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RESUMO 

 

 

 

A Responsabilidade Social Corporativa (RSE) é uma área nova, polissêmica, pouco 
investigada no nível individual de análise, com diversas formas de ser 
operacionalizada, sem curso de graduação específico e com profissionais advindos 
de diversas áreas do saber. Diante deste contexto, quais os sentidos que os 
profissionais de RSE atribuem a si mesmos, às suas práticas e à RSE? A fim de 
contribuir para responder esta questão, o estudo aqui proposto tem como referência 
a realidade de uma grande empresa brasileira de engenharia, com atuação 
internacional. Esta organização possui uma Gerência Executiva de Responsabilidade 
Social, cujos 152 profissionais estão distribuídos em 11 Estados brasileiros. Optou-se 
por uma investigação qualitativa, orientada pela perspectiva do construtivismo social 
em diálogo com a teoria das representações sociais (Moscovici), teoria da ação 
(Bourdieu) e teoria da estruturação (Giddens). Como instrumento de pesquisa, foi 
utilizada a entrevista episódica junto a 18 profissionais de RSE desta organização, 
além de levantamento de dados secundários. Como resultado da pesquisa, pode se 
perceber a existência de um grupo de profissionais com identidade e características 
semelhantes cujos agentes assumem papel de mediadores na trajetória pessoal e 
profissional e se sentem motivados para transformar realidades. 
 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Empresarial. Sentidos. Representações 
sociais. Habitus. Profissionais de RSE 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) is a new area, polysemic, little investigated at 
the individual level of analysis, with several ways of being operationalized, without a 
specific undergraduate course and with professionals from different areas of 
knowledge. Given this context, what are the meanings that CSR professionals attribute 
to themselves, their practices and CSR? In order to contribute to answer this question, 
the study proposed here has as a reference the reality of a large Brazilian engineering 
company, with international performance. This organization has an Executive 
Management of Social Responsibility, whose 152 professionals are distributed in 11 
Brazilian states. We chose a qualitative investigation, guided by the perspective of 
social constructivism in dialogue with the theory of social representations (Moscovici), 
theory of action (Bourdieu) and theory of structuring (Giddens). As a research tool, an 
episodic interview with 18 CSR professionals from this organization was used, as well 
as secondary data collection. As a result of the research, we can perceive the 
existence of a group of professionals with similar identity and characteristics whose 
agents assume the role of mediators in the personal and professional trajectory and 
feel motivated to transform realities. 

 

 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility. Meanings. Social Representations. 
Habitus. CSR Professionals  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é uma área que vem ganhando 

visibilidade na academia e nas organizações. Um conceito polissêmico e gerador de 

debates que ora invalidam esta prática organizacional, ora oferecem diversas 

modalidades de operacionalização.  

Na trajetória da produção teórica da RSE, os estudos iniciaram numa 

perspectiva conceitual e normativa, mas desde a década de 1980 vem ocorrendo um 

aumento dos estudos empíricos, focados no âmbito institucional e organizacional, mas 

ainda com poucas iniciativas investigando o nível individual de análise (AGUINIS; 

GLAVAS, 2012).  

Estudos no nível individual de análise em RSE também contribuem para o 

entendimento da realidade organizacional, possibilitando perceber que as convenções 

sociais e estratégias corporativas se operacionalizam através dos indivíduos, que 

ocupam diversas posições no espaço social e, por isso, possuem forças e sentidos 

diferenciados sobre o mundo em que vivem. É entre as pessoas que a vida acontece 

e não necessariamente de modo racional e instrumental (BERGER; LUCKMAN, 2002; 

GIDDENS, 2003; MOSCOVICI, 2003; BOURDIEU, 2004).  

Portanto, a RSE se configura como uma área nova, polissêmica, que tem 

ganhado visibilidade na academia e nas organizações, operacionalizada de diversas 

formas pelas empresas e analisada predominantemente nos níveis institucional e 

organizacional no mundo acadêmico. Além disso, mostra-se como um terreno fértil 

para a interdisciplinaridade, visto que os profissionais de RSE podem advir de diversas 

áreas. No Brasil, não existe graduação exclusiva para RSE e sim pós-graduações, 

congressos e seminários no que diz respeito à formação deste profissional.  

Obviamente diversos fatores podem suportar resultados favoráveis em RSE e 

existem estudos investigando uma variedade deles, mas no que diz respeito às 

pesquisas na área, pouco se estuda sobre os agentes individuais em RSE e, quando 

o fazem optam pelos papéis de consumidor, trabalhador ou gestor da área (AGUINIS; 

GLAVAS, 2012). 
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1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA 

Diante da polissemia que gira em torno da RSE, esta pesquisa se propôs a 

investigar os sentidos que os profissionais desta área atribuem a si mesmos, às suas 

práticas e à RSE. O estudo contribui com a discussão sobre RSE, mas a partir das 

práticas empresariais. Não aquela contida nos relatórios de sustentabilidade, nem 

prescritas pelos artigos conceituais em RSE, pela ISO 26000 ou associações 

empresariais. Entretanto, estas vozes institucionais também não serão esquecidas e 

nem podem: porque também compõem a vida cotidiana e têm força para operar o jogo 

em RSE.  

Mas então, cara pálida, de onde parte esta pesquisa? Da dor e da delícia de 

ser o que é (VELOSO, 1986). Aqui se buscou conversar com o chão de fábrica em 

RSE, com aqueles que operam as práticas prescritas e noticiadas. Então, meu caro 

(a) profissional de RSE, como é implantar RSE numa organização de grande porte? 

O pesquisador precisa saber da sua vida e não vai pedir a alguém para contar sobre 

seus dias, afinal os relatórios e as notícias já se ocupam disto. O bom da festa é 

caminhar no meio do povo – este é o pressuposto filosófico desta pesquisa e da 

trajetória de vida do pesquisador. 

Como o leitor já deve ter percebido, a navegação não será por uma rota comum 

a partir das pesquisas em RSE. Nem pelo objeto construído, nem pela narrativa do 

pesquisador. Entendendo que a linguagem acadêmica tem seus códigos, pede-se 

aqui a licença para alguns dialogismos intertextuais com discursos não estabelecidos 

academicamente, pois assim é a vida cotidiana e aqui se está falando dela, num ir e 

vir de sentidos entre pesquisador e participantes. Com isto se quer dizer que o leitor 

terá seu guia de navegação e também identificará as velhas cartas náuticas, os 

jargões que são próprios da academia, mas acompanhados de alguns rabiscos não 

habituais.  

Pois então, sendo a RSE uma área nova, polissêmica, com diversas formas de 

ser operacionalizada, pouco investigada no nível individual de análise, com 

profissionais advindos de diversas áreas do saber, o que significa ser um profissional 

de RSE? Quem são estes sujeitos que operacionalizam RSE no cotidiano das 

organizações? Quais os motivadores para atuarem nesta área? Quais as práticas 

destes profissionais? Que sentidos os mesmos atribuem à RSE e ao papel que 
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desempenham? Que competências individuais percebem como necessárias para 

atuar nesta área?  

São questões que inquietam este pesquisador, tendo como referência a 

realidade de uma grande empresa brasileira de engenharia, com atuação 

internacional e que tem estrutura formal de RSE desde início dos anos 2000, 

primeiramente vinculada à área de comunicação da organização e, somente em 2012, 

foi criada a Gerência Executiva de Responsabilidade Social (GERS), tornando-se área 

autônoma dentro da empresa. A organização em questão será ficticiamente chamada 

de Divina S.A, como alusão ao título da dissertação e à análise dos resultados da 

pesquisa. 

Na área de RSE, o número de pesquisas que buscam compreender a 

representação ou sentido(s) dos indivíduos sobre uma determinada realidade ainda é 

limitado e, de modo geral, este indivíduo é investigado a partir do seu papel de 

consumidor, trabalhador ou gestor, através de questionários estruturados, de modo 

geral (AGUINIS; GLAVAS, 2012, CHIN; HAMBRICK; TREVIÑO, 2013; ALMEIDA, 

2014).  

De acordo com revisão de literatura realizada por Aguinis e Glavas (2012), as 

pesquisas em responsabilidade social focam em estudos de âmbito institucional (33%) 

e organizacional (57%), com baixa produção no campo da análise individual (5%) e 

de estudos multinivel (5%). Além disso, as abordagens no campo da RSE geralmente 

analisam dados secundários, a exemplo de relatórios anuais e outras informações 

geradas sobre a empresa advindas de outras fontes (AGUINIS; GLAVAS, 2012; 

CARROLL, 1999).  

A lacuna no campo de análise individual identificada pelas revisões de literatura 

supracitadas, portanto, diz respeito ao foco da pesquisa: faz-se necessário conversar 

mais com as pessoas que, de algum modo, vivenciam a responsabilidade social 

empresarial, independente do papel que ocupam neste cenário. E mais: a lacuna 

aumenta quando os agentes a serem pesquisados são profissionais da área – os 

escassos estudos existentes no campo da análise individual, como classificado por 

Aguinis e Glavas (2012), revelam pesquisas focadas em indivíduos no papel de 

consumidor e trabalhador. 
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Com a finalidade de dar visibilidade a outras narrativas e práticas, para além 

das tradicionais linhas de pesquisa existentes, partir-se-á de uma perspectiva que leva 

em consideração os indivíduos, especificamente os profissionais de RSE.  Entretanto, 

este estudo se afasta do individualismo metodológico e parte do pressuposto de que 

os indivíduos estão situados no tempo e no espaço, que assumem diversos papéis na 

sociedade, reproduzindo e também modificando as práticas sociais, não 

necessariamente assumindo estratégias conscientes e racionalizadas (BERGER; 

LUCKMAN, 2002; GIDDENS, 2003; MOSCOVICI, 2003; BOURDIEU, 2001; 2004; 

2005). 

É importante salientar que o ingresso na Divina S.A se dá por processo seletivo 

público em que se exige somente graduação específica para ocupação dos cargos, 

sem solicitar outros pré-requisitos relacionados à trajetória profissional e acadêmica 

do candidato. Feita esta consideração, priorizar o alcance de objetivos da empresa 

através dos recursos humanos do seu próprio quadro de funcionários torna-se uma 

tendência e necessidade desta organização. Portanto, o objeto de estudo aqui 

proposto pretende chamar atenção para os profissionais de RSE, os operadores do 

jogo, e não somente para o sistema de gestão de RSE propriamente dito.  

As organizações são movidas por pessoas, geralmente atuando em equipes, 

num processo cotidiano de concordância e conflito, e que por diversas vias impactam 

a gestão de uma empresa. Por isto, a pesquisa se propõe a compreender os sentidos 

que os profissionais de RSE atribuem a si mesmos, às suas práticas e à RSE, na 

perspectiva destes profissionais e tomando como referência a realidade da Divina S.A, 

caminhando com o apoio das teorias das representações sociais (MOSCOVICI, 2003), 

teoria da ação (BOURDIEU, 2004) e teoria da estruturação (GIDDENS, 2003). 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Objetivo Geral 

Compreender os sentidos que os profissionais de RSE atribuem a si mesmos, às suas 

práticas e à RSE. 

Objetivos Específicos 

- Compreender os sentidos que os profissionais de RSE têm sobre RSE; 

- Compreender os sentidos que os profissionais de RSE têm sobre práticas e 

ritos em RSE; 

- Compreender os sentidos que os profissionais de RSE têm sobre 

competências individuais para atuar em RSE; 

- Compreender os motivadores para atuar como profissional de RSE. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Diante do exposto até aqui, esta investigação se propõe a compreender os 

sentidos que os profissionais de RSE atribuem a si mesmos, às suas práticas e à RSE. 

Para responder a esta questão, optou-se por uma investigação qualitativa, orientada 

pelas perspectivas teóricas das representações sociais (MOSCOVICI, 2003), teoria 

da ação (BOURDIEU, 2004) e teoria da estruturação (GIDDENS, 2003).  

Utilizar-se-á como instrumento de pesquisa a entrevista episódica, partindo do 

pressuposto de que possibilita apreender a experiência dos indivíduos, revelando 

tanto conhecimento episódico, relacionado a circunstâncias concretas (tempo, 

espaço, pessoas, acontecimentos, situações) e o conhecimento semântico, mais 

abstrato, generalizado e descontextualizado de situações (GASKELL, 2002; FLICK, 

2009). 

O trabalho tomará como referência a realidade dos profissionais de RSE da 

Divina S.A, grande empresa brasileira de engenharia, com alto impacto nas 

economias locais onde atua. Esta organização possui uma Gerência Executiva de 

Responsabilidade Social (GERS), cujos 152 profissionais selecionados através de 
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concurso público estão distribuídos em 11 Estados brasileiros (dados coletados em 

maio/2017).  

1.5 JUSTIFICATIVA DA RAZÃO DA ESCOLHA DO TEMA 

Os resultados provenientes desta pesquisa podem contribuir, portanto, para a 

construção de um itinerário formativo para profissionais de RSE e empregados em 

geral, levando em consideração não somente a estratégia da organização, mas 

também as competências individuais para se atuar nesta área. Instituições de ensino 

também podem se apropriar dos conceitos e resultados aqui discutidos a fim de se 

incentivar uma postura socialmente responsável junto aos estudantes.  

De acordo com Osagie et al. (2014), uma questão relevante para investigação 

em RSE seria: que competências individuais apoiam uma eficaz implementação de 

RSE? Isto é importante porque, por um lado, uma resposta a esta questão irá fornecer 

às empresas comprometidas com RSE a possibilidade de selecionar indivíduos mais 

aderentes à gestão de RSE nas suas empresas ou ainda a desenvolver competências 

nos profissionais já existentes.  

Uma resposta a esta questão irá aumentar a nossa visão científica sobre 

competências individuais relevantes relacionadas à RSE, o que pode servir como um 

guia para futuras pesquisas científicas, enfocando a gestão da mudança em direção 

ao desenvolvimento sustentável e à implementação da RSE, em particular. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. SENTIDOS, PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Por estar interessada na produção de sentidos, esta pesquisa se orienta pela 

perspectiva do construtivismo social, que parte do pressuposto de que indivíduos 

atribuem sentido ao mundo em que vivem e trabalham, desenvolvendo significados 

subjetivos das suas experiências. Por este motivo, baseia-se tanto quanto possível 

nas visões dos participantes da situação – nesta pesquisa, os participantes serão os 

profissionais de RSE (BERGER; LUCKMANN, 2002; SPINK; MEDRADO, 2004; 

CRESWELL, 2014).  

A fim de complexificar a análise e por não ver problema em ecletismo na 

ciência, particularmente quando se trata de mergulhar em um tema ainda tão pouco 

explorado, esta pesquisa buscará o diálogo com a teoria das representações sociais 

(MOSCOVICI, 2003), a teoria do habitus (BOURDIEU, 2001; 2004: 2005) e a teoria 

da estruturação (GIDDENS, 2003), visto que oferecem lentes para analisar os 

diferentes aspectos da produção de sentidos - cada uma destas teorias acaba pondo 

mais luz sobre um aspecto do que outro ainda que todas concordem em superar o 

dualismo indivíduo e sociedade. Estes autores serão convidados ao diálogo de acordo 

com a necessidade da pesquisa, contribuindo para elucidar questões teóricas e/ou 

metodológicas ao longo do texto. 

O sentido – modo subjetivo de orientar-se no mundo – atribuído a algo ou 

alguém tem uma estreita relação com as experiências vivenciadas pelos indivíduos 

no decorrer da sua existência. São definidores do sentido, ao mesmo tempo em que 

definições deste, a articulação entre práticas sociais e a representação que se tem 

das mesmas, bem como a representação que o agente tem de si mesmo e do outro. 

(BERGER; LUCKMANN, 2002; SPINK; MEDRADO, 2004). Sobre produção de 

sentidos, Spink e Medrado (2004) afirmam: 

Ela é uma prática social, dialógica, que implica a linguagem em uso. A 
produção de sentidos é tomada, portanto, como um fenômeno 
sociolinguístico – uma vez que o uso da linguagem sustenta as práticas 
sociais geradoras de sentido – e busca entender tanto as práticas discursivas 
que atravessam o cotidiano (narrativas, argumentações e conversas, por 
exemplo), como os repertórios utilizados nessas produções discursivas 
(SPINK; MEDRADO, 2004, p. 42). 
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Observando o texto dos objetivos geral e específicos desta pesquisa, descritos 

na seção 1.3, a utilização do termo sentido no plural não deve induzir o leitor a 

considerar que os indivíduos possuem autonomia irrestrita na execução de suas 

práticas e em suas avaliações sobre o mundo, mas sim apontar a possibilidade de 

ressignificações diante de um sentido hegemônico compartilhado socialmente: 

Admitir que as práticas discursivas são polissêmicas, não significa, 
entretanto, dizer que não há tendência à hegemonia ou que os sentidos 
produzidos possuem igual poder de provocar mudanças. Por outro lado, a 
natureza polissêmica da linguagem possibilita às pessoas transitar por 
inúmeros contextos e vivenciar variadas situações (...) Trabalhar no nível da 
produção de sentidos implica retomar também a linha da história, de modo a 
entender a construção social dos conceitos que utilizamos no métier cotidiano 
de dar sentido ao mundo (SPINK; MEDRADO, 2004, p. 48-49) 

Sob a perspectiva do construtivismo social, os pesquisadores interpretam os 

fenômenos que encontram no cotidiano, moldados pelas suas experiências e por sua 

base de conhecimentos anteriores. Por isto, neste caso, a intenção do pesquisador é 

compreender (ou interpretar) os sentidos que os outros têm do mundo (CRESWELL, 

2014). 

Para compreender a trama em que se inserem os sentidos dos profissionais de 

RSE sobre si mesmos e suas práticas, a partir da realidade de uma grande empresa 

brasileira de engenharia, fez-se necessário não somente entrevistá-los, mas conhecer 

também o que dizem as diferentes estruturas de poder (vozes institucionais) em RSE, 

aqui representadas pela ciência, normas internacionais e associações empresariais, 

por exemplo.  

Por este motivo, serão dedicadas as duas próximas seções deste capítulo para 

apresentar e discutir os sentidos advindos das vozes institucionais sobre RSE e 

profissionais da área. Os discursos institucionais tendem à permanência no tempo, 

oferecendo representações e práticas para a sociedade, ao mesmo tempo em que 

reforçados e/ou transformados por esta sociedade. Sem eles, a vida cotiana seria 

impraticável. 

Sob esta lógica, o mundo vivenciado rotineiramente através de um conjunto de 

práticas familiares ao indivíduo (ou grupo) mostra-se como algo que “está aí”, onde a 

imersão no cotidiano possibilita uma vivência sem a necessidade de refletir o tempo 

inteiro a respeito do que se pratica. Dito de outro modo, é possível se movimentar com 

naturalidade no mundo cotidiano, visto que se sabe as regras “de cor”, inscritas nos 
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corpos – corpos estes socializados numa trama de vozes institucionais (BERGER; 

LUCKMANN, 2002; BOURDIEU, 2001; MOSCOVICI, 2003). 

Contudo, constatar a existência deste fenômeno não elimina o ato reflexivo do 

indivíduo sobre a vida cotidiana, visto que sempre haverá situações demandantes de 

outros tipos de conhecimento, diferentes daqueles que o repertório do indivíduo já 

dispõe ao alcance – e estes “problemas” devem ser resolvidos com um deliberado 

esforço, muitas vezes nada fácil. Destarte, a possibilidade da existência de questões 

a serem resolvidas aponta para uma realidade dividida em setores, vivenciada em 

diferentes níveis pelos indivíduos (BERGER; LUCKMANN, 2002).  

