto presença de uma não-conformidade.  

 

A meritocracia aparece como um valor tão promovido que passou a ser a forma 

dominante de fazer a gestão do ‘capital humano’ das empresas. Encontramos relatados 

programas de desenvolvimento centrados na liderança pessoal, onde a principal tarefa dos 

administradores é escolher pessoas melhores do que eles próprios, treiná-las, desafiá-las e 

mantê-las. Os resultados são garantidos por empregados obsessivos com custos e despesas, 

únicas variáveis sob controle. 

No mesmo sentido, a identidade e cultura das empresas são compreendidas como mais 

uma disponibilidade e apresentadas como um sistema operativo de forças a ser adequadamente 

direcionado para atender aos objetivos dos negócios. 

Nos relatos de sustentabilidade, os códigos de conduta aparecem como os instrumentos 

usados promover os princípios éticos e refletir a identidade e a cultura das empresas. No entanto, 

os códigos são tomados como um dos mecanismos de controle, passando a ser geridos por áreas 

de compliance, responsáveis pelo cumprimento dos aspectos legais e regulamentares internos 

e externos das empresas. 

Uma investigação dos relatos de sustentabilidade permite ver como os códigos de 

conduta e sistemas de conformidade deslocam a ética para o campo de mitigação ou prevenção 
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de riscos para a empresa. A ética, apropriada para reduzir a exposição das empresas a 

comportamentos de risco, apresenta-se como mais um controle da empresa 

Na mesma direção, os princípios e valores que ganham relevância no âmbito da gestão 

da identidade e cultura das empresas, em geral, têm pouca relação com uma convivência 

cotidiana propícia ao si-mesmo autêntico e à relação libertadora entre os empregados. Esses 

indicativos mostram que o acontecimento da RSE acolhe e mantêm práticas de gestão da 

identidade, cultura e ética ainda pouco propícias a que os empregados se apropriem da 

responsabilidade pelo trabalho. 

 

c) As possibilidades para ‘decidir-se sobre o trabalho’, destinadas aos empregados 

enquanto participantes da gestão da empresa. 

 

Em geral, as empresas analisadas ainda não possuem representantes dos empregados no 

conselho de administração e comitês de gestão. Somente em nível administrativo mais baixo 

são criados comitês formais com a participação dos empregados. Nestes, o envolvimento dos 

empregados se limita à promoção de melhorias nas condições de trabalho. Por sua vez, a 

negociação coletiva normalmente é apresentada como uma discussão sobre salários e condições 

laborais e não inclui os empregados na decisão sobre os meios e destinos de seu trabalho.  

Não é prática comum, o emprego do diálogo social como participação dos empregados 

no desempenho em sustentabilidade das empresas. As práticas formais de relacionamento com 

os empregados se concentram em mecanismos de queixas e reclamações no âmbito das práticas 

trabalhistas. Também é usual, a participação direta dos empregados em atividades externas ao 

ambiente de trabalho, com frequência em programas de voluntariado. 

A ênfase num processo de decisão regido por regras ofusca o âmbito judicativo. Os 

empregados pouco decidem sobre o seu trabalho, cotidianamente lhes cabe cumprir 

procedimentos já estabelecidos. Nesse contexto, não recebem atenção nos relatos os 

mecanismos informais que emergem do convívio cotidiano e que poderiam contemplar a 

participação dos empregados. As práticas participativas, em geral, se resumem a programas que 

motivam os empregados para a sugestão de idéias favoráveis ao bom andamento dos negócios.  

Por outro lado, quando em função administrativa de gerentes e na condição de agente 

de governança, os empregados passam a assumir a responsabilidade direta pela gestão de 

pessoas e de riscos envolvidos nos negócios. No entanto, eles são cada vez mais submetidos a 

processos e regras. As decisões são tomadas com bases em parâmetros já delineados e objetivos 
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previamente definidos, tudo é objeto de cálculo e controle. O processo passa a ser conduzido 

de forma impessoal, tomando o espaço da experiência de apropriar-se da responsabilidade pelos 

resultados e impactos do que se produz no trabalho. 