A vida cotidiana - compreendida pelo indivíduo como a realidade e não como 

uma dentre outras - é o referencial utilizado pelas pessoas para perceber a si mesmas 

e o mundo ao seu redor. A realidade, geralmente percebida como algo externo aos 

indivíduos e independente da apreensão que se tem dela, no entanto, está 

intrinsecamente vinculada ao modo subjetivo dos indivíduos de orientar-se no mundo.  

Os indivíduos reconhecem a realidade porque produto desta, ao mesmo tempo 

em que também contribuem para transformação da mesma. Deste modo, quer se dizer 

que a sociedade tem como fundamento da sua existência um processo dialético entre 

a realidade objetiva e a subjetiva (BERGER; LUCKMANN, 2002).    

Esta perspectiva teórico-metodológica amplia o olhar científico para além do 

estudo sobre comportamento e atitudes dos indivíduos – durante muito tempo alvo de 

pesquisas cujo legado é positivista –, focando no universo simbólico ou 

representações sociais dos indivíduos ou grupos, responsáveis por nomear e 

classificar a vida cotidiana, dotando de sentido toda a experiência humana: 

Quando estudamos representações sociais nós estudamos o ser humano, 
enquanto ele faz perguntas e procura respostas ou pensa e não enquanto ele 
processa informação, ou se comporta. Mais precisamente, enquanto seu 
objetivo não é comportar-se, mas compreender (MOSCOVICI, 2003, p. 43). 

Entretanto, as representações sociais não devem ser consideradas enquanto 

um bloco monolítico e imutável sobre as mentes dos indivíduos, espelhando o mundo 

externo. De acordo com a psicologia social, que reelabora o conceito de 

representações sociais – caro à sociologia do século XIX –, a formação da realidade 
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subjetiva é marcada por níveis de sofisticação, criatividade e mutabilidade, ainda que 

limitados pela estrutura social e pela ação do tempo.  

É daí que a psicologia social afirma não haver uma transposição mecânica 

daquilo que se chama de realidade objetiva para a realidade subjetiva. Para subsidiar 

a discussão sobre representações sociais, partir-se-á aqui da contribuição de Serge 

Moscovici (2003).  

O “social” de Moscovici (2003) designa o aspecto dinâmico e a bilateralidade 

no processo de constituição das representações sociais, ressaltando duas dimensões: 

por um lado, a representação como forma de conhecimento socialmente elaborado e 

partilhado e por outro, sua realidade psicológica, afetiva e analógica, inserida no 

comportamento do indivíduo.  

Para Moscovici (2003), a finalidade das representações sociais é tornar o 

incomum, o não-familiar em algo familiar, usual. Aquilo que nos causa inquietação ou 

medo por não nos ser familiar, é categorizado a partir daquilo que se "tem à mão", ou 

seja, as representações sociais. É como se o contato com o mundo e as pessoas 

fosse um ato de reconhecimento, quando classificamos e categorizamos o universo 

ao nosso redor a partir destes filtros, que são mediadores entre os indivíduos e a 

realidade. 

Em seu todo, a dinâmica das relações é uma dinâmica de familiarização, 
onde os objetos, pessoas e acontecimentos são percebidos e compreendidos 
em relação a prévios encontros e paradigmas. Como resultado disso, a 
memória prevalece sobre a dedução, o passado sobre o presente, a resposta 
sobre o estímulo e as imagens sobre a realidade (MOSCOVICI, 2003, p. 55). 

Segundo Moscovici (2003), o processo em que se configuram as 

representações sociais é dinâmico e intrinsecamente histórico, guardando 

aproximações e distanciamentos a cada geração. Disso pode se dizer que, para este 

autor, o indivíduo não é apenas um produto biológico, mas, sobretudo, um produto da 

sociedade, das relações que estabelece com os outros, ou seja, uma relação entre 

"indivíduos coletivos", no sentido de estarem situados no tempo e no espaço. 

Segundo Moscovici (2003), as representações sociais são geradas a partir de 

dois processos: 

a) Ancoragem: processo que classifica e dá nome às coisas, afinal aquilo que 

não é classificado e não possui nome é estranho, inexistente ou ameaçador. 
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Na medida em que se pode falar sobre algo, avaliá-lo e então comunicá-lo 

– ainda que vagamente – se pode representar o não-familiar em um mundo 

familiar. A partir da memória, de experiências passadas, de valores 

assumidos pelos indivíduos, estabelece-se uma relação positiva ou 

negativa com algo ou alguém. Por isto, fala-se em ancoragem: é como se 

as representações sociais oferecessem boias ou portos ainda que 

provisórios, para aquilo que não é familiar. Classifica-se e nomeia-se. 

b) Objetivação: processo de reproduzir um conceito em uma imagem ou um 

complexo de imagens (para ideias mais nebulosas ou tabus) e que vão se 

modificando na história, a partir das práticas dos indivíduos ao longo da vida 

ou das transformações da sociedade. “Desde que suponhamos que as 

palavras não falam sobre nada, somos obrigados a ligá-las a algo, a 

encontrar equivalentes não-verbais para elas” (MOSCOVICI, 2003, p. 72). 

A teoria da ação do sociólogo Pierre Bourdieu (2001; 2004; 2005) – igualmente 

relevante para fazer ver os meandros da problemática aqui discutida – guarda relação 

com a ideia de representações sociais e de sentido na medida em que também admite 

a existência de esquemas cognitivos estruturantes da e estruturados pela prática. 

Entretanto, o autor foca sua teoria no processo de institucionalização das práticas a 

partir do lugar que os agentes ocupam no espaço social – espaço este determinado 

pelas diferenças de capitais. Bourdieu, portanto, destaca o componente do poder na 

formação das representações sociais e dos sentidos.  

 O espaço social é definido como um território simbólico de disputa pelo poder 

cujos agentes estão posicionados de acordo com os diversos tipos de capital (físico, 

econômico, cultural, social, político ou simbólico) acumulados no decorrer do tempo 

(BOURDIEU, 2001).  

Com exceção das sociedades menos diferenciadas, todas as sociedades se 

apresentam como espaços sociais. Na sociedade capitalista, com o avanço da 

especialização e a divisão em setores, é possível identificar territórios simbólicos 

específicos de disputa, denominados de campo, que possui princípios e critérios 

próprios para avaliar o que se faz aí e definir as questões que estão em jogo. Como 

exemplos, podemos citar os campos econômico, político, artístico, religioso, etc. 

(BOURDIEU, 2001; 2004; 2005). 
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Nas disputas que ocorrem dentro dos campos, os agentes lutam por acumular 

capital específico daquele campo e, sendo exitosos, também acumulam capital 

simbólico, ou seja, prestígio reconhecido pelos demais agentes que também atribuem 

valor ao capital em disputa. No campo, portanto, existe um interesse em fazer parte 

do jogo, mas não no sentido utilitarista, em que se calcula racionalmente o ganho. Em 

sua teoria, Bourdieu (2004) chama este interesse em fazer parte do jogo de illusio, 

palavra latina que vem da raiz ludus (jogo) que poderia significar estar envolvido no 

jogo (jogo aqui como metáfora para campo): 

A illusio é estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo vale a 
pena ou, para dizê-lo de maneira mais simples, que vale a pena jogar. De 
fato, em um primeiro sentido, a palavra interesse teria precisamente o 
significado que atribuí à noção de illusio, isto é, da importância a um jogo 
social, perceber que o que se passa aí é importante para os envolvidos, para 
os que estão nele. Interesse é “estar em”, participar, admitir, portanto, que o 
jogo merece ser jogado e que os alvos engendrados no e pelo fato de jogar 
merecem ser perseguidos; é reconhecer o jogo e reconhecer os alvos 
(BOURDIEU, 2004, p. 139) 

A illusio - também chamada de investimento ou libido pelo autor - só é possível 

pela existência de esquemas práticos (ou representações sociais, de acordo com 

Moscovici), fundados na experiência anterior dos agentes e que determinam tipos 

específicos de percepção, apreciação e ação dentro de um determinado campo ou 

cultura, de modo que tudo fica evidente para o agente apropriado do sentido do jogo. 

Bourdieu chama este senso prático de habitus, produto da incorporação da estrutura 

e que dependem da posição dos agentes no campo ao qual se vinculam: 

O senso prático é o que permite agir de maneira adequada (...) sem interpor 
ou executar um “é preciso”, uma regra de conduta. (...) Os esquemas do 
habitus, princípios de visão e de divisão de aplicação muito geral, como 
produto da incorporação das estruturas e tendências do mundo a que se 
ajustam ao menos grosseiramente, também permitem adaptar-se 
incessantemente a contextos parcialmente modificados e construir a situação 
com um conjunto dotado de sentido (...) (BOURDIEU, 2001, p. 169-170). 

O habitus, dada a constância no tempo, seria então uma espécie de 

comportamento não percebido pelo agente e por isso tomado como "natural", 

socialmente criado e reproduzido pela própria prática, interiorizado por cada indivíduo 

de uma determinada cultura ou campos específicos (inclusive profissionais) que assim 

tende a repetir em diversos domínios da prática os mesmos esquemas que emprega 

em outros, desde que não haja motivação para fazer diferente. Portanto, de acordo 

com Bourdieu:  
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Ter o sentido do jogo é ter o jogo na pele; é perceber no estado prático o 
futuro do jogo; é ter o senso histórico do jogo. Enquanto o mau jogador está 
sempre fora do tempo, sempre muito adiantado ou muito atrasado, o bom 
jogador é que aquele que antecipa, que está adiante do jogo. Como pode ele 
antecipar o decorrer do jogo? Ele tem as tendências imanentes do jogo no 
corpo, incorporadas: ele se incorpora ao jogo (BOURDIEU, 2004, p. 144). 

Para aqueles que não têm o habitus de um determinado campo ou cultura, se 

não possui em mente as estruturas (valores, normas, classificações) que estão 

presentes no jogo, este ambiente parecerá fútil, estranho, ilusório ou sem sentido. Já 

para aqueles que se apropriam do habitus, possuindo em si as estruturas do mundo 

no qual se está jogando, tudo parecerá evidente e o questionamento de saber se o 

jogo vale a pena nem é colocado: 

Dito de outro modo, os jogos sociais são jogos que se fazem esquecer como 
jogos e a illusio é essa relação encantada com um jogo que é o produto de 
uma relação de cumplicidade ontológica entre as estruturas mentais e as 
estruturas objetivas do espaço social. Isso é o que quero dizer ao falar de 
interesse: vocês acham importantes, interessantes, os jogos que têm 
importância para vocês porque eles foram impostos e postos em suas 
mentes, em seus corpos, sob a forma daquilo que chamamos de o sentido do 
jogo (BOURDIEU, 2004, p. 139-140). 

Ainda para entendimento das práticas sociais, Giddens (2003) considera que 

existe uma consciência prática (equivalente, de certo modo, ao conceito de habitus), 

que atua no âmbito das rotinas da vida social, propiciando que os agentes atuem com 

naturalidade na sociedade e nos grupos dos quais fazem parte, cientes das regras 

tácitas do cotidiano e esperando que os outros agentes também respeitem as 

mesmas, sem necessidade de racionalizar as ações.  

Este conhecimento prático se constitui através de práticas institucionalizadas, 

profundamente enraizadas no tempo e no espaço e que se reproduzem 

cotidianamente, por meio dos encontros e interações. Para o autor, estas práticas 

institucionalizadas revelam o papel limitador das estruturas, mas também servem para 

abrir certas possibilidades de ação, constituindo-se como restrição e facilitador.  

Giddens (2003) apresenta ainda o conceito de consciência discursiva 

relacionada à capacidade dos agentes de refletirem sobre seus próprios atos e sobre 

os atos dos outros e também sobre o contexto, de modo deliberado, descrevendo para 

alguém as intenções e avaliações sobre tais práticas ou contextos. Por fim, o autor 

também reconhece a existência do inconsciente, definido como “formas de cognição 
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e impulsão que estão ou totalmente impedidas de consciência ou somente aparecem 

na consciência de forma distorcida” (GIDDENS, 2003, p. 5).  

De acordo com Giddens (2003), a fronteira entre a consciência prática e a 

discursiva é flutuante e permeável, entretanto, existe uma barreira mais nítida entre 

esta última e o inconsciente. No estudo aqui discutido, que se propõe a compreender 

os sentidos que profissionais de RSE atribuem a si mesmos, às suas práticas e à RSE, 

o pesquisador se coloca na condição de alguém que solicita dos agentes investigados 

o uso da consciência discursiva dos mesmos, o que requisita sensibilidade e atenção 

deste pesquisador para perceber informações que também vão emergir do 

inconsciente e do conhecimento prático dos participantes, nas entrelinhas e para além 

do que é verbalizado (BOSI, 2015; CRESWELL, 2014; GRAY, 2012; HOULE, 2008). 

2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL  

A preocupação das empresas com a sociedade em que estão inseridas 

(incluindo aqui a força de trabalho) é muito mais antiga do que a produção teórica 

sobre Responsabilidade Social Empresarial (RSE). Tal produção teórica ocorre a 

partir do século XX, em especial a partir da década de 1950, com origem nos Estados 

Unidos (CARROLL, 1999). Estas reflexões teóricas sobre RSE estão num contexto de 

pós-guerra mundial, de fortalecimento dos Estados Unidos como uma potência 

econômica e do surgimento da pressão dos movimentos sociais em defesa dos 

direitos humanos - especialmente minorias – e do meio ambiente. 

Carroll (1999) considera Howard Bowen, autor norte-americano da década de 

1950, como “pai” da RSE. À época, Bowen lançou a obra Social Responsibilities of 

the Businessman, refletindo sobre quais responsabilidades um empresário pode 

assumir com a sociedade, partindo do pressuposto que as empresas são centros de 

poder e tomada de decisão que afetam as pessoas em diversos aspectos. Para 

Bowen, a responsabilidade social do empresário se daria em perseguir políticas, tomar 

decisões e seguir linhas de ação que são desejáveis em termos de objetivos e valores 

da sociedade (BOWEN, 1953 apud CARROLL, 1999). Ou seja, as ações empresariais 

necessitariam ser legitimadas pela sociedade. 

Nas décadas de 1950 e 1960, a literatura em RSE utilizava mais o termo 

Responsabilidade Social (RS) e não RSE. A responsabilidade social estava associada 



28 
 

ao homem de negócios e não à empresa, o que evidencia a centralidade do indivíduo-

empresário e não uma perspectiva organizacional da RSE (CARROLL, 1999).  

Davis (1960) defende a ideia de que a gestão, as decisões e ações de 

responsabilidade social estão para além dos interesses técnicos e econômicos. As 

decisões socialmente responsáveis dos empresários se justificam pelo fato de 

possibilitarem benefícios econômicos de longo prazo ao se oferecer postos de 

trabalho, controle da inflação e manutenção da concorrência.  

Anos depois, Davis (1967) inicia o giro de uma perspectiva individual de RSE 

(empresário) para uma perspectiva organizacional (empresa), indicando que as 

corporações afetam e são afetadas pelos grupos sociais, o que seria um primeiro 

esboço da teoria dos stakeholders, cunhada por Freeman (1984). 

Na década de 1970, o termo Responsabilidade Social Empresarial tornou-se 

mais amplamente utilizado nos artigos acadêmicos, deslocando o eixo de análise do 

homem de negócios para a empresa. Até este período, as pesquisas em RSE 

evidenciavam forte caráter normativo/conceitual e as poucas investigações de caráter 

empírico sinalizavam que as práticas de RSE estavam fortemente associadas à 

filantropia (CARROLL, 1999).  

Para Johnson (1971), uma empresa socialmente responsável equilibra 

múltiplos interesses, incluindo a ganancia dos acionistas e as necessidades dos 

empregados, fornecedores, comunidades e da nação. Portanto, o negócio faz parte 

de um sistema sociocultural que se constitui através de normas e papéis sociais, 

formas de responder a situações particulares e conduzir a produção. A discussão 

sobre RSE aponta para um debate sobre as respostas da empresa para além dos 

limites econômicos, técnicos e legais.   

Neste sentido, Davis (1973) acrescenta que a empresa tem a obrigação de 

avaliar seus processos de tomada de decisão e as consequências de suas decisões 

para o sistema social externo com a finalidade de relacionar os benefícios sociais aos 

objetivos econômicos, apostando em uma visão de RSE que começa quando a 

legislação termina.  

Gordon Fitch (1976) afirmou que a RSE é uma tentativa de resolver os 

problemas causados total ou parcialmente pela empresa, não necessariamente com 
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a finalidade de cumprir obrigação legal. Esta perspectiva lança semente para se 

discutir visões mais contemporâneas de RSE, como a responsabilidade sobre os 

impactos gerados pela organização. 

Ainda na década de 1970, o Comitê para Desenvolvimento Econômico (CED) 

publicou Social Responsibilities of Business Corporations (CED, 1971), afirmando que 

o negócio funciona por consentimento público e seu propósito é atender às 

necessidades da sociedade. Ou seja, as empresas deveriam cumprir 

responsabilidades em três círculos concêntricos: interno, focado na produção, 

empregos, crescimento econômico; intermediário, relacionado à forma de gerir seus 

processos, respeitando meio ambiente, relações trabalhistas e transparências das 

informações; e por fim, círculo externo, relacionado às responsabilidades emergentes 

e ainda amorfas do negócio, empenhado em melhorar o ambiente social. Esta 

publicação foi uma resposta ao contexto da época: pressão dos movimentos sociais 

de direitos humanos, ambientalistas e sindicatos sobre as empresas. 

Portanto, de acordo com Perdomo e Escobar (2011), até a década de 1970, a 

academia gerou conhecimento a partir do papel dos empresários ou corporações 

como atores sociais e, em especial, sobre as responsabilidades dos empresários ou 

empresas em relação às crescentes demandas sociais provenientes dos efeitos da 

crise de 1929 e da Segunda Guerra Mundial, o que aproximou a reflexão conceitual 

sobre RSE ao campo da sociologia e política.  

Entre o surgimento da indústria até a Segunda Guerra Mundial, o sentido 

hegemônico em torno da ideia de empresa era focado estritamente na obtenção do 

lucro a partir da produção de bens ou prestação de serviço, pagamento de impostos 

e geração de empregos, cenário este defendido por Friedman (1988) para quem RSE 

seria uma anomalia. Um caso emblemático ocorrido no início do século XX, relatado 

por Ashley, Coutinho e Tomei (2000) ilustra a força do sentido hegemônico sobre 

empresa e suas responsabilidades: 

Tratava-se da amplitude da autoridade de Henry Ford, presidente e acionista 
majoritário, em tomar decisões que contrariavam interesses de um grupo de 
acionistas da Ford, John e Horace Dodge. Em 1916, Henry Ford, 
argumentando a realização de objetivos sociais, decidiu não distribuir parte 
dos dividendos esperados, revertendo-os para investimentos na capacidade 
de produção, aumento de salários e como fundo de reserva para a redução 
esperada de receitas devido ao corte nos preços dos carros. A Suprema 
Corte de Michigan se posicionou a favor dos Dodges, justificando que a 



30 
 

corporação existe para o benefício de seus acionistas e que diretores 
corporativos têm livre arbítrio apenas quanto aos meios de se alcançar tal fim, 
não podendo usar os lucros para outros fins (ASHELEY; COUTINHO; TOMEI, 
2000, p. 2). 

Até a década de 1970, o progressivo aumento da pressão da sociedade civil 

organizada, a disseminação de práticas filantrópicas de empresários ou empresas e 

as produções teóricas em RSE disputaram o sentido hegemônico sobre empresa e 

imputaram uma responsabilidade social às corporações, situada na lógica do “para 

além”. Para além do negócio, do lucro e da lei. Afinal, este negócio está 

contextualizado num sistema e não pode perder de vista que as decisões da empresa 

geram consequências para a sociedade e meio ambiente e devem levar em 

consideração as necessidades desta sociedade. 

Na década de 1980, a ideia de RSE “para além do negócio” começa a ser 

provocada pela ideia de RSE “para o negócio e pelo negócio”. A partir desta época, 

aumenta o número de estudos empíricos em RSE bem como a discussão de novos 

temas: conversão de RSE em oportunidade de negócio (caráter instrumental da RSE) 

e formas de mensurar os efeitos do desempenho social da empresa em resultados 

econômicos, por exemplo. Drucker (1984) definiu RSE como a capacidade de 

transformar um problema social em oportunidades de negócio. Cochran y Wood 

(1984) investigaram várias formas de desempenho social e financeiro, buscando 

algum tipo relação entre estas variáveis e decidiram utilizar o índice de reputação 

como medida de RSE.  

Portanto, na década de 1980, a pergunta fundamental de pesquisa em RSE 

migrou progressivamente das responsabilidades empresariais perante a sociedade 

para os efeitos da RSE sobre os resultados das organizações e como este 

desempenho em RSE se alinha com a estratégia, aproximando a reflexão conceitual 

deste período aos campos da economia e administração (PERDOMO; ESCOBAR, 

2011). 

A partir da década de 1990, a disputa simbólica em torno de RSE buscou 

unificar as perspectivas do “para além do negócio” e “para o negócio e pelo negócio”, 

identificando diversos tipos de responsabilidades por parte da empresa ou diversos 

tipos de resultados corporativos a serem perseguidos. A complexidade estaria 

justamente em levar todas estas perspectivas em consideração, a exemplo das 
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contribuições de Martinelli (1997), Carroll (1999) e Elkington (2001), apresentadas a 

seguir. 

Martinelli (1997) defende a existência de três tipos de estágios da empresa no 

que diz respeito à sua relação com a cidadania empresarial: empresa focada 

unicamente no negócio; empresa como organização social que aglutina interesses 

dos stakeholders, agindo reativamente ou proativamente e, por fim, empresa-cidadã, 

orientada sob uma concepção estratégica de cidadania empresarial e compromisso 

ético, resultando na satisfação das expectativas dos parceiros. A empresa-cidadã, 

portanto, não está focada exclusivamente nos resultados financeiros, mas passa a ser 

um agente social, contribuindo para a resolução de problemas sociais onde atua. Por 

outro lado, Martinelli também afirma que a RSE pode trazer ganhos para empresa: 

valorização da imagem e fonte de motivação para lideranças e funcionários, por 

exemplo. 

Na década de 1990, Carroll (1999) defende que as empresas possuem quatro 

tipos de responsabilidade: econômica, legal, ética e discricionária, devendo estar 

atenta a todas elas a todo momento, ou seja, uma empresa socialmente responsável 

tem lucro, cumpre a lei, age eticamente e se coloca como uma boa cidadã. Estes tipos 

de responsabilidade levam em consideração as necessidades das diversas partes 

interessadas de uma organização, não sendo suficiente somente a responsabilidade 

econômica.  

 Para Elkington (2001) criador do termo Triple Bottom Line, a sustentabilidade é 

o equilíbrio entre três pilares (ambiental, econômico e social) a fim de se alcançar o 

desenvolvimento sustentável, conceito originário do Relatório de Bruntland (1987) e 

que significa atender as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

das futuras gerações atenderem suas próprias necessidades.  

O tripé proposto por Elkington tem como objetivo medir o desempenho 

financeiro, social e ambiental da corporação ao longo de um período de tempo. 

Apenas uma empresa que produz um triple bottom line está levando em consideração 

o custo total envolvido na realização de negócios. Entretanto, este modelo ainda 

provoca divergências no que diz respeito à forma de mensurar os aspectos sociais e 

ambientais relacionados aos resultados da empresa. 
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Ao analisar publicações de revistas acadêmicas, de organizações 

internacionais multilaterais (Commission of the European Communities, por exemplo), 

organizações internacionais sem fins lucrativos (Business for Social Responsibility e 

IBLF Global, por exemplo) e até de governos (Reino Unido) entre 1980 e 2003, 

Dahlsrud (2008) encontrou e analisou 37 definições de RSE, embora a maioria das 

definições tenha sido publicada de 1998 em diante.  

As definições supracitadas eram principalmente de origem europeia e 

americana, mas definições da Índia e Canadá também foram incluídas. O autor dividiu 

as definições em cinco dimensões: ambiental, social, econômica, stakeholder (a 

empresa afeta e é afetada por diversos públicos) e voluntária (ações para além da 

legislação). Estas dimensões de algum modo dialogam com as diferentes definições 

de RSE ao longo do tempo e que foram previamente mencionadas nesta seção.  

Com base nos índices por dimensão, Dahlsrud (2008) conclui que há uma 

probabilidade de mais de 50% para que qualquer uma das dimensões seja incluída 

em uma definição aleatória. Assim, todas as dimensões são necessárias para 

entender como RSE é definida. Além disso, a análise mostra que existe uma 

probabilidade de 97% de que pelo menos três das dimensões sejam usadas em uma 

definição aleatória. Com maior número de definições situadas após 1998, estes dados 

revelam que RSE em período mais recente é discutida como uma questão 

multidimensional com elementos articulados de modo complementar, conforme 

reforçado por Perdomo e Escobar (2011).  

Em 2010, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) elaborou NBR 

ISO 26000, adotando conteúdo técnico, estrutura e redação idênticos à ISO 

26000:2010 e que recomenda diretrizes para responsabilidade social. O documento 

original foi construído por um processo multi-partite que envolveu especialistas de 

mais de 90 países e 40 organizações internacionais ou com ampla atuação regional 

envolvidas em diferentes aspectos da responsabilidade social. Neste universo 

também foi garantida a diversidade de partes interessadas: governo, organizações 

não governamentais (ONG), indústria, trabalhadores, dentre outros. A definição de 

responsabilidade social proposta pela ISO está em sintonia com as discussões mais 

recentes e multidimensionais da RSE: 



33 
 

Responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e 
atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento 
ético e transparente que contribua com o desenvolvimento sustentável, 
inclusive a saúde e o bem-estar da sociedade; leve em consideração as 
expectativas das partes interessadas; esteja em conformidade com a 
legislação aplicável e seja consistente com as normas internacionais de 
comportamento e esteja integrada em toda a organização e seja praticada 
em suas relações (ABNT, 2010, p. 4). 

 O conceito de responsabilidade social da ISO 26000 imputa à organização a 

responsabilidade pelos impactos das atividades na sociedade e meio ambiente. A 

definição de impacto é apresentada na seção “termos e definições” da norma 

supracitada como: “mudança positiva ou negativa na sociedade, economia ou meio 

ambiente, total ou parcialmente resultante das decisões e atividades passadas e 

presentes da organização” (ABNT, 2010, p.3).  

Os profissionais de RSE aqui investigados são vinculados a uma empresa de 

engenharia que também traz em suas diretrizes corporativas sobre responsabilidade 

social uma preocupação com os riscos e impactos das suas atividades diretas, cadeia 

de fornecedores e parcerias. Algumas organizações internacionais sem fins lucrativos 

que reúne empresas, a exemplo da IPIECA e ARPEL, também demonstram em suas 

publicações a mesma preocupação em relação aos impactos do negócio na sociedade 

e meio ambiente.  

Na seara da RSE, portanto, a discussão sobre desenvolvimento sustentável, 

sustentabilidade e impactos ganha relevância em período mais recente, traduzida em 

normas internacionais e orientações de organizações empresarias. No campo 

científico, existe uma área de pesquisa e prática chamada de avaliação de impacto 

social, que diz respeito à gestão das questões sociais associadas às intervenções 

planejadas pelas organizações. Uma área interdisciplinar e/ou transdisciplinar que 

reconhece a importância de questões sociais como fatores de risco do negócio 

(ESTEVES; FRANKS; VANCLAY, 2012). Os riscos relacionados com as partes 

interessadas de uma empresa foram identificados como significativos influenciadores 

sobre o sucesso, a pontualidade e o custo dos projetos (RUGGIE, 2014). 

Independente dos diferentes problemas de pesquisa em RSE ao longo do 

tempo, as revisões de literatura aqui utilizadas (CARROLL, 1999; TENEJA, S; 

TANEJA, P; GUPTA, R, 2011; AGUINIS; GLAVAS, 2012; PERDOMO; ESCOBAR, 

2011; ABREU, J; BADDI, M, 2007) evidenciam que a evolução do conceito de RSE se 
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confunde com a história da produção acadêmica de RSE nos Estados Unidos (EUA), 

berço da discussão teórica e da prática organizacional da área. Buscando possíveis 

explicações para este fato, Zanitelli (2013) indica que o tipo de capitalismo adotado 

pelos países também influenciaria o tipo de RSE vigente numa determinada 

sociedade:  

(...) uma das conclusões de um trabalho pioneiro (...) a cerca das 
repercussões de diferentes variedades de capitalismo para a 
responsabilidade social empresarial é que essa responsabilidade é mais 
explícita nas LME [economias de mercado liberal] e mais implícita nas CME 
[economias de mercado de coordenação], isto é, que a responsabilidade 
como recurso discursivo (explícita) e ação espontânea se faz mais presente 
em países como os EUA (...). Chega-se a concluir, a esse respeito, que a 
responsabilidade social destina-se a suprir déficit de legitimidade de que soe 
padecer corporações atuantes em mercados menos regulados, razão pela 
qual se faria mais comum (de novo, como discurso e prática espontânea) em 
países de LME (ZANITELLI, 2013, p. 98-99) [grifos nossos] 

Sob esta ótica, os EUA tem posição destacada na disputa de sentido em torno 

do conceito de RSE, ainda que a partir da década de 1980, venha aumentando a 

produção de artigos acadêmicos de outros países, especialmente aqueles situados 

na América Latina e Europa (PERDOMO; ESCOBAR, 2011; MORETTI; 

CAMPANARIO, 2009; ARRUDA; PEREIRA, 2009). 

Em virtude deste espaço ocupado pela academia norte-americana nas 

discussões em RSE, era de se esperar que os principais embates na área também 

surgissem neste país.  De um lado, estão aqueles de visão clássica ou de mercado 

livre, a exemplo de Friedman (1970), que encaram RSE como uma anomalia dos 

negócios, pois o papel das empresas seria gerar empregos, viabilizar produtos e 

serviços e pagar impostos. De outro lado, estão aqueles que defendem a existência 

da RSE ainda que possam divergir sobre o conceito, as motivações em RSE, as 

formas de implantação das políticas e programas, os tipos de RSE, os impactos da 

RSE e as formas de mensurar e avaliar RSE (AGUINIS; GLAVAS, 2012; CARROLL, 

1999; TANEJA, S; TANEJA, P; GUPTA, 2011; MATTEN; MOON 2008; 

BAUMGARTNER, 2014; DAHLSRUD, 2008; CAMPBELL, 2007; BRAMMER; 

JACKSON; MATTEN, 2012). 

A despeito das diversas perspectivas existentes sobre RSE, pode se afirmar 

também que o tema vem ganhando destaque nos discursos e práticas empresariais 

bem como no mundo acadêmico. De acordo com Accenture (2010), 93% de CEOs de 
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empresas mundiais percebem RSE como essencial para sucesso da empresa. No que 

diz respeito ao mundo acadêmico, a revisão de literatura elaborada por Taneja et al 

(2011), baseada na produção acadêmica sobre RSE publicada entre 1970 e 2008, 

pode se perceber um aumento do número de artigos nesta área, principalmente a 

partir do ano 2000, fato corroborado por revisão de literatura realizada por Aguinis e 

Glavas (2012).  

Ambas revisões de literatura constataram que, ao longo do tempo, os artigos 

tomados como amostra dos estudos passaram de uma abordagem mais 

normativa/conceitual para outra mais empírica/interpretativa, ocorrendo hoje uma 

situação mais equilibrada entre as duas abordagens. Quanto às principais temáticas 

identificadas na análise dos artigos, Taneja et al (2011) destacam cinco categorias: a) 

significado, definição e modelo de RSE; b) fatores determinantes das iniciativas de 

RSE; c) Implantação de RSE; d) Impacto da RSE sobre stakeholders e performance 

financeira; e) Avaliação e desempenho das iniciativas de RSE.  

Segundo Brammer, Jackson e Matten (2012), o cenário de polissemia e 

controvérsia envolvendo a RSE diz respeito às mudanças da própria sociedade. 

Tendo em vista que a responsabilidade é social, buscando dar conta dos impactos do 

negócio para a sociedade e das expectativas das partes interessadas, a RSE vai 

assumir tipos diferenciados em cada país e até mesmo dentro de um mesmo país.  

Bramer, Jackson e Matten afirmam que ao invés de assumir a tarefa hercúlea 

de um dia obter uma definição amplamente aceita de RSE, as explicações 

institucionais revelam que o social, contido no conceito de RSE, difere em termos de 

instituições sociais - definidoras das formas de se relacionar e das visões de mundo 

dentro de uma sociedade. Esta diversidade institucional entre países vai 

necessariamente gerar diferentes definições e sentidos do conceito de RSE.  

Esta reflexão institucionalista da RSE questiona, portanto, a motivação 

estratégica da RSE como único fator ou fator preponderante para que uma empresa 

seja socialmente responsável. Bramem, Jackson e Matten (2012) questionam, por 

exemplo, por que algumas empresas possuem bons resultados econômicos sem dar 

atenção devida à RSE ou ainda sem buscar potencializar estes resultados a partir de 

uma gestão socialmente responsável.  
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Na contramão da perspectiva institucionalista, de acordo com revisões de 

literatura em RSE (CARROLL, 1999; AGUINIS; GLAVAS, 2012; TANEJA, S; TANEJA, 

P; GUPTA, 2011; PERDOMO; ESCOBAR, 2011), desde a década de 1980, vem 

aumentando produção teórica em RSE que analisam os fatores estratégicos ou 

instrumentais da RSE a exemplo de desempenho social da empresa e resultado 

econômico, RSE e comportamento do consumidor, RSE e reputação, RSE e criação 

de valor, decisões socialmente responsáveis e comportamento da força de trabalho, 

gestão de stakeholders. Segundo resultado do estudo de Carvalho e Medeiros (2013) 

em relação a empresas brasileiras: 

É importante frisar, novamente, que todas as empresas inserem as ações de 
responsabilidade social corporativa em seus planejamentos estratégicos. 
Surgem de um processo calculado, sendo planejadas, mensuradas e 
acompanhadas, permitindo a inferência de que somente tendo objetivos bem 
definidos e fazendo controle, em típico padrão instrumental, é possível 
praticar a responsabilidade social corporativa de maneira sustentável (...) 
(CARVALHO; MEDEIROS, 2013, p.32). 

Para Aguinis e Glavas (2011) e posteriormente corroborado por 

Athanasopoulou e Selsky (2015), os estudos organizacionais sobre RSE geralmente 

estão baseados em algum dos níveis de análise:  

a) Institucional: relacionado ao contexto social externo (legislação, públicos de 

interesse, normas internacionais), compreendendo 33% dos estudos 

revisados por Aguinis e Glavas; 

b) Organizacional (ou cultural, para Athanasopoulou e Selsky): relacionado à 

identidade corporativa, políticas corporativas, recursos existentes, 

performance financeira e RSE. Segundo Aguinis e Glavas, cerca de 57% 

dos artigos em RSE revisados pelos mesmos se preocupam com este nível 

de análise, com destaque para caráter instrumental da RSE; 

c) Individual (ou cognitivo, para Athanasopoulou e Selsky): relacionado ao 

compromisso dos gestores, valores individuais e RSE, engajamento dos 

empregados em SER, compreendendo 5% dos estudos revisados por 

Aguinis e Glavas. 

Athanasopoulou e Selsky (2015) demonstram que o campo de pesquisa em 

RSE pode ter ganhos, caso opte pela combinação ou integração de múltiplos níveis 

de análise, explicitando o contexto social no qual as práticas de RSE se desenvolvem.  
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Nesta investigação, parte-se do pressuposto que nem a RSE nem a realidade 

de modo geral situa-se de modo binário entre constrangimentos por parte da estrutura 

social ou autonomia irrestrita do indivíduo/empresa. Por este motivo e contribuindo 

para diminuir a lacuna relacionada a pesquisas multiníveis em RSE, a caminhada aqui 

busca compreender a produção de sentidos em RSE a partir dos profissionais que 

atuam na área, raramente levados em consideração nas pesquisas, conforme as 

revisões de literatura aqui discutidas.  

2.2.1 RSE no Brasil 

A RSE no Brasil tem sua origem situada no fim da década de 1980, marcada 

pelo processo de redemocratização do país, crise econômica e intensificação de 

conflitos sociais. Neste período, as empresas buscaram novas bases de legitimação 

perante a sociedade, participando de ações a exemplo da campanha movida pelo 

sociólogo Hebert de Souza, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela 

Vida, mobilizando diversos atores para enfrentar a pobreza e as desigualdades.   

O início da RSE no Brasil esteve relacionado a um novo posicionamento das 

empresas brasileiras, regidas pela ideia de uma empresa-cidadã, com a realização de 

práticas em RSE marcadamente assistencialistas. A disseminação destas práticas e 

o avanço da discussão da RSE no país deu origem a entidades e mecanismos 

relacionados com o tema:  

a) GIFE: associação dos investidores sociais do Brasil, sejam eles institutos, 

fundações ou empresas, criado formalmente em 1995. Desde então, tornou-

se uma das referências no país sobre o tema investimento social privado. O 

objetivo da associação é gerar conhecimento a partir de articulações em 

rede para aperfeiçoar o ambiente político institucional do investimento social 

e ampliar a qualidade, legitimidade e relevância da atuação dos investidores 

sociais privados (GIFE, 2017).  

b) Balanço Social Ibase: o modelo de Balanço Social do Ibase foi criado em 

1997, em parceria com diversos representantes de empresas públicas 

e privadas e outros setores da sociedade civil. O objetivo era incentivar a 

divulgação voluntária do balanço social das empresas, independente do 

tamanho e setor. De acordo com Ibase, o balanço social é um demonstrativo 

anual que reúne um conjunto de informações sobre projetos, benefícios e 
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ações sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas de 

mercado, acionistas e à comunidade, devendo ser resultado de um amplo 

processo participativo que envolva comunidade interna e externa. (IBASE, 

2017) 

c) Instituto Ethos: criado em 1998 por um grupo de empresários e executivos 

da iniciativa privada, o Instituto Ethos é um polo de organização de 

conhecimento, troca de experiências e desenvolvimento de ferramentas 

para auxiliar as empresas a analisar suas práticas de gestão e aprofundar 

seu compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento 

sustentável. Entende RSE como a responsabilidade pelos resultados e 

impactos das ações da empresa no meio natural e social afetados pelas 

atividades empresariais, cabendo todos os esforços no sentido de conhecer 

e cumprir a legislação e de, voluntariamente, exceder as obrigações naquilo 

que seja relevante para o bem-estar da coletividade (INSTITUTO ETHOS, 

2017).  

d) ISO 16001: Em 2004, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

concluiu a norma NBR 16.001 – Responsabilidade Social: Sistema da 

Gestão, elaborada por uma comissão formada por representantes do 

governo, setor produtivo, organizações não governamentais, entidades de 

classe e academia. O conceito de RSE nesta norma se aproxima do 

conceito de desenvolvimento sustentável e preconiza que se leve em 

consideração a visão das partes interessadas. A revisão da norma em 2012 

realizou uma adaptação do conceito à luz da ISO 26000, trazendo a 

perspectiva de responsabilidade da empresa pelos impactos do negócio 

sobre sociedade e meio ambiente.  Outro ponto importante a ser ressaltado 

sobre esta norma é a afirmação de que se faz necessário o 

comprometimento dos dirigentes e funcionários de todos os níveis e 

funções, em especial os da alta direção, uma vez que se trata de um tema 

transversal (ABNT, 2012).  