Os elementos descritos em torno das participações representativa e direta dos 

empregados demonstram como as empresas ainda estão distantes de implicar os empregados 

em decidir-se sobre o seu trabalho.  

 

d) Os conhecimentos e orientações para ‘saber sobre o trabalho’, oferecidos aos 

empregados enquanto envolvidos em práticas de treinamento, capacitação e promoção. 

 

Em geral, os programas de treinamento buscam conectar estratégias de negócio e cultura 

interna para trazer alto desempenho para a empresa. A gestão de competências ganha relevo 

nos relatos de sustentabilidade. As empresas destacam o desenvolvimento de seus talentos 

internos e se empenham na busca contínua pela produtividade. 

 Os empregados aparecem como protagonista do seu desenvolvimento e, assim, 

participam da elaboração de um plano de treinamento para o desenvolvimento individual onde 

as ações de treinamento são alinhadas às atividades profissionais cotidianas de cada um. Os 

treinamentos comportamentais para o desenvolvimento de lideranças abordam capacidade de 

trabalhar sob pressão, gestão de conflitos e orientação para resultados. 

O sistema de avaliação dita métricas a que os empregados se submetem. Não são bem 

vindos o erro e a imperfeição. Com os critérios de avaliação em curso, quase sempre os bons 

resultados são alcançados quando ele não se apropria de suas possibilidades, assumindo como 

valor para si o que já foi definido previamente pela empresa como valor. 

O aprendizado em torno da competição assume tal primazia que acaba por inibir os 

saberes advindos da cooperação no trabalho. Ganham espaço os treinamentos voltados para a 

superação de obstáculos que, para manter os empregados na total disponibilidade, acabam por 

desessencializá-los enquanto homens, uma vez que se tenta retirá-los de seu lugar de finitos, de 

limitados, e da dor.  

A gestão de competências dos empregados se alinha aos desafios das empresas. Nas 

avaliações de competências, em geral, não aparecem metas relacionadas ao desempenho social 

e ambiental. Nessa direção, as empresas de todos os setores, mesmos os mais afastados da 

produção industrial, relatam vínculos de suas operações com a educação para sustentabilidade. 
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No entanto, podemos ver que são iniciativas deslocadas das operações, periféricas e pontuais, 

distantes de conseguir integrar a responsabilidade social em todos os níveis da empresa.  

As respostas responsáveis à sustentabilidade são tomadas como uma performance 

adequada de cada empregado aos objetivos de negócio traçados pela empresa. Nessa situação, 

o acontecimento da RSE sustenta práticas educativas e de promoção ainda pobres em recursos 

para que os empregados conheçam, saibam e possam apropriar-se da responsabilidade pelo 

trabalho. 

Em resumo, concluímos que o acontecimento da RSE, embora se proponha enfrentar 

questões psicossociais e ambientais do mundo globalizado, ainda traz poucos recursos para 

implicar os empregados em dar limites ao apelo de exploração da natureza, dos outros e de si 

mesmos, que se apresenta na convivência cotidiana do trabalho.  

 Todavia, podemos nos decidir por estabelecer uma relação livre com a técnica. A esse 

respeito, em contraposição ao pensamento calculante típico à atitude centrada em produtividade 

e resultados, Heidegger (2000) nos apresenta a serenidade como um pensamento que medita. 

Somente um pensamento que não calcula nos permite habitar um mundo mais livre e aberto, 

liberando a nós mesmo, aos outros e à natureza para mostrarem-se em sua originalidade. 