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

publicada em 2006, ainda que focada nas ações sociais das empresas brasileiras, ou 

seja, no investimento social privado das mesmas, indica um crescimento do número 

de corporações do país que passaram a realizar ações sociais em benefício das 
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comunidades. Quanto à caracterização destas ações, as mesmas, de modo geral, tem 

caráter emergencial, ocorrem através de doação, focada na área de alimentação e 

tendo as crianças como público prioritário (IPEA, 2006).  

Portanto, o Brasil tem uma caminhada recente quanto à RSE, fortemente 

marcada pelo caráter assistencialista.  

2.3. PROFISSIONAIS DE RSE 

 Nesta pesquisa, serão designados como profissionais de RSE aqueles 

profissionais que atuam na implementação da RSE vinculados a uma estrutura formal 

dentro de uma empresa, independente do tamanho (coordenação, gerência ou 

diretoria), função (estratégica ou não) e nome (responsabilidade social ou 

sustentabilidade) desta estrutura. Sendo RSE uma área nova, forjada para lidar com 

as consequências negativas do capitalismo sobre a sociedade e meio ambiente, ainda 

há um intenso debate sobre conceito e práticas empresariais em RSE, conforme 

discutido na seção anterior.  

 O foco deste trabalho será sobre os sentidos que estes profissionais atribuem 

a si mesmos, suas práticas e RSE, o que pode influenciar o desempenho de 

responsabilidade social de uma empresa, mas sem perder de vista fatores 

institucionais e organizacionais neste processo.  

 O que significa ser um profissional de RSE, sob a ótica destes profissionais? 

Um primeiro ponto a se considerar é que atualmente não existem cursos de graduação 

no Brasil que possibilitem uma capacitação exclusiva nesta área, cabendo aos cursos 

de pós-graduação realizar esta tarefa. Além disso, está se falando de um campo 

acadêmico novo, que ganha contornos mais nítidos a partir de 1950, conforme 

discutido na seção anterior. 

 Portanto, assim como diversas áreas do saber, novas ou estabelecidas, a 

RSE não caminha sincronicamente entre prática e produção teórica. Algumas áreas 

historicamente privilegiam mais a prática, focando em técnicas e instrumentos que 

podem não responder a zonas indeterminadas do cotidiano profissional, visto que 

carecem de elementos teóricos para construção dos problemas. Outras áreas 
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realizam justamente o contrário, encastelando-se de tal modo que se descolam do 

mundo real (SHON, 2000).  

 Como já é de conhecimento do leitor, o início da produção teórica em RSE 

teve caráter normativo, discutindo como deveria ser conceito e prática de RSE. 

Somente a partir da década de 1980, ganha força uma produção teórica em RSE de 

caráter empírico. Portanto, RSE é uma área nova, acadêmica e profissionalmente, 

com tradição normativa no campo científico, cuja formação dos profissionais ocorre 

principalmente através de cursos de pós-graduação, congressos e seminários 

temáticos e desenvolvimento de competências a partir da própria prática.  

 Diante deste cenário em que profissionais de diversas formações podem vir 

a lidar com RSE e de acordo com a discussão conceitual mais recente 

(multidimensionalidade da RSE), a interdisciplinaridade se torna um aspecto 

importante neste debate.  

 Para Luzzi e Philippi (2011), a interdisciplinaridade se coloca como garantia 

de construção de conhecimentos que rompam as fronteiras entre as disciplinas e, do 

processo de comunicação entre elas, cada disciplina saia modificada e um 

pensamento novo surja a respeito de determinado problema. De acordo com Morin 

(2011), a ciência clássica, que deu suporte científico ao sistema capitalista, provocou 

uma excessiva especialização, dividindo a realidade em fragmentos e, por este 

motivo, defende a necessidade de se resgatar o pensamento complexo que respeita 

a tessitura comum das questões.    

 De acordo com Tomiello (2009) e Palhano (2012), a abordagem 

interdisciplinar e a noção de RSE (ou sustentabilidade empresarial, no caso de 

Palhano) se entrelaçam porque ambas se propõem a romper a fragmentação do 

entendimento da realidade e a restabelecer a complexidade sistêmica na ordem da 

resolução dos problemas. As autoras vão defender que a RSE ao se pautar em 

referenciais complexos solicita um esforço intelectual interdisciplinar na direção da 

análise, compreensão e explicação do tema. 

 Tomiello (2009) ainda destaca que houve um aumento dos grupos de 

pesquisa vinculados à RSE, envolvendo pesquisadores de diferentes áreas (25 no 
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total), oriundos de universidades públicas ou particulares e localizados em diferentes 

regiões do país, o que pode contribuir para uma perspectiva interdisciplinar.  

 Por sua vez, Palhano (2012) chama atenção da existência de indicadores 

financeiros e não financeiros para monitorar uma gestão empresarial sustentável, 

requisitando saberes distintos para acompanhamento dos mesmos, inclusive porque, 

em tese, deveriam abarcar todos os processos e atividades de uma organização.  

  Sob este aspecto, uma questão que também será verificada na investigação 

aqui proposta é se a interdisciplinaridade se reflete na configuração das equipes que 

gerenciam RSE e se os profissionais da área consideram este aspecto relevante. 

2.3.1. Competências individuais em RSE  

 De acordo com Accenture (2010), 93% de CEOs de empresas mundiais 

percebem RSE como essencial para sucesso do negócio. Ou seja, tornou-se um lugar 

comum, pelo menos discursivamente, dizer que RSE é uma questão importante para 

o negócio, mas que fatores suportam o desempenho em RSE? Esta é a questão de 

artigo recente de Osagie et al. (2014), que abordou as competências individuais para 

RSE, a partir de entrevistas semiestruturadas com diretores e gestores de RSE de 

diversas empresas, portanto, fornecerá elementos importantes para realização desta 

pesquisa sobre os sentidos atribuídos pelos profissionais de RSE a si mesmos, suas 

práticas e à RSE. 

A discussão teórica sobre competência afirma que as transformações ocorridas 

nos meios de produção acarretaram em novas formas de trabalho bem como 

exigência de um outro tipo de trabalhador, que assuma responsabilidades e tenha 

iniciativa diante das situações. Não caberia mais o modelo de profissional atrelado 

aos códigos profissionais (enquanto prescrição) diante de uma realidade flexível e 

mutante como se tem vivido desde a década de 1980 (ZARIFIAN, 2003). 

Este cenário abre espaço para falar de competência. A pesquisa aqui se 

aproxima da corrente francesa, especialmente Zarifian (2003): a prática não pode ser 

separada da noção de competência e indica que a competência é a inteligência prática 

- ou phronesis na concepção de Nonaka, Toyama, Hirata (2011) - que surge a partir 

da mobilização dos recursos e das redes de atores para lidar com as diferentes 

situações que ocorrem no trabalho, compartilhando desafios e assumindo 
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responsabilidades. A competência profissional se configura a partir da combinação de 

conhecimentos, saber-fazer, experiências e comportamentos que se exercem em um 

contexto preciso. 

Le Boterf (2003) afirma que a competência não reside nos recursos (saberes, 

capacidades, habilidades) a serem mobilizados, mas na própria mobilização destes 

recursos para produzir resultados. Portanto, competência somente acontece no 

momento da prática, pois enquanto estiver no âmbito virtual não é possível avaliar o 

desempenho.  

Para Le Boterf a tríade da competência é formada pelo: saber, entendido como 

conjunto de conhecimentos reconhecido e integrado pelo indivíduo em esquema 

cognitivo que orienta práticas e é alimentado pelas mesmas; saber- fazer, entendido 

como capacidade do indivíduo fazer uso dos conhecimentos, resolvendo problemas 

em uma determinada situação; e saber-ser, entendido como aspectos afetivos e 

sociais relacionados ao trabalho, visto que as pessoas apresentam maior ou menor 

interesse sobre uma determinada atividade, seria o querer-fazer. 

A discussão no campo da competência, principalmente a partir da corrente 

francesa, dialoga com os conceitos de representações sociais, habitus e consciência 

prática. Afinal, competência é a mobilização dos recursos (saber, saber-fazer, saber-

ser), para resolução de uma situação, justamente porque se tem as regras inscritas 

no corpo, através das representações sociais (saber), definidoras e definidas pela 

prática (saber-fazer), de modo mais ou menos inconsciente, e dotado de illusio, do 

sentido do jogo (saber-ser).  

Lidando com um contexto complexo e em constante mudança, a 

sustentabilidade requer competências especificas e habilidades reflexivas de ordem 

superior (OSAGIE et al., 2014; PALHANO, 2012; TOMIELLO, 2009) e pautada numa 

gestão integrada – pressuposto sinalizado pela ISO 26000, inclusive. Para Osagie et 

al. (2014), não basta a existência de departamentos de RSE, implantação de sistemas 

de gestão, elaboração de códigos de conduta ou até mesmo gestores comprometidos, 

mas também requer competências específicas por parte dos profissionais para que se 

beneficie das práticas sustentáveis do negócio.  
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Os estudos que investigam as competências individuais para implementação 

de RSE são frequentemente conceituais e orientados para programas educacionais. 

Na pesquisa dos autores em questão, se combinou insights de literatura educacional 

e gerencial com insights de prática, a fim de obter uma perspectiva empírica mais 

ampla sobre as competências individuais para a implementação da RSE em um 

ambiente corporativo (OSAGIE et al., 2014).  

A partir de revisão de literatura, Osagie et al. (2014) identificaram sete 

competências individuais para RSE e que foram confirmadas nas entrevistas com 

gestores de RSE, que por sua vez incluíram mais uma competência, totalizando oito:  

1) Antever desafios de RSE: O profissional de RSE deve ter a capacidade de 

mentalmente construir cenários para descrever como os desafios relacionados 

à RSE irão desenvolver-se no futuro e como estes desafios podem afetar a 

empresa. Esta definição inclui a capacidade de pensar criticamente e antecipar 

possíveis consequências para futuros desafios de decisões locais e globais 

relacionados com RSE feito pela empresa hoje;  

2) Entender a interdependência entre sistemas e subsistemas relevantes para 

a prática de RSE: o pensamento sistêmico é a capacidade de identificar e 

entender sistemas socioecológicos relevantes de diferentes domínios e 

disciplinas e refletir sobre sua interdependência, ou seja, capacidade de 

analisar RSE a partir de uma perspectiva interdisciplinar, tanto do ponto de vista 

externo (entender sobre desafios locais e globais, sustentabilidade, cadeia de 

fornecedores, etc.) como do ponto de vista interno à empresa (entender sobre 

o negócio e seus diversos processos);  

3) Entender as normas e regulamentos relevantes em RSE: quando 

confrontado com os desafios em RSE, um profissional da área deve entender 

como a empresa deve lidar com os mesmos e aplicar regulamentos industriais 

importantes, normas internacionais e nacionais, processos políticos e 

governança corporativa (como códigos de conduta). Além disso, o profissional 

RSE deve ser capaz de contribuir para o desenvolvimento destes padrões, 

participando de debates e reuniões a respeito, por exemplo;  
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4) Gerir projetos e programas de RSE: esta competência de dá por três 

vertentes. Capacidade de liderança, de modo a dar direção aos programas de 

RSE da empresa, estando preparado para assumir riscos e procurar novas 

formas de prosseguir a RSE; capacidade de identificar e realizar RSE em 

oportunidade para o negócio e, para tal, faz-se necessário, entender as 

atividades da empresa bem como seus processos de tomada de decisão e 

cultura organizacional; capacidade para gerir implantação de RSE, 

desenvolvendo alianças cruciais com indivíduos importantes dentro e fora da 

empresa, inspirando e motivando outros atores, traduzindo em metas e ações 

concretas dentro de prazo e orçamento especificado, resolvendo problemas e 

apresentando resultados de modo claro e convincente. 

5) Realizar processos interpessoais na implementação de RSE: o profissional 

de RSE deve ter uma boa relação social, habilidade de comunicação e 

articulação em rede, sendo capaz de ajudar as diversas áreas da empresa a 

integrar RSE nos processos cotidianos de trabalho e também de atuar em 

equipe multidisciplinar e multicultural, representando os interesses da empresa 

sem deixar de demonstrar respeito pelas expectativas dos stakeholders;  

6) Empregar características pessoais e atributos afetivos em contextos de RSE: 

ao implementar RSE em sua empresa, o profissional de RSE deve lidar com as 

expectativas de várias partes interessadas e estar ciente de que implantar RSE 

é um processo de mudança de mentalidade das pessoas e pode encontrar 

resistência. Diante deste cenário, o profissional precisará possuir certas 

características pessoais e atitudes para enfrentar esses desafios. A maioria dos 

recursos comumente mencionados incluem paciência, resiliência, flexibilidade, 

atitude realista, pragmatismo, inovação, empatia e uma atitude positiva. Estes 

recursos indicados pelos participantes da pesquisa realizada por Osagie et al. 

são semelhantes aos recursos que foram derivados de revisão sistemática da 

literatura realizada por estes autores.  

7) Competências pessoais orientadas para valor: os profissionais de RSE 

devem possuir valores éticos, encontrando um equilíbrio entre idealismo e 

pragmatismo. Assim, o profissional de RSE deve ter a capacidade de 

adaptação para atingir os objetivos financeiros e objetivos de RSE, sem perder 
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de vista (ou ultrapassando) seus limites éticos pessoais e valores. O 

profissional RSE se sente pessoalmente responsável por se comportar 

eticamente e assume essa responsabilidade, servindo de modelo para outros. 

Esta competência também está relacionada, portanto, com a congruência entre 

o que se representa, o que se diz e o que se faz. 

8) Refletir sobre visões e experiências pessoais de RSE: esta competência 

inclui a capacidade de reconhecer e desafiar as próprias ideias, hábitos e 

suposições anteriores, bem como a capacidade de extrair o significado desta 

auto avaliação. Desta forma, os profissionais de RSE utilizam abordagens de 

auto avaliação e autoaprendizagem quando trabalham em desafios de RSE. 

Osagie et al. (2014) explicam que estas competências individuais em RSE 

estavam dispersas pela literatura, mas que a maioria dos artigos revisados por estes 

autores enfatizam mais as competências cognitivas (saber) em RSE. Por outro lado, 

os executivos participantes da pesquisa realizada por Osagie et al. (2014), apesar de 

reconhecerem todas as sete competências extraídas da revisão de literatura (e ainda 

acrescentaram mais uma), deram destaque às competências não cognitivas (saber-

fazer e saber-ser) como necessárias para sucesso dos processos interpessoais e para 

realizar oportunidades de negócio relacionadas à RSE, destacando ainda valores 

pessoais e atitudes.  

Os profissionais de RSE participantes da pesquisa de Osagie et al. 

particularmente destacaram a importância das competências relacionadas com os 

seus valores pessoais, sendo aptos a equilibrar valores éticos pessoais e objetivos do 

negócio, além de identificar os desafios de RSE e assumir a responsabilidade para os 

desafios. Estas últimas competências estão relacionadas com a ''competência para 

agir”: transformação moral de uma atitude passiva com respeito a questões de 

sustentabilidade em uma atitude ativa e empenhada, que afeta todos os aspectos da 

vida de um indivíduo (OSAGIE et al., 2014).  

Outro estudo importante para a investigação aqui proposta analisou o perfil e o 

envolvimento dos estrategistas nas práticas de responsabilidade social, tendo como 

referência a perspectiva da estratégia-como-prática. Primeiro, foram realizadas 

entrevistas de caráter qualitativo e exploratório, que forneceram elementos 
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importantes para a etapa posterior, um levantamento quantitativo em 23 empresas 

(OMETTO; BULGACOV; MAY, 2015).  

Como conclusão do estudo supracitado, segue trecho que sintetiza os achados 

dos autores:  

De modo geral, identifica-se que os estrategistas da responsabilidade social 
são reconhecidos pelos respondentes como pertencentes a todos os níveis 
da organização e representam importante coletividade para a sua efetiva 
realização. Possuem valores ligados à responsabilidade social (como 
diversidade, inclusão social, meio ambiente e visão integrada de mundo) e 
experiências anteriores que permitem a sensibilização e a socialização 
desses valores (relacionamento com grupos diferentes do seu, moradia 
próxima à natureza e pessoas que os influenciaram em relação a valores de 
responsabilidade social). (OMETTO; BULGACOV; MAY, 2015, p. 436-437). 

A partir da conclusão de Ometto, Bulgacov e May (2015), em que estes 

profissionais de RSE possuem valores tais como diversidade e visão integrada de 

mundo e que vivenciaram experiências anteriores que permitem a sensibilização e 

socialização destes valores, a exemplo de se relacionar com grupos diferentes destes 

profissionais bem como a capacidade de atuar em equipe multidisciplinar e 

multicultural como apontada por Osagie et al. (2014), remetem à discussão sobre 

trânsito entre mundos socioculturais, abrindo aqui um parêntese relevante e 

significativo.  

De modo geral, na sociedade moderno-contemporânea, a construção do 

indivíduo e de sua subjetividade se dá através de pertencimento e participação em 

diversos mundos sociais e níveis de realidade. Este trânsito entre universos não 

ocorre necessariamente através de deslocamento físico-espacial, mas, sobretudo, 

entre subculturas ou mesmo entre papéis sociais do mesmo indivíduo (VELHO, 2001). 

De acordo com Velho (2001), na contemporaneidade, certos indivíduos mais 

do que outros não só fazem este trânsito, mas desempenham o papel de mediadores 

entre distintos mundos, estilos de vida e experiências. É como se determinados 

ambientes ou profissões potencializassem a figura de mediadores:  

A possibilidade de lidar com vários códigos e viver diferentes papéis sociais, 
num processo de metamorfose, dá a indivíduos específicos a condição de 
mediadores quando implementam de modo sistemático essas práticas. O 
maior e o menor sucesso de seus desempenhos lhes dará os limites e o 
âmbito de sua atuação como mediadores (VELHO, 2001, p. 25). 

As contribuições das pesquisas sobre competências utilizadas nesta revisão de 

literatura indicam a necessidade de encarar os profissionais de RSE como 
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mediadores, papel este confirmado pelos achados da pesquisa aqui realizada e que 

podem ser conferidos no capítulo 4.  

Fechando o parêntese sobre mediadores, voltemos a dialogar com os artigos 

de Osagie et al. (2014) bem como Ometto, Bulgacov e May (2015). Será que as 

conclusões se aplicam aos profissionais de RSE da Divina S.A? Que sentidos e 

práticas sobre RSE e competências individuais em RSE serão revelados nas 

entrevistas junto aos profissionais da Divina S.A?  

Assim como ressaltado pelas revisões de literatura, existe baixa produção 

acadêmica em RSE a respeito do nível individual de análise e, quando o fazem, 

direcionam o olhar para consumidores, trabalhadores ou gestores de RSE. Aqui, os 

gestores de RSE também serão participantes para enriquecer o estudo, mas o foco 

será principalmente os profissionais da área, que encaram no cotidiano a 

operacionalização dos processos de RSE. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A contribuição de Taneja et al. (2011) indica que a maioria das pesquisas de 

RSE utiliza desenho qualitativo, baseado principalmente na análise de discurso a 

partir de dados secundários gerados tanto pelas empresas como também por outras 

bases de dados. Entretanto, os resultados de Aguinis e Glavas (2012), analisando 

uma amostra maior de artigos produzidos no mesmo período pesquisado por Taneja 

et al. (2011), apontou tendência contrária: somente 11% dos artigos analisados 

utilizaram metodologia qualitativa, prevalecendo as pesquisas quantitativas.  

Bon e Levy (2013), ao analisar as metodologias em teses de RSE produzidas 

no Brasil, recorrem a revisões de literatura internacionais e nacionais que indicam um 

maior número de estudos quantitativos em RSE (80% no âmbito internacional e 60% 

no Brasil). Entretanto, na amostra de teses de doutorado em RSE produzidas nas 

escolas brasileiras de Administração, a tendência das revisões de literatura 

internacionais e nacionais não se confirma, apontando para 82% de estudos 

qualitativos (estudos de caso, em sua maioria), o que sinaliza uma diferença de 

caminhos metodológicos entre produção brasileira e norte-americana. 

Portanto, de modo geral, no âmbito internacional, há uma tradição de pesquisas 

quantitativas no campo da RSE. Quando ocorrem pesquisas qualitativas, de acordo 

com as revisões de literatura aqui utilizadas, as mesmas estão pautadas em dados 

secundários das empresas ou em estudos de caso (AGUINIS; GLAVAS, 2012). 

Metodologicamente, existe uma lacuna para estudos no campo da produção de 

sentido e representações sociais, que busque compreender as práticas e as 

representações dos indivíduos sobre estas práticas. 

Este estudo seguirá orientação teórico-metodológica construtivista, dialogando 

com a teoria das representações sociais, teoria da ação e teoria da estruturação, 

utilizando especialmente entrevista episódica (BERGER; LUCKMANN, 2002; 

MOSCOVICI, 2003; BOURDIEU, 2004; GIDDENS, 2003; SPINK; MEDRADO, 2004).  

A partir da realidade da Divina S.A, grande empresa brasileira de engenharia, 

com atuação internacional, participante de 8 iniciativas1 em RSE (associações e 

                                            
1 Pacto Global da ONU, Comitê Brasileiro do Pacto Global (CBPG) e Grupo Temático de Direitos 

Humanos, CEBDS, InPACTO, Comissão de Estudos Especiais da ABNT sobre RS, dentre outras. 
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fóruns nacionais e internacionais) e signatária de 7 compromissos2 em RSE (nacionais 

e internacionais), pretende-se compreender os sentidos que os profissionais de RSE 

atribuem a si mesmos, às suas práticas e à RSE diante da lacuna do nível individual 

de análise nesta área. Portanto, a Divina S.A é uma empresa de forte 

representatividade quando se fala em RSE.  

Para delimitação dos participantes da pesquisa, foram estudados indivíduos 

que são ou foram empregados da Divina S.A, lotados ou que foram lotados na 

Gerência Executiva de Responsabilidade Social (GERS) da organização e que têm 

ou tiveram pelo menos dois anos de atuação na área de RSE. Não necessariamente 

este tempo de atuação em RSE significa o mesmo tempo de atuação na GERS, pois 

existem profissionais que já atuavam com RSE nas gerências de comunicação das 

unidades operacionais antes da criação da GERS no ano de 2012. 

Antes da realização das entrevistas episódicas, discutidas no próximo tópico, 

foi obtida lista com nome completo, cargo, função, gerência de lotação, local de 

lotação e ramais. A fim de resguardar a ética na pesquisa, os nomes e ramais só foram 

utilizados para operacionalizar a investigação, mas estão protegidos pelo acordo de 

sigilo entre pesquisador e participante. O objetivo de levantar esta lista se deu pela 

necessidade de extrair dados quantitativos para caracterizar os indivíduos que 

compõem o universo da pesquisa.  A fim de verificar o tempo de atuação na GERS ou 

na área de RS das unidades, no momento de planejar as entrevistas, buscou-se apoio 

de facilitadores, indivíduos que integram a rede de relacionamento do pesquisador e 

trabalham na GERS. 

O levantamento quantitativo revelou que a GERS possui 152 empregados 

(incluindo gerentes e coordenadores), distribuídos em 11 Estados brasileiros. Sobre 

este universo de indivíduos, alguns dados foram identificados (referência: maio/17), 

como pode se ver na Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3: 

Tabela 1 - Distribuição dos profissionais RSE da Divina S.A por gênero 

                                            
2 Carta de Adesão Pacto Global da ONU, Termo de Adesão e Compromisso ao Pacto Nacional de 
Erradicação do Trabalho Escravo, Declaração de Compromisso ao Enfrentamento da Violência Sexual 
de Crianças e Adolescentes, Princípios de Empoderamento da Mulher, Cláusula no Acordo Coletivo de 
Trabalho da referida empresa sobre ISO 26000, Termo de Compromisso Programa Pro Equidade de 
Gênero e Termo de Adesão à Campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. 
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Sexo QTD % 

Feminino 91 60 

Masculino 61 40 

Total  152 100 

Tabela 2 - Distribuição dos profissionais RSE da Divina S.A por tipo de cargo 

Tipo de Cargo QTD % 

Nível Superior 99 65 

Nível Médio 53 35 

Total  152 100 

Tabela 3 - Distribuição dos profissionais RSE da Divina S.A por cargo nível superior 

Cargo (Nível Superior) QTD % 

Administrador 29 29 

Profissional de Comunicação Social 22 22 

Assistente Social 11 11 

Engenheiro(a) 9 10 

Analista de Sistemas 5 5 

Economista 5 5 

Analista Ambiental 3 3 

Contador 3 3 

Geólogo 3 3 

Psicólogo 3 3 

Analista de Comercialização e Logística 2 2 

Químico(a) 2 2 

Auditor 1 1 

Profissional Sem Área identificada 1 1 

Total  99 100 

A partir dos dados descritos acima, existe uma maioria de mulheres (60%) e 

profissionais de nível superior (65%) entre os empregados da GERS. No universo dos 

profissionais de nível superior, há um maior quantitativo de administradores (29%), 

profissionais de comunicação social (22%) e assistentes sociais (11%). Com isto, não 

se está sugerindo uma amostra por categoria, até porque a delimitação do número de 

participantes nesta pesquisa qualitativa se deu por diversificação interna e saturação.  

Conforme Creswell (2014), para uma investigação de inspiração 

fenomenológica, baseada na perspectiva do construtivismo social, assim como a 

pesquisa aqui proposta, recomenda-se um quantitativo de 5 a 25 participantes. Este 
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pesquisador, a partir de critérios de seleção dos participantes – descritos a seguir –, 

planejou e realizou 18 entrevistas. 

Após conversa com os facilitadores, o critério geral para definição dos 

participantes, de ser ou ter sido empregado da Divina S.A, lotado ou ter sido lotado na 

GERS e com pelo menos dois anos de atuação na área, abrange a maioria dos 

profissionais daquela gerência executiva. Portanto, quem seriam os participantes? Em 

alinhamento com o orientador, definiu-se pelo princípio da diversificação interna, de 

modo a ampliar o olhar sobre a população definida pelo critério geral: 

(...) a diversificação interna ou intragrupo remete a uma finalidade diferente. 
Digamos, de uma maneira imprópria, que, neste caso, pretende-se 
apresentar um retrato global, mas somente no interior de um grupo restrito e 
homogêneo de indivíduos (PIRES, 2008, p.196) 

 Primeiro, optou-se por ter representantes de cada uma das quatro regionais de 

RS, conhecidas como “gerências regionais”. Foi estabelecido o quantitativo de dois 

participantes por regional, buscando sempre um profissional da sede administrativa 

de cada regional e outro profissional lotado em área operacional, diversificando 

também em relação ao cargo (sempre um profissional cargo nível médio e outro 

profissional cargo nível superior). Para se chegar a estes critérios específicos, o 

pesquisador tinha uma hipótese de trabalho de que o cenário de atuação (área 

operacional versus sede administrativa ou nordeste versus sudeste) trazia desafios 

diferentes para o profissional de RSE bem como o tipo de cargo, o que poderia 

acarretar em diferenças sobre os sentidos destes profissionais sobre si mesmos, suas 

práticas e RSE. 

Sob esta lógica, foram planejadas oito entrevistas a serem realizadas nas 

gerências regionais da GERS. Número este que foi corroborado pelo princípio da 

saturação: após a realização das oito entrevistas nas regionais, não se fez necessário 

ampliar a quantidade de participantes em virtude da repetição das informações 

fornecidas. 

 Para além das regionais, existem as “gerências da sede”, que abarcam ligeira 

maioria (54%) do quantitativo de profissionais da GERS. De modo geral, nas 

gerências da sede, existem três principais tipos de atividade: gestão de projetos 

socioambientais patrocinados pela empresa, gestão de programas/projetos 

corporativos de RS direcionados a públicos diversos da empresa e elaboração de 
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política, padrões e indicadores. Como se daria a diversificação interna nas gerências 

da sede? Foi uma questão que atormentou um pouco este pesquisador.  

Em diálogo com orientador, ficou acordado dialogar com profissionais de 

cargos em áreas distintas (administradores e engenheiros, por exemplo) e tempos 

distintos em RSE. Os facilitadores apresentaram diversas possibilidades dentro de 

cada gerência em relação ao tempo de atuação em RSE (dado não disponibilizado na 

lista de profissionais obtida antes das entrevistas) e o pesquisador entrou em contato 

com estes profissionais, verificando a disponibilidade dos mesmos, sempre apostando 

num quantitativo de dois a três participantes por cada gerência da sede.  

Sob esta lógica, também foram planejadas oito entrevistas a serem realizadas 

nas gerências da sede entre administradores, biólogos, engenheiros, profissionais de 

comunicação. Número que foi corroborado pelo princípio de saturação: após a 

realização das oito entrevistas nas gerências da sede, não se fez necessário ampliar 

a quantidade de participantes pela repetição das informações fornecidas. 

O pesquisador também sentiu necessidade de dialogar com gerentes visto que 

os mesmos têm poder de configuração sobre as equipes e são vozes detentoras de 

capital simbólico (BOURDIEU, 2004), inclusive fora dos muros da gerência que 

administra, com grande chance de se tornarem fontes ou referencias importantes 

dentro de uma organização (SEIXAS et al., 2017). Para minimizar a transitoriedade 

imposta pela função de gerente, optou-se por líderes com mais tempo nesta função 

dentro da área de RSE. Foi estabelecido um número de dois participantes nesta 

categoria e o número foi mantido, pois o objetivo era enriquecer a pesquisa.  

No total, portanto, foram realizadas dezoito entrevistas, conforme Tabela 4: 
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Tabela 4 - Distribuição dos participantes por tipo de vínculo 

Tipo de vínculo participante Quantidade 

Profissionais Gerências Regionais 8 

Profissionais Gerências da Sede 8 

Gerentes/Ex-gerentes 2 

Total 18 

 

3.1. ENTREVISTA EPISÓDICA 

Para Flick (2009), a triangulação não ocorre somente entre métodos, mas pode 

ocorrer no mesmo método, a exemplo da entrevista episódica, que busca aproveitar 

o conhecimento episódico, relacionado a circunstâncias concretas (tempo, espaço, 

pessoas, acontecimentos, situações) e o conhecimento semântico, mais abstrato, 

generalizado e descontextualizado de situações.  

Para o conhecimento episódico, o pesquisador solicita que se narrem 

episódios, buscando a riqueza de como ocorre determinado evento ou fenômeno. 

Para o conhecimento semântico, o pesquisador faz um convite para que se aborde o 

entendimento de determinado fenômeno, o que se compreende quando ouve falar de 

determinado evento, buscando um processo de abstração, por parte do participante. 

Flick (2002) aponta oito fases para conduzir entrevistas deste tipo. À medida 

que as fases são descritas, vai se aproveitar para associar as perguntas do guia de 

entrevista a algumas das fases, mas que não necessariamente vão aparecer na 

ordem proposta pelo pesquisador e algumas podem se repetir por fase, pois podem 

cumprir mais de uma função. Para ver o guia no formato original, ver Apêndice A. 

Seguem as fases: 

1) Preparação da entrevista: montar um guia de entrevista baseado na literatura 

pesquisada, testando o instrumento.  

Em abril/17 foi realizada uma entrevista piloto com uma profissional de RSE, 

lotada em gerência regional da GERS e com atuação em área operacional. Esta 

experiência possibilitou acrescentar a algumas perguntas verbos com tempo no 

passado, de modo a abranger diversos momentos vivenciados pelo participante, que 
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no momento atual poderia estar em outra situação. Exemplo: “Atua ou atuou em 

algum trabalho voluntário ou é/foi militante em algum movimento social?”.  

Uma pergunta que estava no meio do tópico-guia foi deslocada para o final: “o 

que lhe motiva ou já lhe motivou para atuar na área de RSE? ”, de modo que todas as 

outras perguntas anteriores estimulassem as memórias e sensações do(a) 

participante. A situação também chamou atenção do pesquisador para a dinâmica da 

entrevista: não raramente, os participantes agregam respostas de diversas perguntas 

numa mesma fala, cabendo atenção redobrada para evitar repetir perguntas já 

respondidas, o que tornaria a entrevista demorada e enfadonha.   

2) Introduzir a lógica da entrevista: instruir o participante antes de iniciar pesquisa 

propriamente dita; 

O pesquisador não conhecia a maioria dos participantes. Por este motivo, 

contou com a ajuda de facilitadores da sua rede de relacionamento para mediar a 

relação com os futuros participantes. Os facilitadores, por conhecerem o(a) 

candidato(a) a participar da entrevista, faziam um contato presencial, comentando em 

linhas gerais sobre a pesquisa e, caso aceitassem integrar o universo da investigação, 

o pesquisador enviava um e-mail contendo o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ver Apêndice B) e se colocando à disposição para dirimir dúvidas. No dia 

da entrevista, o pesquisador explicava presencialmente, mais uma vez, o objetivo da 

pesquisa, garantindo o anonimato e colhendo as assinaturas do termo. Somente uma 

participante não autorizou a gravação. 

3) Concepção do participante sobre o tema e sua biografia com ele, de caráter mais 

semântico. Perguntas relacionadas: 

- O que é Responsabilidade Social Empresarial para você? 

- Como você veio parar na área de RSE? 

- Você tem conhecimento ou já ouviu falar de como funciona RSE em outras 

empresas? Quais? O que você acha desta atuação? 

- Você acha que sua ideia de RSE mudou no transcorrer de sua vida 

profissional? Conte um pouco sobre esta mudança. 
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- Pra você, RSE deve ser uma área interdisciplinar? Por que? Você arriscaria 

dizer que existem algumas formações/graduações que têm mais afinidade com RSE? 

- Como você avalia RSE na Divina S.A? 

4) Sentido que o assunto tem para a vida cotidiana do participante, ajudando a 

refletir no sentido geral e relevante do tema (conhecimento episódico). Perguntas 

relacionadas: 

- Você acha que sua ideia de RSE mudou no transcorrer de sua vida 

profissional? Conte um pouco sobre esta mudança. 

- Que atividades desempenhou e quais desempenha hoje enquanto profissional 

de RSE?   

- Você acha que suas práticas pessoais, fora da empresa, influenciam suas 

práticas enquanto profissional de RSE? Como isto funciona? 

- Você acha que suas práticas enquanto profissional de RSE e tudo que 

aprendeu exercendo esta atividade influencia no seu cotidiano e práticas 

pessoais (fora da companhia)? 

 

5) Enfocando as partes centrais do tema em estudo (conhecimentos semânticos e 

episódicos). Perguntas relacionadas: 

- Houve algum tipo de ambientação, capacitação inicial, vivência, ou seja, uma 

espécie de rito de iniciação quando você ingressou na área de RSE da Divina 

S.A? 

- Que atividades desempenhou e quais desempenha hoje enquanto profissional 

de RSE? 

- Qual foi ou quais foram as experiências mais importantes atuando como 

profissional de RSE da Divina S.A? 

- Quais os principais obstáculos que enfrenta ou enfrentou enquanto 

profissional de RSE? 

- O que lhe motiva ou o que já lhe motivou para atuar na área de RSE? 

- Você acha que suas práticas pessoais, fora da empresa, influenciam suas 

práticas enquanto profissional de RSE? Como isto funciona? 
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- Você acha que suas práticas enquanto profissional de RSE e tudo que 

aprendeu exercendo esta atividade influencia no seu cotidiano e práticas 

pessoais (fora da companhia)? 

- Precisa desenvolver algum conhecimento ou habilidade em especial? Do que 

você sente falta? 

6) Tópicos gerais mais relevantes, geralmente de caráter mais abstrato, que evoca a 

imaginação do participante sobre futuro ou tipos ideais de determinado fenômeno ou 

atividade, buscando um referencial de conhecimento trans-situacional que o 

participante desenvolveu ao longo do tempo. Perguntas relacionadas: 

- Vamos fazer um exercício de imaginação. Como deveria ser um profissional 

de RSE ideal? Quais conhecimentos deveria saber? Que habilidades e 

características pessoais deveria ter?  

- Você tem conhecimentos e habilidades que podem ser importantes para 

outros colegas da área dentro da companhia. Na sua opinião, como fazer 

disseminar este aprendizado junto aos colegas? De que forma isto seria mais 

fácil de ocorrer? 

7) Avaliação e conversa informal, perguntando ao participante se faltou alguma 

pergunta na entrevista ou se algo lhe aborreceu. Em seguida, com gravador desligado, 

tocar conversa informal, de onde podem surgir retificações de narrativas, adendos 

comprometedores, etc.  

8) Documentação: uma espécie de ficha com informação contextual sobre a entrevista 

e o participante. No caso desta investigação, a fim de iniciar a entrevista de modo 

mais leve, esta ficha foi preenchida no início, visto que são perguntas de caráter mais 

objetivo ou relacionadas à trajetória do candidato e que, nesta pesquisa, servirão de 

gatilho para iniciar as perguntas do guia (ver item “Informação contextual” do Apêndice 

A).  

3.1.1. Análise de entrevistas episódicas 

De acordo com Creswell (2014), Flick (2002; 2009) e Pinheiro (2004), após a 

realização das entrevistas, devem ocorrer as transcrições de modo a facilitar as 

análises. Fazer as transcrições é um momento para reviver cada entrevista, 

relembrando de aspectos ditos e não ditos (informações corporais e silêncios). A cada 
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entrevista analisada, deve se destacar trechos considerados importantes sempre à 

luz do problema central e de perguntas complementares que ajudam a compreender 

o objeto de pesquisa. Foi elaborada uma tabela a fim de correlacionar as perguntas 

do tópico guia de entrevista com os objetivos específicos da pesquisa.  

Esta correlação será útil para apresentação e análise dos dados. Cada objetivo 

específico foi transformado em uma seção do capítulo 4 desta dissertação (4.3.1.2, 

4.3.1.3, 4.3.1.4 e 4.3.1.5). Segue Quadro 1 com esta correlação para se entender a 

partir de que perguntas do guia de entrevista os dados e análises foram gerados: 
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Correlação objetivos específicos e perguntas tópico guia 

Objetivos Específicos Perguntas Tópico Guia 

Compreender o(s) 
sentido(s) que os 

profissionais de RSE têm 
sobre RSE 

(Seção 4.3.1.2) 

1)  O que é Responsabilidade Social Empresarial para você? 
2) Você acha que sua ideia de RSE mudou no transcorrer de 
sua vida profissional? Conte um pouco sobre esta mudança. 
3) Você tem conhecimento ou já ouviu falar de como funciona 
RSE em outras empresas? Quais? O que você acha desta 
atuação? 
4) Pra você, RSE deve ser uma área interdisciplinar? Por que? 
Você arriscaria dizer que existem algumas 
formações/graduações que têm mais afinidade com RSE? 
16) Como você avalia RSE na Divina S.A? 

Compreender os sentidos 
que os profissionais de 

RSE têm sobre práticas e 
ritos em RSE; 

(Seção 4.3.1.3) 

5) Como você veio parar na área de RSE? 
6) Houve algum tipo de ambientação, capacitação inicial, 
vivência, ou seja, uma espécie de rito de iniciação quando você 
ingressou na área de RSE da Divina S.A? 
7) Que atividades desempenha hoje enquanto profissional de 
RSE?  
10) Qual foi ou quais foram as experiências mais importantes 
atuando como profissional de RSE? 
11) Quais os principais obstáculos que enfrenta ou enfrentou 
enquanto profissional de RSE? 
 