Heidegger sinaliza que qualquer um pode seguir os caminhos da reflexão à sua maneira 

e dentro dos seus limites, meditando sobre aquilo que lhe diz respeito aqui e agora:  

Por outo lado, qualquer pessoa pode seguir os caminhos da reflexão à sua 

maneira e dentro dos seus limites. Porquê? Porque o Homem é um ser (Wesen) 

que pensa, ou seja, que medita (sinnende). Não precisamos, portanto, de modo 

algum, de nos elevarmos às ‘regiões superiores’ quando refletimos. Basta 

demorarmo-nos (verweilen) junto ao que está perto e meditarmos sobre o que 

está mais próximo: aquilo que diz respeito a cada um de nós aqui e agora [...] 

(HEIDEGGER, 2000, p. 14). 

 

Na situação-circunstância de empregados não podemos nos desviar do âmbito concreto 

da experiência de responder na empresa pela requisição de ser produtivo. Nada impede que 

cada um se coloque de forma serena diante disso e, refletindo, conquiste o modo de ser ético, 

escolhendo ser produtivos a seu modo.  

Ao final, levantamos recomendações para o sustento de uma convivência cotidiana ética e 

propícia à experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa. 

6.2 Limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros 

 

As conclusões deste estudo foram feitas com base numa amostra de participantes cujos 

relatórios estão disponibilizados na Internet pelas empresas da carteira do ISE 2015/2016 da 
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BM&FBOVESPA. Precisam ser consideradas como limitações de pesquisa a posição de 

destaque das empresas em relação à RSE, o seu porte e a provável homogeneidade da amostra, 

em função de todas as empresas já terem se enquadrado no processo seleção para compor as 

carteiras ISE. Portanto, as conclusões não podem ser generalizadas para todas as empresas. 

São também limitações da pesquisa as restrições e pobreza das informações, advindas 

principalmente da coleta de dados secundários para os quatro tipos de situação-circunstância 

dos empregados, observada na elaboração da descrição do discurso da RSE em torno da relação 

empregado-trabalho. 

 Além disso, a forma como o método foi empregado neste estudo apresenta limitações, 

tais como: 

a) Indisponibilidade de instrumento específico para cada tema escolhido, já com 

informações advindas de empregados e empresas; 

b) Não acesso ao discurso das pessoas a respeito da experiência estudada; 

c) Reduzido número de tipos de situação-circunstância dos empregados 

considerados na descrição do discurso da RSE.  

 

 Uma relevante limitação do método foi a não garantia que a descrição do discuros da 

RSE e os temas escolhidos sejam suficientes para analisar como o acontecimento da RSE 

alcança a convivência cotidiana para implicar os empregados na responsabilidade pelos 

impactos de seu trabalho.   

 Por fim, seria relevante aprofundar as questões levantadas em pesquisas que 

contemplem o discurso dos empregados em torno da experiência de ‘ser responsável’ pelo 

trabalho na empresa. Outro caminho de pesquisa seria levantar práticas que contribuam para o 

compartilhamento da responsabilidade pelo trabalho. 
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APÊNDICE A – Recomendações para o sustento de uma convivência cotidiana ética e 

propícia à experiência de ‘ser responsável’ pelo trabalho na empresa.  

 

1. Respeitar o empregado na sua dinâmica existencial constituinte de sentido. Preservar o 

espaço para o empregado fazer do trabalho uma experiência de apropriação de si mesmo 

e do que se produz coletivamente. 

 

Em sua riqueza e diversidade, a identidade e cultura da empresa não se reduzem a um 

sistema operativo de forças ou recursos, disponíveis e adequadamente direcionados para 

atender aos objetivos dos negócios.  O valor do trabalho não cabe em um cálculo de resultados. 

Cada empregado é capaz de dar um sentido próprio ao que se realiza. 

Atenta para as implicações entre a cultura organizacional e a dinâmica existencial 

constituinte de sentido de cada empregado, a empresa pode promover modos criativos e 

singulares de experiência do trabalho. Nesse enquadre, as ações precisam fazer sentido para 

quem recebe a incubência de executa-las e deixam ser medidas apenas pelos resultados. O 

processo de avaliação passa a contemplar a valorização do trabalho significativo e produtivo.  