Compreender os sentidos 
que os profissionais de 

RSE têm sobre 
conhecimentos, 
habilidades e 

características para 
atuarem RSE 

 
(Seção 4.3.1.4) 

8) Você acha que suas práticas pessoais, fora da empresa,  
influenciam suas práticas enquanto profissional de RSE? 
Como isto funciona? 
9) Você acha que suas práticas enquanto profissional de RSE 
e tudo que aprendeu exercendo esta atividade influencia no 
seu cotidiano e práticas pessoais (fora da companhia)? 
12) Vamos fazer um exercício de imaginação. Como deveria 
ser um profissional de RSE ideal? Quais conhecimentos 
deveria saber? Que habilidades e características pessoais este 
profissional deveria ter?  
13) Precisa desenvolver algum conhecimento ou habilidade 
em especial? Do que você sente falta? 
14) Você tem conhecimentos e habilidades que podem ser 
importantes para outros colegas da área dentro da companhia. 
Na sua opinião, como fazer disseminar este aprendizado junto 
aos colegas? 
 

Compreender os 
motivadores para atuar 

como profissional de RSE 
 

(Seção 4.3.1.5) 
 

15) O que lhe motiva ou o que já lhe motivou para atuar na 
área de RSE? 

Quadro 1 - Correlação entre objetivos específicos e perguntas tópico guia 
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 Realizada uma adaptação das recomendações de Spink e Lima (2004), a fim 

de potencializar uma abordagem comparativa entre os participantes, fez-se a leitura 

de cada uma das entrevistas e, em seguida criou-se um quadro, dispondo as ideias-

chave ou categorias nas linhas e o nome dos participantes nas colunas, cabendo ao 

pesquisador extrair trecho(s) representativo(s) e que ilustravam os sentidos dos 

participantes sobre cada ideia-chave ou categoria. Este processo facilita a análise 

comparativa, pois justapõe as falas dos participantes e também facilita uma análise 

por participante, visto que separa em linha vertical os diferentes momentos da 

entrevista.  

 A apresentação desta tabela na íntegra no corpo desta dissertação não se torna 

possível pelo tamanho da mesma, mas é possível produzir quadros sintéticos a partir 

do quadro original ou utilizar trechos ilustrativos diretamente na apresentação dos 

resultados, apoiado pela revisão de literatura. 

 Entretanto, esta comparação entre os discursos não pode ser um fim em si 

mesmo. É preciso situar estes discursos no tabuleiro em que ocorrem: não só o 

tabuleiro pessoal dos participantes, a partir de suas trajetórias e memórias, como 

também discutir as relações de força objetivas em que se encontram estes 

participantes, apoiado na perspectiva de Bourdieu (2001; 2004; 2005):  

De facto, a cena que se representa no palco, as estratégias que os agentes 
empregam para levarem a melhor na luta simbólica pelo monopólio da 
imposição do veredicto, pela capacidade reconhecida de dizer a verdade a 
respeito do que está em jogo no debate, são a expressão das relações de 
força objectivas entre os agentes envolvidos (...) Para compreender o que 
pode ser dito e o que não pode ser dito no palco, é preciso conhecer as leis 
de formação do grupo dos locutores – é preciso saber quem é excluído e 
quem se exclui. A censura mais radical é ausência. É preciso pois considerar 
as taxas de representação (no sentido estatístico e no sentido social) das 
diferentes categorias (sexo, idade, estudos, etc.), logo, as probabilidades de 
acesso à palavra, mensurável em tempos de expressão (BOURDIEU, 2005, 
p. 54-55) 

Os profissionais de RSE estão situados em diversos lugares de fala, em virtude 

do gênero, idade, renda, escolaridade, padrões corporativos, discussões acadêmicas 

sobre RSE, normas nacionais e internacionais, posição dentro da gerência a qual 

fazem parte, dentre outras categorias.  

Somente analisar discurso, restrito ao texto ou à descrição da experiência sem 

se interrogar acerca das condições sociais que tornam possível este discurso, coloca 

o senso comum como ponto de partida e ponto de chegada. Caminhar entre e dialogar 
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com as pessoas é importante e necessário, mas não suficiente. É neste ponto de 

virada, na análise das narrativas e seus cenários, identificando idiossincrasias, mas 

também as lógicas embutidas, que se encontra este pesquisador. 

(...) não podemos compreender uma trajetória (isto é, o envelhecimento social 
que, embora o acompanhe de forma inevitável, é independente do 
envelhecimento biológico) sem que tenhamos previamente construído os 
estados sucessivos do campo no qual ela se desenrolou e, logo, o conjunto 
das relações objetivas que uniram o agente considerado – pelo menos em 
certo número de estados pertinentes – ao conjunto dos outros agentes 
envolvidos no mesmo campo e confrontado com o mesmo espaço dos 
possíveis. (BOURDIEU, 2006, p.190). 

3.2 AUTORREFLEXIVIDADE 

 “Para calar a boca, rícino. Pra lavar a roupa, Omo. Para viagem longa, jato. 

Para difíceis contas, calculadora” (MONTE, 1991). Para pesquisa quantitativa, 

(suposto) controle de viés. Para pesquisa qualitativa, revele-se.  

Segundo Yin (2016), na pesquisa qualitativa, o pesquisador se configura como 

seu próprio instrumento de pesquisa e, sendo um instrumento, deve ser apresentado 

ao leitor: 

Diferentemente de outros tipos de pesquisa, a pesquisa qualitativa valoriza a 
direta observação e interação entre o pesquisador e os fenômenos 
estudados, possivelmente incluindo, mas certamente indo além do uso de 
questionários e outros instrumentos mecânicos para medir o comportamento 
e as opiniões das pessoas (...). Nenhuma lente está livre de viés; toda lente 
tem qualidades subjetivas e objetivas. Ao apresentar seu self reflexivo, o 
objetivo é identificar as qualidades das suas lentes da maneira mais 
reveladora possível. O objetivo é fornecer à audiência informações suficientes 
para que ela possa fazer sua própria avaliação dos potenciais efeitos 
(desejáveis e indesejáveis) de suas lentes (YIN, 2016, p. 242). 

Spink e Menegon (2004) abordam a temática falando em reflexividade pessoal, 

que significa revelar o eu-pesquisador e o modo como interesses e valores incidem 

sobre o delineamento da pesquisa e interpretações; e reflexividade funcional, que 

significa refletir como a comunidade da qual se faz parte influi no processo de pesquisa 

e seus resultados.  

O pesquisador, portanto, compõe a investigação e suas lentes não podem ser 

ignoradas: 

(...) Ao abordarmos a entrevista como uma situação relacional por excelência, 
a expressão e produção de práticas discursivas aí situadas devem ser 
compreendidas também como fruto dessa interação, ou seja, os integrantes, 
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incluindo o pesquisador, são pessoas ativas no processo de produção de 
sentidos. A entrevista passa então a ser reconhecida como um processo de 

interanimação dialógica (SPINK; MENEGON, 2004, p. 85-86). 

A escrita deste pesquisador sofre os efeitos da maré. Marés pessoais e 

institucionais. Fala-se aqui de um pesquisador nascido e criado numa família de 

orientação política de esquerda e cujos integrantes são politicamente engajados. Uma 

família com homens e mulheres da política, com trajetória de militância em 

movimentos sociais e ocupação de cargos públicos (seja por indicação partidária ou 

por eleição direta). Envolvido está o pesquisador neste enredo desde a infância e 

continua até hoje.  

Quanto à formação acadêmica, o pesquisador se graduou em Comunicação 

Social e lá, apaixonou-se por sociologia, antropologia e psicologia social em virtude 

de professores que tinham a plena noção de que a Comunicação sem diálogo com 

estas disciplinas não conseguiria responder bem às demandas colocadas pela área.  

Como trabalho de conclusão de curso em comunicação, este pesquisador 

buscou compreender qual(is) sentido(s) os participantes do Orçamento Participativo 

da Cidade do Salvador (Bahia) atribuíam àquele projeto a partir das redes de 

informação que os mesmos estavam inseridos. Foi feito um trabalho de escuta e 

análise das vozes institucionais e também dos participantes do projeto (nomeados de 

“delegados”). Uma pesquisa que fazia dialogar comunicação e política, mas por 

caminhos não usuais nas pesquisas desta área, geralmente focadas em campanhas 

eleitorais, propagandas institucionais de governos ou imagem de políticos/governos 

construída pelos veículos de comunicação de massa ou institutos de pesquisa. 

Após o curso de comunicação, este pesquisador foi em busca de uma segunda 

graduação: licenciatura em Ciências Sociais a fim de transformar um amor platônico 

em realidade. Após formatura em Ciências Sociais, em virtude de demandas do 

trabalho, o pesquisador se afastou da vida acadêmica por três anos até que surgiu a 

possibilidade de um mestrado profissional na área de responsabilidade social, campo 

de trabalho deste pesquisador desde 2010. Esta pesquisa, pelos caminhos incomuns 

que percorreu diante da produção cientifica em responsabilidade social e pelo objeto 

de pesquisa construído, portanto, fala também deste pesquisador e sua trajetória 

pessoal, profissional e acadêmica.  
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Durante a navegação aqui realizada teve um pouco de espelho e de 

estranhamento com as historias escutadas. Importante ressaltar que entrevistar 

colegas de profissão, ainda que a maioria não fosse conhecida previamente, é uma 

tarefa desafiadora. A todo momento, o pesquisador é convidado a opinar sobre um 

tópico, verbalmente ou corporalmente. Afinal, o participante imagina que o 

pesquisador saiba dos códigos utilizados e de alguns fatos ocorridos (ainda que 

superficialmente). É preciso estar atento e dosar o que falar, até onde falar, optando 

mais por monossílabos encorajadores ao participante, ainda que não se concordasse 

plenamente com determinadas falas.  

É preciso driblar ainda uma certa desconfiança revelada no início ou após a 

entrevista: “por que fui escolhido para ser participante(a)? ”. Em alguns momentos, 

surgiam receios de retaliação corporativa: “eu estou falando isto, mas você não vai 

colocar isso na sua pesquisa não, né?”. Foi necessário lidar também com um clima 

de incerteza sobre o futuro da empresa e da GERS, sempre presente nas falas. Diante 

do cenário atual da economia brasileira e internacional, são incertezas que têm 

ressonância neste pesquisador, na sua trajetória, nos seus valores pessoais. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 DIVINA S.A 

A Divina S.A é uma grande empresa brasileira de engenharia, com negócio em 

diversos países e de alto impacto nas economias locais onde atua. No Plano 

Estratégico, de Negócios e Gestão (PENG) 2017-2021, divulgado em 2016, a 

empresa não apresentou texto que traduzisse sua missão. No PENG anterior, a 

missão fazia clara menção à responsabilidade social e ambiental.  

Desta vez, o PENG 2017-2021 explicitou somente a visão da organização, 

tendo como referência a evolução da sociedade, geração de valor e capacidade 

técnica única. O texto da visão é marcadamente focado na geração de valor, 

afastando-se de uma perspectiva mais desenvolvimentista como expresso na missão 

do PENG anterior. 

Por outro lado, pode se dizer que esta visão também dialoga com a perspectiva 

institucionalista, reconhecendo que as instituições sociais se modificam com o tempo 

e as empresas devem levar em consideração os objetivos e valores sociais vigentes 

a fim de se legitimar perante a sociedade (BRAMMER; JACKSON; MATTEN, 2012). 

4.2 RSE NA DIVINA S.A 

A Gerência Executiva de Responsabilidade Social (GERS) da Divina S.A foi 

criada em 2012, responsável por orientar e avaliar as atividades relativas à 

responsabilidade social, incluindo a coordenação e execução de ações de projetos 

sociais e ambientais e de programas de relacionamento comunitário. 

Antes da criação da GERS, a RSE na Divina S.A era uma gerência subordinada 

à área de Comunicação da organização, o que demonstrava uma clara vinculação de 

RSE ao fortalecimento da imagem/reputação, com forte investimento em patrocínio 

de projetos socioambientais em todo o país, característica que foi mantida mesmo 

com a criação da GERS, porém outras preocupações em RSE começaram a ganhar 

espaço, a exemplo da adesão ao Programa Pro-Equidade de Gênero e Raça do 

governo brasileiro e a formulação de padrão corporativo para gestão de riscos sociais. 

Obviamente que, antes mesmo da existência de estruturas formais na Divina S.A para 

lidar com RSE, a empresa sempre teve de administrar os impactos das suas 
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atividades e as expectativas dos stakeholders. A história da RSE na Divina S.A reflete, 

portanto, a história da RSE no Brasil: partindo de um cenário mais assistencialista e 

caminhando para um cenário de gestão integrada em RSE. 

Em muitas cidades e regiões do Brasil, a Divina S.A é um dos grandes vetores 

da economia local, gerando empregos e aumentando a arrecadação, mas também 

impactando os serviços públicos, meio ambiente, vias de acesso e acarretando outros 

efeitos que podem acompanhar a chegada de grandes empresas de engenharia a 

exemplo de prostituição, aumento do índice de violência, exploração de crianças e 

adolescentes, dentre outros, conforme declarado no relatório de sustentabilidade da 

organização, publicado em 2017.  

 Com dados atualizados em maio/17, a GERS aloca 152 profissionais de RSE 

em 11 Estados, sendo 54% lotados na sede da empresa (região sudeste). Para 

entendimento sobre o papel da GERS na empresa, segue abaixo descritivo das 

funções de cada gerência de primeira linha desta Gerência Executiva: 

a) Integração Regional e Relacionamento Comunitário: responsável por gerir o 

atendimento de demandas, implementar e executar os processos e atividades 

de responsabilidade social nas unidades organizacionais, bem como orientar, 

implementar, executar e acompanhar as políticas, estratégias e programas de 

relacionamento comunitário desenvolvidos pelas Unidades Organizacionais da 

Divina S.A, assegurando sua integração e alinhamento à Política e Diretrizes 

de Responsabilidade Social. Esta gerência possui quatro gerências regionais 

com sedes administrativas nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), 

Salvador (BA) e Natal (RN). 

b) Programas Ambientais: responsável por gerir a carteira de projetos ambientais 

da Sistema Divina S.A, em alinhamento à política e diretrizes de 

responsabilidade social da empresa. 

c) Programas Sociais: responsável por gerir a carteira de projetos sociais da 

Divina S.A, em alinhamento à política e diretrizes de responsabilidade social da 

empresa. 

d) Práticas e Avaliação de Responsabilidade Social: responsável por orientar, 

formular e implementar as políticas e diretrizes de Responsabilidade Social na 

Divina S.A em alinhamento com o planejamento estratégico da empresa e 
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também por orientar, monitorar e avaliar suas práticas e gerir o processo de 

relatos de responsabilidade social da empresa. 

4.3. SEITAS, IGREJAS, SENTIDOS E PRÁTICAS: ANALISANDO AS ENTREVISTAS 

Depois de tantas leituras sobre RSE, em busca de trabalhos que dialogassem 

com a temática aqui investigada e constatando que a perspectiva das representações 

sociais e produção de sentidos ainda é um mar pouco navegado no campo da RSE, 

foi dado sinal verde pelo orientador para iniciar as entrevistas, ocorridas entre abril e 

agosto de 2017.  

4.3.1. Com a palavra, os profissionais de RSE (e o pesquisador) 

Dezoito entrevistas. Dezoito trajetórias entrelaçadas ainda que muitos deles 

nem se conhecessem entre si, trabalhando na mesma gerência, em diversas cidades 

do país. Esta constatação remete este pesquisador a uma série de TV norte-

americana chamada Sense 8, em que oito pessoas de diversas partes do mundo 

conseguem se conectar e se ajudar em suas necessidades cotidianas ou dilemas de 

vida sem estarem fisicamente no mesmo espaço, através de uma conexão mental. 

Culturas distintas, mas dilemas e histórias que guardam alguma semelhança. 

A proposta da pesquisa era navegar pelos sentidos dos profissionais de RSE 

que atuassem nas mais diversas gerências da GERS, não somente dialogando com 

empregados da sede, mas também com empregados das quatro regionais existentes. 

No meio do caminho, sentiu-se a necessidade de dialogar também com indivíduos 

que ocupam ou ocuparam cargo gerencial em RSE. Este pesquisador saiu da sua 

cidade para dialogar presencialmente com os participantes da pesquisa lotados (ou 

que foram lotados) nos Estados do Rio Grande do Norte (2 entrevistas), Bahia (2 

entrevistas), Rio de Janeiro (11 entrevistas) e São Paulo (3 entrevistas).  

Agora é preciso remontar a cena. Sobre a mesa: termo de consentimento livre 

e esclarecido, caneta, diário de campo, celular para gravar, guia de entrevista. Antes 

de iniciar a conversa, ainda sem interlocutor, um desespero não justificado de que 

faltava algo, visto que tudo já tinha sido conferido no dia anterior. Após a saída de 

cada participante, um desespero justificado de ouvir alguns trechos da gravação a fim 
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de saber se tudo foi registrado, diante da riqueza das histórias, dos sentidos, dos 

silêncios.  

“Espero ter ajudado”. Era a palavra de conforto dos participantes para o 

pesquisador. O que devia passar na cabeça destes profissionais? “Por que eu? Será 

que respondi corretamente? Será que estou agregando algo para a pesquisa?” 

Dúvidas nem sempre explícitas. Cabia ao pesquisador explicar, tranquilizar, encorajar. 

O bom da festa é caminhar no meio do povo, um recado materno que orienta este 

pesquisador na vida e repassado aos participantes num linguajar mais metodológico. 

Portanto, nesta pesquisa, importam as memórias, os corpos que falam, os silêncios 

ensurdecedores numa sala reservada para a entrevista, a exposição de lógicas muitas 

vezes não tão claras para quem ouve.  

 Nos períodos definidos pelo pesquisador em cada cidade, uma média de duas 

entrevistas por dia. Ao fim do expediente, um delicioso cansaço proveniente de toda 

atenção desprendida para saber se o participante respondeu mais de uma questão de 

uma só vez, evitando repetir perguntas. Atenção para não perder os lampejos do 

momento e que deviam ir para o diário de campo através de palavras-chave decifradas 

à noite. Atenção com o tempo (do pesquisador e do outro). 

Alguns participantes tinham tempos mais comprimidos por conta das atividades 

de trabalho. Mas todos colaborativos. De modo geral, falantes e reflexivos (seria esta 

uma característica do profissional de RSE?), mas nem sempre extrovertidos. Às vezes 

com pausas para pensar em algumas coisas que nunca lhe passaram pela cabeça. 

“Difícil esta pergunta”, pesquisador. Como afirma Giddens (2003), difícil resgatar 

conhecimento da consciência prática, inscrito no corpo, para a consciência discursiva. 

Reforçando esta ideia, Spink e Medrado afirmam: 

Usualmente, é pela ruptura com o habitual que se torna possível dar 
visibilidade aos sentidos. É essa, precisamente, uma das estratégias centrais 
da pesquisa social. Por exemplo, numa entrevista, as perguntas tendem a 
focalizar um ou mais temas que, para os participantes, talvez nunca tenham 
sido alvo de reflexões, podendo gerar práticas discursivas diversas, não 
diretamente associadas ao tema originalmente proposto. Estamos, a todo 
momento, em nossas pesquisas, convidando os participantes à produção de 
sentidos (SPINK; MEDRADO, 2004, p. 45) 

Difícil mesmo, meu caro. Mais difícil ainda é acompanhar os zig-zags da 

entrevista e suas conexões. Os participantes trazem vozes da família, vozes de outros 
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colegas de trabalho, vozes de gerentes, vozes da mídia, vozes dos projetos 

socioambientais, vozes das comunidades, vozes dos seus fantasmas. Vozes 

cansadas. Vozes inseguras. Vozes saudosas. “A compreensão dos sentidos é sempre 

um confronto entre inúmeras vozes” (SPINK; MEDRADO, 2004, p.46). E a voz do 

pesquisador também a pulsar no diálogo, no formato e no tom das perguntas... 