Permitir ao empregado um rítmo de trabalho cadenciado, que facilita uma articulação 

serena com as coisas, como os outros e com ele mesmo, libera-o para fazer do trabalho uma 

experiência de apropriação de si mesmo e do que se produz coletivamente. 

 

2. Respeitar o empregado na sua condição existencial de ser finito e limitado. Preservar o 

espaço para a dúvida, erro, imperfeição, sofrimento e alegria. 

 

Os programas de treinamento são direcionados para ajustar a cultura da empresa às 

estratégias de negócio em busca de alto desempenho. Mantidos em um contexto de competição, 

empregados-talentos se empenham em uma faina contínua pela produtividade. Cada um precisa 

se manter em total disponibilidade, superar todos os obstáculos, exigindo de seu trabalho cada 

vez mais previsão, certeza, precisão e resultado.  

Todavia, cada experiência singular faz-se uma não conformidade. Sem espaço para a 

dúvida, erro, imperfeição, sofrimento e alegria, o empregado acaba desinstaurado do seu lugar 

de poder-ser, decaindo para uma existência planificada e pobre em possibilidades.  

A finitude da existência se apresenta tanto no espaço quanto no tempo, uma vez que nossas 

possibilidades de ser não são infinitas e que cada um, a seu tempo, adoece e morre. Nem por 
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isso a vida deixa de ser rica em oportunidades e produtiva. A experiência do trabalho na empresa 

pode ser ocasião para os atos de criar e aprender que se fazem na disposição para errar, acertar, 

duvidar, saber de si, saber do outro, sofrer e se alegrar.  

 

3. Promover uma relação libertadora entre os empregados. 

 

A gestão de pessoas está submetida a metas para controle de não-conformidades. A 

padronização de procedimentos e comportamentos tem o objetivo de reduzir riscos de perdas 

econômicas para a empresa. Nessa situação, a tarefa de gerenciar pessoas se perde em uma 

relação de controle baseada no acompanhamento de indicadores e processos. Em resposta ao 

apelo por eficiência, os empregados que se entregam ao controle de toda não-conformidade.  

Contudo, a experiência ética não cabe nos códigos de conduta e sistemas de 

conformidade. Pode ser de outra forma. Uma gestão que aproxima, respeita e considera a 

originalidade de cada um, sustentando uma relação libertadora entre os empregados. Nesta, a 

amizade é liberada como o modo próprio da relação ética, inspirando um agir cauteloso, sereno 

e respeitoso.  

 Uma relação libertadora pode deixar os empregados livres para escolher o seu poder-

ser mais próprio e dar limites ao apelo de exploração na empresa, colocando em jogo outras 

riquezas da vida. 

 

4. Respeitar o empregado na sua dinâmica existencial de ser com os outros. Promover os 

saberes advindos da cooperação no trabalho. 

 

A centralidade da criação de valor econômico faz da meritocracia a forma dominante 

de fazer a gestão de pessoas nas empresas. As práticas de promoção são planejadas para alinhar 

os interesses dos empregados com os interesses da empresa por meio de incentivos e restrições. 

Os interesses dos empregados são vistos em termos de ganhos econômicos e posição de 

destaque em relaçãos aos demais. Como resultado, promove-se um acirramento da competição, 

o individualismo e a entrega do empregado, sem restrições, aos interesses da empresa. 

Todavia, dado que os empregados compartilham a experiência do trabalho na empresa, 

os saberes mobilizados pela cooperação no trabalho podem ser cotidianamente construídos e 

acessados. Em especial, o modo de ser ético, por si mesmo uma forma fundamental de 

experiência que tem relação com estar junto com os outros na conviência cotidiana.  
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Nesse âmbito, a criação de valor econômico e de outras riquezas da vida, assumem por 

base saberes advindos da cooperação, a serem alcançados, por exemplo, em práticas de gestão 

participativa, comitês de empregados, grupos de trabalho para troca de experiências e apoio 

mútuo e outras atividades que favoreçam a participação direta dos empregados. 