4.3.1.1. Informações contextuais dos participantes 

  Se a compreensão dos sentidos sempre se dá a partir do confronto das 

inúmeras vozes, dos lugares de fala dos indivíduos (gênero, idade, formação 

acadêmica, tempo na empresa, tempo em RS, naturalidade, etc.) é preciso que o leitor 

tenha primeiro uma visão panorâmica desta paisagem. Conforme já revelado no 

capítulo sobre metodologia, a intenção deste pesquisador para compor o universo dos 

participantes foi a diversificação interna, apostando em indivíduos de formações 

distintas e com tempo de atuação em RSE diferenciados. 

Alguns dados foram questionados aos participantes na parte contextual do 

guia, com o objetivo de conhecer o interlocutor, mas não foram utilizados como 

critérios de seleção de participantes. Pesquisador: “Vamos começar com questões 

que chamo de contextuais, para conhecer um pouco do participante e depois partimos 

para as perguntas da pesquisa”. Existe uma malícia e uma estratégia do pesquisador 

aqui.  

Estas perguntas contextuais são mais leves, solicitam uma memória afetiva e 

que podem parecer sem importância para a entrevista, mas na verdade dão um sabor 

especial para entendimento do problema de pesquisa. É perceptível como os 

participantes andam faceiros por estas perguntas, revivem histórias familiares e do 

trabalho, alguns até demoraram mais tempo nesta fase do que nas supostas 

perguntas da pesquisa. Alguns demoraram a tal ponto que o pesquisador necessitou 

sinalizar que ainda existiam algumas tantas questões para dar conta.  

Já as perguntas do tópico-guia (ver Apêndice A) já não foram tão fáceis de 

navegar para o participante: alguns silêncios e algum nível de insegurança para 

respostas mais abstratas, ou seja, quando se convidava para falar sobre o 

conhecimento semântico, dentro do escopo de uma entrevista episódica (FLICK, 
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2009; 2002). Mas quando o convite solicitava contar experiências, podia ser visto um 

brilho nos olhos, um saudosismo, um cansaço, uma riqueza de detalhes.  

 A partir de agora, os participantes são rostos com suas histórias e sentidos. 

Rostos não revelados ao leitor, mas reais. Aqui os nomes serão fictícios, conforme 

acordado entre pesquisador e participantes. Este trabalho vem trazer luz sobre as 

práticas e representações sociais dos profissionais de RSE. O que une e o que separa 

estes sentidos.  

Ao final da pesquisa, dialogamos com 12 mulheres e 6 homens, distribuídos 

em três faixas etárias, conforme Tabela 5:  

Tabela 5 - Distribuição dos participantes por faixa etária 

Faixa etária QTD 

31-40 anos 8 

41-50 anos 5 

51-60 anos 5 

TOTAL 18 

 

 Os dados relacionados à faixa etária dialogam com a distribuição dos 

participantes de acordo com tempo de empresa evidenciado na Tabela 6. Estas duas 

características dos participantes tendem a representar o cenário atual da Divina S.A 

que lançou recentemente duas edições do programa de demissão voluntária, com 

adesão principalmente de trabalhadores em condições de se aposentar (geralmente 

acima de 55 anos e com mais de 30 anos na organização).  

De acordo com a tabela abaixo, pode se ver que a maioria dos participantes 

possui até 20 anos na empresa. 
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Tabela 6 - Distribuição dos participantes por tempo de empresa 

Tempo de empresa QTD 

Até 10 anos 5 

11 - 20 anos 10 

21 - 30 anos 1 

Mais de 30 anos 2 

TOTAL 18 

 E por falar em tempo, continuemos com ele. A trajetória da gerência de RSE 

na estrutura organizacional da empresa é recente, cerca de 17 anos. Primeiramente 

vinculada à área de Comunicação e depois se tornando uma gerência executiva. 

Portanto, a distribuição dos participantes por tempo em RSE ocorre dentro de um 

período de até 20 anos. O pesquisador tinha em mente que seria importante dialogar 

com profissionais situados em pontos distintos da linha do tempo e utilizou o período 

de 10 anos como um balizador.  O retrato dos participantes quanto a este aspecto, 

conforme Tabela 7, também tende a representar o cenário atual da organização pelos 

mesmos motivos que justificam a distribuição por tempo de empresa. A adesão de 

pessoas com mais tempo de casa ao programa de demissão voluntária também afetou 

a configuração da GERS: 

Tabela 7 - Distribuição dos participantes por tempo em RSE 

Tempo em RSE na Divina S.A QTD 

Até 10 anos 12 

Acima de 10 anos 6 

TOTAL 18 

Quanto à naturalidade, tendo como referência a região do país, a maioria dos 

participantes nasceu na região Sudeste, especialmente no eixo Rio-São Paulo, como 

indica Tabela 8. Apesar das atividades da empresa terem iniciado no Nordeste, a sede 

se encontra na Região Sudeste e há uma expansão do negócio justamente nesta 

região. Esta informação não necessariamente explica esta configuração dos 

participantes, pois o ingresso na organização se dá através de seleção pública, mas 

é possível que uma empresa de grande porte e com muitas possibilidades de atuação 

no eixo Rio-São Paulo (mais vagas oferecidas e maior diversidade de gerências 

existentes nesta região) atraia gente deste mesmo território em função da proximidade 

espacial.  
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Tabela 8 - Distribuição dos participantes por naturalidade 

Naturalidade – Região País  QTD 

Região Norte 0 

Região Nordeste 4 

Região Sudeste 12 

Região Centro Oeste 0 

Região Sul 2 

TOTAL 18 

 Um dado interessante para ser levado em consideração e que vai dialogar com 

as próximas seções da análise de dados, é a diversidade de cidades em que cada 

participante viveu.  Treze deles (72%) viveram em mais de uma cidade (2 a 7 cidades), 

sendo que metade deste quantitativo viveu entre 4 a 7 cidades. São indivíduos 

marcados por uma vida em trânsito, por experiências em distintas paisagens e 

culturas, ou seja, um ambiente propício para a formação da figura do mediador 

(VELHO, 2001). 

Quanto ao cargo na empresa, buscou-se diversificar o universo de participantes 

como já foi exposto na seção sobre metodologia, de modo a perceber se a trajetória 

profissional na empresa faria diferença sobre as práticas e representações destes 

profissionais de RSE. Conforme Tabela 9, do total de participantes, a maioria possui 

cargo de nível superior, o que reflete o universo da gerência. 
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Tabela 9 - Distribuição dos participantes por cargo 

Cargo Divina S.A QTD 

Administrador(a) 2 

Analista Ambiental 1 

Assistente Social 1 

Engenheiro(a) 1 

Prof. Comunicação Social 4 

Químico(a) 1 

Psicólogo(a) 1 

Técnico(a) de Adm. e Controle 3 

Técnico(a) de Suprimento de Bens e 
Serviços 1 

Técnico(a) Ambiental 1 

Técnico(a) de Segurança 1 

Técnico(a) de Operação  1 

TOTAL 18 

Quanto à graduação, um ponto importante a destacar é que todos os 

participantes de cargo nível médio (na Tabela 9, são aqueles cargos que contém a 

palavra técnico em sua denominação) possuíam escolaridade nível superior, o que só 

potencializou o princípio da diversificação. Segue abaixo, a Tabela 10 com a 

distribuição dos participantes por formação acadêmica: 

Tabela 10 - Distribuição dos participantes por graduação 

Graduação QTD 

Administrador 2 

Comunicação Social 5 

Assistente Social 3 

Psicólogo 1 

Químico 1 

Farmácia 1 

Ciências Biológicas 1 

Engenharia Civil 2 

Engenharia Mecânica 1 

Tecnólogo em Eventos 1 

TOTAL 18 

Comparando-se as Tabelas 9 e 10, percebe-se, por exemplo, que somente uma 

participante está categorizada como assistente social, sob o ponto de vista do cargo 

ocupado na Divina S.A. Porém, no que diz respeito à graduação, independente do 

cargo na empresa, o número de assistentes sociais vai de um para três. Ainda se pode 
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perceber um ganho quanto ao princípio da diversificação ao se identificar que entre 

os participantes existem graduações não exigidas pelo quadro de cargos da Divina 

S.A a exemplo de Farmácia e Tecnólogo em eventos. Ou ainda, empregados com 

cargo de nível superior na empresa, mas que também possuem nível técnico – dado 

não revelado nas tabelas supracitadas, mas obtido nas entrevistas.  

Por diversos caminhos, todos os participantes declararam ter realizado ou 

realizam algum tipo de trabalho voluntário ou engajamento em causas sociais3. 

Atuação em partidos políticos, movimento estudantil, sindicato, organizações não-

governamentais (ONGs), trabalhos comunitários através da universidade, trabalho 

voluntário através da religião (católica e protestante), coletivo de mulheres, 

engajamento independente (participação em reuniões ou discussões sem se vincular 

a grupos, ajudas pontuais, intervenções cotidianas nos mais diversos espaços para 

dar visibilidade a algum tema). Seis participantes ainda sinalizaram terem vivenciado 

experiências em mais de um tipo de atuação (simultaneamente ou em períodos 

distintos): movimento estudantil e ONG ou projetos de extensão na universidade e 

igreja, por exemplo.  

Como se pode observar na Tabela 11, dentre as possibilidades de atuação, as 

mais citadas foram trabalho voluntário através da religião (33% - 6 participantes), 

atuação em ONGs ou instituições de caridade (33% - 6 participantes) e engajamento 

independente (28% - 5 participantes). 

  

                                            
3 Ou até mesmo uma tentativa planejada e articulada, mas não efetivada, como no caso de uma 

participante, mas que aqui consideramos como se tivesse realizado trabalho voluntário, em virtude da 
energia e vontade em realizar. 
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Tabela 11 - Distribuição dos participantes por tipo de engajamento em causas sociais 
e trabalho voluntário 

Tipo de atuação 
Quantidade de 
Participantes 

Trabalho voluntário através da religião 6 

ONGs ou instituições de caridade 6 

Engajamento independente  5 

Sindicato/Direitos Trabalhistas 3 

Trabalho comunitário através da universidade 2 

Partidos políticos 3 

Coletivo de mulheres 1 

Movimento estudantil 1 

Dados como estes indicam que, historicamente, os participantes se envolveram 

em algum tipo de ação pautada em valores como solidariedade, transformação social, 

cidadania. Seja ao responder esta pergunta especificamente ou através de reflexão 

ao longo da entrevista, o engajamento em causas sociais ou trabalho voluntário foi 

atribuído por 11 participantes à superação de condição vivenciada pelo próprio 

participante - pobreza, discriminação ou desemprego – e/ou a partir de referências 

religiosas ou da própria família. Os outros sete participantes se limitaram a descrever 

a experiência de engajamento sem associar a algum tipo de motivação.  

Um dado que chama atenção é a presença da questão religiosa (cristã) como 

ingrediente do processo de engajamento para seis participantes (33%), possivelmente 

estimulados pelos valores cristãos a exemplo de “amor ao próximo”. Ou seja, o 

trabalho voluntário ocorreu a partir de estrutura oferecida pela igreja (grupo de jovens, 

pastorais, instituições mantidas pela igreja, etc.). Dois participantes em resposta à 

questão sobre conceito de RSE chegam a utilizar a expressão “preocupação com o 

próximo”. Um participante realizou trabalho voluntário, mas não a partir das estruturas 

oferecidas pela religião (portanto, não contabilizado entre os seis participantes), mas 

considera que os valores da religião de matriz africana a qual pertence contribui para 

este senso de solidariedade. Mas aqui o tom é de observação ou curiosidade, pois 

cabe uma análise mais aprofundada sobre este dado e sua relação com RSE a partir 

de outra pesquisa.  
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A informação sobre experiências anteriores ou atuais de engajamento será 

discutida posteriormente juntamente com os sentidos sobre competências individuais 

e motivadores do profissional de RSE. A princípio, leitores, registrem este dado para 

continuar a navegação: está se falando de indivíduos que se preocupam com o outro 

ou com sua comunidade por motivações diversas (explícitas ou não) e cada um a seu 

modo contribui para a transformação ou melhoria de uma determinada realidade. 

Quanto à trajetória profissional antes da Divina S.A, 13 participantes (72%) 

apontaram ter atuado em iniciativas de atendimento ao público ou de intensa interação 

com o público, a exemplo de professor, relações públicas, educador social, assistente 

social, psicólogo, político, farmacêutico, servidor público. Lidar com gente e suas 

necessidades numa frequência intensa foi algo recorrente em experiências laborais 

anteriores à Divina S.A. Ainda neste quesito, a diversidade é algo que se pode 

observar em 12 casos (67%), em que o participante declarou ter experiências tanto 

na iniciativa pública como na iniciativa privada, ou seja, indivíduos que lidaram em 

cenários e códigos distintos ao longo da trajetória profissional, demonstrando a 

existência, mais uma vez, de vivências em situações de trânsito entre mundos sociais 

diferentes (intencional ou imposta pelas condições sociais), conforme Tabela 12: 

Tabela 12 - Distribuição dos participantes por trajetória profissional antes do ingresso 
na Divina S.A 

Trajetória profissional antes da Divina S.A 
Quantidade de 
Participantes 

Iniciativa privada (exclusivamente) 5 

Iniciativa pública (exclusivamente) 1 

Iniciativa pública e privada  12 

TOTAL 18 

Quanto à trajetória profissional na Divina S.A e tendo como referência a 

experiência na área de comunicação (gerência originária da RSE na empresa), foi 

possível identificar três tipos de situação: indivíduos com experiência em área distinta 

da comunicação (exclusivamente), indivíduos com experiência na área de 

comunicação (exclusivamente) e indivíduos com experiência dentro e fora da 

comunicação. O cenário encontrado entre os participantes segue na Tabela 13: 
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Tabela 13 - Distribuição dos participantes por trajetória profissional na Divina S.A 

Trajetória profissional na Divina S.A 
Quantidade de 
Participantes 

Experiência em área distinta da comunicação 
(exclusivamente) 

11 

Experiência na área da comunicação (exclusivamente) 2 

Experiência dentro e fora da comunicação 5 

TOTAL 18 

 A Tabela 13 reforça o cenário de diversidade da trajetória profissional dos 

participantes. Somente duas pessoas são originárias exclusivamente da área de 

comunicação. De modo geral, os participantes circularam por áreas diferentes da 

comunicação – em sua maioria, atuando em área meio da empresa (áreas de suporte 

ao negócio: RH, SMS, Contratação, TIC, etc.), tendo somente um participante com 

histórico de atuação em área-fim (operação).  

Entretanto, atuar em área-meio não necessariamente significa trabalhar em 

prédio administrativo. Três participantes de área-meio, por exemplo, possuem 

experiência em atuar dentro de unidades fabris, ou seja, estão diretamente e 

cotidianamente lidando com os impactos e riscos do negócio sobre o entorno.  

A trajetória profissional na Divina S.A não foi um critério de participação na 

pesquisa, mas ao se chegar neste dado, pode se dizer que também houve um reforço 

do princípio da diversificação do universo da pesquisa. Desde antes do ingresso na 

Divina S.A e também na Divina S.A, os participantes declararam ter transitado por 

universos e códigos distintos, experiência que pode ter contribuído para ser um 

profissional de RSE, conforme discussão a ser tratada na seção 4.3.1.4. 

4.3.1.2. Sentidos sobre RSE 

 Para dialogar sobre os sentidos que estes profissionais têm sobre a área que 

atuam ou atuava, foram realizadas perguntas que buscavam predominantemente um 

conhecimento semântico, de acordo com Quadro 1. Entretanto, todos os participantes, 

sempre recheavam suas respostas com exemplos e/ou sentimentos, seja por iniciativa 

própria, ou estimulados pelo pesquisador, quando algo não parecia muito claro ou 

deixava dúvida.  
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 Conforme discutido no capítulo 2, o conceito de responsabilidade social é algo 

polissêmico e, ao longo do tempo, recebeu contribuições teóricas que dialogam com 

os diversos momentos históricos (SEIXAS et al., 2017). Quanto ao agente em RSE, a 

área já foi fortemente vinculada à responsabilidade do empresário, depois foi vista 

como ação ou política da empresa. Quanto ao modelo de RSE, pode se falar em 

filantropia, ganho de imagem, oportunidade para o negócio, necessidade para o 

negócio, sistema de gestão integrado, dentre outras concepções e que podem 

coexistir numa mesma organização, no campo dos sentidos, ainda que a política de 

uma empresa oriente um determinado caminho corporativo quando se fala em RSE 

(SEIXAS et al., 2017).  

Os estudos mais recentes sobre RSE giram em torno do conceito de 

sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e gestão de impactos, levando em 

consideração aspectos econômicos, sociais e ambientais a fim de que uma empresa 

seja socialmente responsável (ESTEVES; FRANKS; VANCLAY, 2012; SEIXAS et al., 

2017, RUGGIE, 2014; ELKINGTON, 2001). 

Em 2010, a ISO lançou a norma 26000 (Diretrizes sobre Responsabilidade 

Social) cuja definição para RS é: 

Responsabilidade de uma organização pelos impactos de suas decisões e 
atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um comportamento 
ético e transparente que contribua com o desenvolvimento sustentável, 
inclusive a saúde e o bem-estar da sociedade; leve em consideração as 
expectativas das partes interessadas; esteja em conformidade com a 
legislação aplicável e seja consistente com as normas internacionais de 
comportamento e esteja integrada em toda a organização e seja praticada 
em suas relações (ABNT, 2010: p. 4). 

Em 2017, a Divina S.A lançou sua nova Política de RS, apostando em palavras 

como sustentabilidade, comunidades, direitos humanos, meio ambiente, impacto, seja 

nos princípios ou nas diretrizes do documento, demonstrando alinhamento com a ISO 

26000 e as discussões sobre sustentabilidade da última década. 

Conforme já discutido, os sentidos são disputados com maior chance de êxito 

por aqueles com maior capital simbólico (BOURDIEU, 2005; SPINK, MEDRADO, 

2004). No mundo empresarial, podemos citar alguns destes agentes mais 

capitalizados: ciência, associações empresariais, políticas corporativas e gerentes, 
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ainda que haja ressignificações na operacionalização das políticas, programas e 

ações.  

Portanto, numa pesquisa sobre sentidos em RSE, é importante ter um cenário 

das vozes institucionais da área, tais como as produções teóricas (especialmente as 

mais recentes), a ISO 26000 e a própria política de RSE da empresa em análise. 

Todas estas vozes apontam RSE como uma gestão integrada do tripé economia, 

sociedade e meio ambiente, atenta aos impactos do negócio e das expectativas dos 

stakeholders (“comunidade”, “cadeia de fornecedores”, “parceiros”, etc.). 

 E os participantes? Como transitam os mesmos diante da polissemia no campo 

da RSE? Na maioria dos casos, associam responsabilidade social empresarial à 

responsabilidade pelos impactos gerados para sociedade e meio ambiente. Dez 

participantes utilizaram a palavra impacto explicitamente para definir RSE. Outros dois 

profissionais ainda que não utilizassem a palavra impacto, aproximam-se desta ideia 

ao afirmar que o negócio pode gerar “algo de negativo e positivo” ou ainda 

consequências (“a partir do momento que você faz uma coisa aqui, você mexe lá 

fora”).  

Analisando as respostas destes 12 participantes, a conexão com a palavra 

impacto se deu através de palavras ou expressões como: “ter responsabilidade (com 

os impactos)”, “ser responsável (pelos impactos)”, “preocupação com (os impactos)”, 

“cuidado com (os impactos)”.  