 

5. Preservar o espaço para o julgamento do empregado frente à situação-circunstância que 

está sendo decidida no trabalho.  

 

Os empregados são submetidos a mecanismos de controle, transparência e integridade 

cada vez mais robustos. Os códigos de conduta deslocam a ética para o campo da mitigação e 

prevenção de riscos de perdas financeiras para a empresa. As situação-circunstâncias que estão 

sendo decididas no trabalho se tornam objeto de cálculo e controle para resultados econômicos. 

Para o empregado, esvazia-se a experiência de decidir-se sobre o trabalho. Mesmo quando na 

posição de gerentes, as decisões são tomadas com base em parâmetros já delineados e objetivos 

previamente definidos.  

No entanto, a ética não é um controle, nem mesmo um saber. Em sentido originário, a 

ética é um modo e ser que precisa ser conquistado. Preservado o espaço para o julgamento, 

torna-se possível a experiência da ética, quando o empregado pode ser responsável por tudo e 

por todos. Responsável não em termos de valores e normas, mas pelos valores e normas.  

 

6. Considerar os interesses dos empregados em jogo em cada situação-circunstância do 

cotidiano de trabalho. 

 

Os empregados e seus sindicatos figuram entre os grupos de ‘partes interessadas’ a 

serem engajados pela empresa. Os interesses e expectativas dos empregados passam a ser objeto 

de análises de materialidade, avaliados em uma matriz de materialidade dos impactos e 

interesses de todas as ‘partes interessadas’ relevantes. As estratégias de engajamento dos 

empregados, orientadas por instrumentos de gestão com foco na otimização de resultados, se 

tornam genéricas, centradas nos objetivos de negócio e distantes dos interesses dos empregados.  

A empresa tem a possibilidade de criar espaços para os empregados serem considerados 

em seus interesses e saberes sobre o trabalho, como ocorre em práticas participativas e de 

compartilhamento das decisões no processo de desenvolvimento de produtos e serviços. As 
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práticas formais de relacionamento com os empregados podem ir para além dos mecanismos 

de queixas e reclamações no âmbito das práticas trabalhistas. 

A experiência vivida e o modo de ser ético dizem respeito essencialmente ao particular 

e ao concreto que acontecem na convivência cotidiana, onde estão em jogo os interesses de 

cada empregado. Mobilizado por um interesse que diz respeito às suas possibilidades de ser, o 

empregado se apropria do que é feito no trabalho e pode responsabilizar-se por ele. 

Atenta a isso, a empresa pode substituir o uso de indicadores pelo contato com as 

pessoas e situações reais de trabalho e, desta forma, considerar os interesses em jogo em cada 

situação-circunstância de trabalho. Em consequência, o simples cumprimento de regras de 

conduta passa a ser substituído pela experiência de ‘apropriar-se da responsabilidade pelo 

trabalho’. 

 

7. Contemplar os interesses dos empregados nas estratégias da empresa e equilibrá-los 

com os demais interesses no negócio. 

 

As estratégias destinadas à gestão dos empregados geralmente são escolhidas em 

função de redução dos custos, preservação e criação de valor econômico para a empresa. São 

priorizados nas estratégias da empresa os interesses de outras ‘partes interessadas’, em geral, 

acionistas e clientes. Os empregados são geridos como mais um dos vários públicos de 

relacionamento.  

Entretanto, os empregados podem ser reconhecidos como ‘partes interessadas’ nos 

destinos da empresa, determinando mudanças nas suas estratégias, políticas e processos. Nesta 

condição, o valor econômico passa a ser equilibrado com outros valores importantes ligados 

aos interesses dos empregados e à originalidade da natureza.  As prioridades estratégicas da 

empresa para os empregados se fazem um apoio para que eles se apropriem da responsabilidade 

pelo trabalho, abrindo espaços para o desenvolvimento de respostas responsáveis à 

sustentabilidade. 

 

 

 

8. Promover a representatividade dos empregados na estrutura de governança. 

 



187 

 

A representação no conselho de administração e comitês de gestão possibilita que os 

empregados compartilhem a responsabilidade por análises e decisões tomadas pela governança 

e, assim, tenham seus interesses considerados frente aos demais interesses em jogo na empresa. 

De outra forma, a empresa pode promover a comunicação regular dos representantes dos 

empregados com a alta administração da empresa. 

Em nível administrativo mais baixo, a criação de comitês formais com a participação 

dos empregados permite um amplo espectro de envolvimento, desde a promoção de melhorias 

nas condições de trabalho até a tomada de decisões no processo de desenvolvimento de produtos 

e serviços.  

 

9. Implicar os empregados em dar respostas responsáveis à sustentabilidade.  

 

Em resposta ao contexto competitivo, as estratégias de sustentabilidade das empresas 

estabelecem como focos a meritocracia e performance dos empregados. Assim, a produtividade 

se afirma como uma determinação dominante tanto do modo como o trabalho deve ser feito 

quanto do que precisa ser alcançado por meio do trabalho.  

A empresa pode oferecer respostas responsáveis à sustentabilidade. Cabe aos 

empregados apropriarem-se do encargo dessa tarefa.  Para tanto, é indispensável que as práticas 

de treinamentos e capacitação transmitam conhecimentos e orientações para que os empregados 

conheçam, saibam, se apropriem e se responsabilizem pelos destinos daquilo que é produzido 

coletivamente no trabalho.  

Ações e programas educacionais podem ser concebidos e elaborados com estratégias e 

recursos que apoiem os empregados em dar limites à exploração da natureza, dos outros e de si 

mesmos. Também é possivel definir práticas de reconhecimento e promoção no trabalho com 

metas relacionadas ao desempenho social e ambiental para as avaliações de competências dos 

empregados. Nessa direção, a empresa passa a educar para a sustentabilidade, implicando os 

empregados em atitudes, perspectivas e valores capazes de sustentar um trabalho alegre, salutar 

e responsável.  

 

 

 

10. Respeitar e considerar a originalidade e dignidade das pessoas e da natureza.  
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 Fortemente centrada em resultados econômicos, a forma dominante de operar das 

empresas traz consequências danosas para a natureza e para sociedade. Nesse ritmo, as 

empresas se fazem uma requisição de performance que toma os empregados e a natureza como 

recursos disponíveis para resultados. As boas práticas de governança já posicionam os 

empregados e a natureza como capitais da empresa a serem considerados no seu modelo de 

negócios (capital financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional, 

etc.). Como mais um capital, os empregados se perdem da sua condição singular de poder-ser 

e a natureza deixa de ser considerada em sua dignidade.  

Em qualquer situação-circunstância, cada empregado pode seguir os caminhos da 

reflexão para contrapor e equilibrar o pensamento calculante centrado em produtividade e 

resultados. O pensamento que reflete sobre o sentido que reina em tudo que existe possibilita a 

cada um liberar a si mesmo, aos outros e à natureza para mostrar-se em sua originalidade. Nessa 

experiência da ética, cada um pode conquistar o seu ethos, lugar de morada, aquilo que lhe é 

familiar e decidir-se por não corresponder ao apelo de exploração da natureza, de si mesmos e 

dos outros. 

Respeitando e considerarando a originalidade e dignidade das pessoas e da natureza, a 

empresa pode sustentar de uma convivência cotidiana ética e propícia à participação dos 

empregados no desenvolvimento de respostas responsáveis à sustentabilidade. 