Cara, para mim, a responsabilidade social é uma visão, né?, da empresa com 
a sociedade. Que aí, assim, é, não é a empresa olhar só o produto, né? É ela 
olhar, também, o que que esse produto que ela gera pode impactar na 
sociedade, desde os aspectos, né?, o benéfico, ou aquilo que não seja, 
também, o que não é benéfico, sabe? E aí, a responsabilidade é o quê? É 
quando você é responsável por algo, né?, você é responsável pelo teu filho, 
pela tua filha. É monitorar, cara. Monitora isso. Aí você vai fazer um equilíbrio 
(...) Não só o produto, porque o produto a gente monitora, cara, de forma... 
tem um controle de qualidade e que... tem que ser padrão. É o hambúrguer 
do McDonald's (...). É, eu vou comer aqui o hambúrguer do McDonald’s, vou 
comer na China e vai ser o mesmo sabor. Agora, as pessoas, não. Tanto que 
cada uma tem uma impressão digital. A gente lida com pes... com cenários 
sociais completamente diferentes, sacou? Então, a responsabilidade social é 
isso. É esse impacto, essa preocupação, realmente, com os impactos que... 
do externo, né? Cuidado com essa sociedade em volta da companhia. A 
gente foca muito no produto e muitas das vezes esquece disso (João) 

Associar RSE à responsabilidade sobre os impactos da empresa não 

necessariamente ocorria de modo isolado, mas vinculado também a ideias de 
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sustentabilidade (três participantes), gestão integrada (uma participante), benefício 

mútuo (uma participante), cidadania empresarial (uma participante), conforme 

indicado no Quadro 2, com a indicação de falas representativas: 
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 Sustentabilidade 
Gestão 

Integrada 
Benefício 

Mútuo 
Cidadania 

Empresarial 

Impacto 

Míriam: “tem a ver 
com a sustentabilidade 

do negócio. É você 
(é...) atuar de forma 
responsável, com as 
comunidades, com 

todo o seu entorno. É 
(é...) atuação 

responsável da 
empresa. Responsável 
pelos seus impactos e 
por todas tomadas de 
decisões e ações que 
ela toma, que ela faz” 

Moema: “Olha, eu 
acho que, a gente 

fala assim: 
responsabilidade 

social é tudo. É estar 
em todos os 

ambientes, todos os 
setores, tudo que 
você faz e envolve 

outras pessoas. Tem 
a questão dos 

empregados, como 
você tratar o 

empregado, como 
você atender o 
empregado, o 

respeito, entender as 
diferenças de cada 

pessoa. Então isso é 
a forma de tratar (...). 

Acho que está em 
todas as áreas, 

interferência. A partir 
do momento que 

você faz uma coisa 
aqui você mexe lá 
fora. A compra do 

material, o descarte 
do material...quando 
você vai fazer uma 
parada você tem 

pessoas 
desempregadas na 
comunidade, você 

vai fazer um projeto, 
você vê aonde você 
está instalado, no 

entorno, o que você 
está fazendo de 
diferente, no que 
você pode ajudar 

aquela comunidade” 

Luiza: “Eu vejo 
com uma forma 

de compensação 
que a empresa, 

em razão de suas 
atividades, 

devolve, vamos 
dizer assim, para 

a sociedade e 
com isso ela tanto 

beneficia a 
sociedade quanto 
ela beneficia a si 

própria através de 
sua reputação, 

sua imagem que 
fica e além da 

valorização, que a 
gente sabe que 

esse tipo de ação 
traz, né, o 

benefício que 
esse tipo de ação 

traz para o 
negócio, né? A 
valorização da 
empresa em 

relação às outras 
que não tem o 
mesmo tipo de 

relação. Então, é 
uma forma que a 

empresa tem, 
mas é de 

compensar algo 
que ela traz de, 

entre aspas, 
negativo para o 
meio, que seria 

pessoas e 
ambiente (...) 

Cassandra: 
“Nem todo 

mundo pensa 
nos impactos 

sociais e 
ambientais da 
sua atividade. 

RS é uma 
oportunidade da 

empresa 
contribuir com o 
desenvolviment

o do país, da 
sociedade, 
junto com 
parceiros, 

Estado, outras 
empresas. Não 
pode somente 
buscar gerar 

lucro”  

Quadro 2 - Associação entre ideia de impacto a outras ideias 

A ideia de RSE associada a benefício mútuo significa que tanto a empresa deve 

obter benefícios (lucro, ganho de imagem, perenidade nos negócios) bem como a 

sociedade (investimento em programas socioambientais, geração de empregos).  Este 

modelo de RSE foi discutido por Martinelli (1997). Esta concepção também esteve 

associada à ideia de sustentabilidade (2 participantes) e impacto (conforme indicado 

acima). 
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 Um participante fez associação de RSE à preocupação com o próximo através 

de projetos sociais, indicando que é uma ação voluntária e dependente do volume de 

caixa da empresa: em tempos de alta lucratividade, maior chance de investimento 

social (portanto, maior RSE) já em tempos de crise, se dá exatamente o contrário.  

 O conceito de sustentabilidade, explicitamente ou associado ao tripé 

econômico, social e ambiental (ELKINGTON, 2001) foi mencionado por cinco 

participantes (dois articulando com o conceito de impacto, dois articulando com ideia 

de benefício mútuo e um participante focado exclusivamente no conceito de 

sustentabilidade). 

O conceito de empresa cidadã ou algo que se aproxime desta ideia, ou seja, a 

perspectiva de agir como mais um ator no território junto ao Estado, sociedade civil 

organizada e outras empresas, conforme debatido por Martinelli (1997) foi 

mencionado por dois participantes (articulado com conceito de impacto). 

Um participante não se sentiu confortável em trazer uma definição de RSE, mas 

dá pistas sobre seus sentidos (sensibilidade ou humano numa empresa) e dos outros 

(filantropia sofisticada): 

Gente, essa pergunta pode pular? [risos]. Eu acho isso muito que (que), não 
sei. Eu acho que eu não tenho respondido isso dentro de mim (...). Não tenho, 
não tenho, não tenho. Eu acho que às vezes... eu acho que até como pessoa 
humana eu não sei o que é responsabilidade social. Então, logicamente isso 
se confunde muito com caridade, se confunde muito com compaixão (né?). 
Vamos dizer assim, corporativamente às vezes se confunde com ética, se 
confunde com moral é..., filantropia (né?). Existem tantos e eu acho que, 
pessoalmente pra mim, eu acho que é sensibilidade, é humano, então 
realmente eu não sei responder isso. (...) Gente, eu não vou (não vou) dizer 
que ser humano numa corporação é Responsabilidade Social. Isso (isso) é o 
que enxergo pra mim. Eu não vou dizer que é compaixão, porque se for 
compaixão é como filantropia e é o que é Responsabilidade Social hoje. Em 
termos de Constituição, não quer ouvir, elas não se... Se você vai perguntar 
lá ao pessoal o que é filantropia, eles vão dizer: Ah, não! Não sou nem 
técnica, não sei o quê?... Gente, o que que a gente faz aqui é dar dinheiro 
pra construir projetos(...). Antigamente não tinha esse nome 
Responsabilidade Social, não. Era projeto de combate à pobreza. Você tá 
entendendo? Não tinha esse nome (...) A RS era uma coisa, vamos dizer 
assim, mais de um conteúdo muito, assim, popular (né?), dinâmico, nesse 
campo do popular e agora, num lugar mais sofisticado (...). Acho que o que 
ela ganhou foi justamente (esse) esse conteúdo sofisticado, esse conteúdo 
que eu digo mesmo que trouxe esse (esse), certa (é) legitimidade pra RS ser 
uma área técnica (...) (Lucas) 
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Portanto, em sua maioria, os participantes utilizam as boias disponibilizadas 

pelas produções teóricas mais recentes, ISO 26000 e pela política de RSE da 

organização em análise (RSE como responsabilidade pelos impactos contribuindo 

para sustentabilidade do negócio). Não necessariamente afirmaram que as 

concepções dos mesmos sobre RSE estão ancoradas a partir destas fontes, mas é 

possível que tenham “ouvido o galo cantar” em diversas oportunidades: congressos, 

prática cotidiana, reuniões de equipe, faculdade, militância.  

Entretanto, como se pode ver acima, os sentidos não se configuram como um 

bloco monolítico (MOSCOVICI, 2003; SPINK; MEDRADO, 2004). Outras ideias foram 

associadas ao binômio impacto/sustentabilidade: benefício mútuo (empresa e 

sociedade), investimento socioambiental privado e cidadania empresarial, cenário que 

guarda algum tipo de relação com a polissemia do conceito de RSE. 

Quando perguntados sobre o nível de conhecimento sobre RSE ao longo do 

tempo, onze participantes declararam desconhecer ou conhecer pouco o tema antes 

de ingressar na GERS. Os profissionais que se enquadram nesta situação são 

provenientes de diversas formações: comunicação, psicologia, farmácia, biologia, 

engenharia, serviço social, administração, tecnólogo em eventos, química. E, quando 

ingressaram na empresa, declararam ser pouco informados sobre o tema. Cerca de 

metade dos participantes declararam que mesmo após ingressar na GERS ainda 

sentem necessidade de ter mais conhecimentos sobre RSE. Segue uma fala 

representativa deste grupo: 

É, eu acho que antes eu praticamente não tinha uma visão sobre... sobre 
isso, né? É... da época que eu trabalhava na... no SMS, a gente sempre ouvia 
falar muito disso, até porque, na época, eu não sei se ainda tá, mas a Divina 
S.A tinha isso uma responsabilidade social e ambiental como valor, né? (...) 
tinha um... uma base do que significava no que diz efeito a parte ambiental, 
né? Mas a parte social não... não tinha isso muito claro. E eu até quando 
respondia a... as... as... [Pesquisador: Pesquisas?] ...as pesquisas de 
ambiência e... e isso passou a ser perguntado, né, que que era RS, o que se 
entende, como é que é isso... é... e eu, eu acho que sempre dava uma baixa 
pontuação porque... isso é uma crítica e eu continuo fazendo até hoje, eu 
acho que para quem tá de fora da RS, é... a visão que o empregado consegue 
ter, ela é muito limitada, acho que basicamente o que se noticiava na época, 
a gente conseguia perceber era esses projetos... (Sandro)"  

Ainda sobre o nível de conhecimento sobre RSE, sete participantes se 

mostraram mais familiarizados com o tema, seja pela militância junto a ONGs (duas 

participantes); seja pela discussão em faculdade (duas participantes); seja pela 
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realização de trabalhos anteriores, dentro ou fora da Divina S.A (dois participantes); 

seja por discussões internas dentro da empresa a exemplo de formulação de 

conceitos e padrões (dois participantes situados na posição de gerentes ou ex-

gerentes); ou ainda através de cursos sobre RSE disponibilizados pela universidade 

corporativa da empresa antes de ingressar na gerência (um participante). Seguem 

duas falas representativas deste grupo de profissionais mais familiarizados com o 

tema antes de atuar com RSE: 

(...) Então, eu tive além dessa (dessa), como eu trabalhava com projetos 
sociais também, eu tinha esse olhar do outro lado (né?). Não a partir da 
empresa. Então, obviamente eu já tinha ouvido falar e já entendia de alguma 
maneira o que é estando do outro lado. E (é, é) na minha formação, tanto da 
graduação, quanto da pós, antes de estar na Divina S.A, eu também tinha 
tido disciplinas disso. Então, eu tinha uma noção razoável do que era (Carla) 

Já tinha [ouvido falar em RS], desde antes de entrar na Divina S.A. É, porque 
eu trabalhava com estudo de viabilidade econômica de projetos e a gente 
fazia consulta às comunidades. Estudos (né?), de valoração, com as 
comunidades. Estudos ambientais e de viabilidade de locação de (de...). É, a 
gente fazia. Falava em educação ambiental (...). Na verdade, era um estudo 
multidisciplinar. Então, eu trabalhava com médicos, que olhavam a questão 
epidemiológica das regiões. Então, a gente mapeava onde que tinha 
ocorrência de doença de veiculação hídrica. Cruzava essa informação. A 
gente fazia um (um) estudo (é...), tudo já é georreferenciado, de todas essas 
informações (é...) associadas ao projeto (Miriam) 

 

Os dados sobre nível de conhecimento em RSE apontam algumas reflexões. 

Entre os participantes, sempre se reforçou a ideia de RSE como área interdisciplinar, 

ainda que alguns participantes sinalizassem que uma formação em humanas 

aproximaria mais o profissional da área de RSE. Entretanto, pela formação diversa 

dos indivíduos que mostraram desconhecer ou conhecer pouco a temática, esta ideia 

que pode estar pairando o senso comum (conexão entre áreas de humanas e RSE) 

não se confirmou através desta pesquisa.  

Tem-se, por exemplo, quatro participantes formadas em comunicação social 

(segunda graduação mais populosa dentro da GERS, depois de Administração): duas 

declararam estarem pouco ou nada familiarizadas com RSE (a partir da formação 

universitária) e outras duas declararam que as discussões na universidade 

contribuíram para aumentar o nível de conhecimento das mesmas sobre a temática.  

Este cenário, a partir desta pesquisa, sinaliza duas questões que podem ser 

confirmadas ou não através de outros estudos, especificamente direcionados aos 
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cursos de nível superior: não necessariamente formação em humanas aproxima o 

estudante da temática RSE e, mesmo sendo um curso de humanas, é possível que o 

perfil do curso e dos professores sejam fatores decisivos para se abordar esta 

questão. Ou seja, RSE parece não ser uma ideia “comprada” pelos cursos 

universitários, de modo geral. 

Um estudo sobre a visão dos estudantes de administração sobre o ensino de 

RSE nas universidades, por exemplo, identificou que a maioria dos participantes 

daquela pesquisa demonstrou preocupação com o tema e considera que o espaço 

dado atualmente para o tema RSE no curso de Administração é insuficiente. Além 

disso, os participantes ainda revelaram muitas dúvidas em relação ao conceito, mas 

ao tentarem definir RSE, focam em apenas uma dimensão do tema: social ou 

ambiental, sendo que na parte social, faz-se referência a projetos socioambientais 

patrocinados pelas empresas (SILVA; CHAUVEL, 2011). Este estudo sobre a visão 

de estudantes de um curso de humanas e fortemente ligado à RSE, por ser formador 

de administradores, reforça o cenário de RSE como tema pouco debatido nas 

universidades.  

Outro ponto que chama atenção, analisando os familiarizados com o tema RSE 

antes de atuar na área, são os locais e situações que promoveram esta familiaridade. 

Cursos de graduação ou pós-graduação, militância através de entidades da sociedade 

civil organizada, trajetória profissional ou busca voluntária por cursos em RSE 

oferecidos pela universidade corporativa. Este cenário nos sinaliza que RSE tem 

maior chance de florescer em ou através de: 

a) Nichos dentro da universidade: a partir de dados levantados por esta pesquisa, 

nem todo curso de graduação ou pós-graduação aborda a questão de RSE, 

ainda que pelas discussões teóricas recentes, a área seja defendida como 

interdisciplinar e integrada à gestão do negócio (TOMIELLO, 2009; PALHANO, 

2012; RUGGIE, 2014). O estudo de Silva e Chauvel (2011) também reforçam 

este cenário; 

b) Nichos dentro da militância/engajamento: as participantes que declararam ter 

maior conhecimento a partir da militância atuaram em entidades especializadas 

em determinadas causas sociais e familiarizadas com o processo de captação 

de recursos junto a organismos internacionais, poder público e empresas. 
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Outros participantes também declararam ter assumido ou assumem algum tipo 

de militância/engajamento: sindical, partidária, independente, entidades de 

cunho assistencialista. Entretanto, estes últimos não sinalizaram contato com 

tema RSE a partir destes lugares ou situações de militância/engajamento, mas 

somente aqueles que atuaram com entidades familiarizadas com captação de 

recursos ou implantação de políticas públicas; 

c) Nichos de atuação profissional: os dois participantes que declararam ter um 

contato mais próximo com a temática RSE a partir de trajetória profissional 

anterior à atuação com RSE, se deu em atividades em que se demandava 

atuação com profissionais de diversas formações, pensando um problema a 

partir de diversos pontos de vista e buscando realizar escutas da comunidade. 

Estudos de impacto ambiental, análise de riscos, educação ambiental são 

exemplos deste tipo de atuação profissional que proporcionou maior 

familiaridade com a temática RSE; 

d) Ação voluntária: participante que buscou por iniciativa própria se capacitar na 

área a partir de cursos oferecidos pela universidade corporativa por afinidade 

com o tema. 

Este cenário está em transformação, mas ainda permanece, visto que a RSE 

não se consolidou como uma orientação estratégica do negócio, integrada à gestão e 

pautada na interdisciplinaridade. RSE está situada em nichos específicos tanto fora 

como dentro das organizações a partir dos dados trazidos por esta pesquisa. As 

explicações para tal merecem outras investigações a fim de compreender porque RSE 

ainda está situada num lugar de seita.  

Para o dicionário Aurélio, seita se refere a: 

1. Opinião, seguida por um grupo numeroso, que se destaca de um corpo de 
doutrina principal. 2. Grupo que segue uma doutrina que deriva ou diverge de 
uma religião. 3. Grupo organizado que tem ideias ou causas em comum. 4. 
Grupo organizado de caráter fechado (...) (AURÉLIO, 2017) 

Na medida em que o pesquisador analisava as entrevistas, a ideia de RSE bem 

como suas práticas e ritos de acordo com as falas dos participantes remetiam à ideia 

de seita. Ao longo das seções da análise dos resultados, o pesquisador vai revelando 

ao leitor o porquê desta ancoragem religiosa. 
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É possível que a ideia de seita associada à RSE cause algum incômodo ou 

surpresa para o leitor - e até mesmo para os participantes da pesquisa quando lhes 

for apresentado os resultados. Mas comparando as práticas discursivas obtidas nesta 

investigação, o lugar de seita contribuiu para entender as conexões entre as falas de 

gente que não necessariamente se conheciam, mas partilhavam da mesma fé – ou 

do sentido do jogo, para Bourdieu (2004) – ainda que de modo fechado, mas com um 

desejo de disputar corações e mentes diante da religião oficial – o capitalismo.  

Este lugar de seita também pode ser visto dentro da organização, ainda que 

RSE seja prometida como uma responsabilidade da empresa, transversal, passando 

por todos os processos e etapas do negócio (ABNT, 2010; RUGGIE, 2014). 

Discursivamente, existe entre os devotos um desejo de se popularizar dentro e fora 

da empresa, de terem sua fé reconhecida pelo mudo do negócio, mas ainda existe 

dificuldade em falar a linguagem corporativa, ainda que já se perceba nas falas dos 

participantes um caminho se esboçando em direção a este cenário prometido pelo 

discurso.  Por este motivo e por outros que serão reforçados nas próximas seções, 

será feita uma analogia entre RSE e seita.  

Aproveitando a discussão sobre os mistérios da fé, no caso da RSE, qual seria 

a doutrina ou religião dominante da qual se diverge? De acordo com a trajetória 

histórica do conceito de RSE, discutido na revisão de literatura desta pesquisa, pode 

se dizer que num primeiro momento a RSE foi uma forma de frear a fúria predatória 

do capitalismo, sendo uma forma inclusive do sistema se reinventar.  

O sistema capitalista foi o primeiro alvo da RSE, sendo realizada uma cruzada 

para se estabelecer enquanto conceito e, posteriormente, prática corporativa. A seita 

já dá sinais que está revendo os princípios originais de RSE como investimento 

socioambiental privado, aproximando-se da ideia de “responsabilidade sobre os 

impactos do negócio” ou “sustentabilidade”. Entretanto, ainda não conseguiu fazer 

uma campanha massiva para se popularizar. 

Os participantes também foram perguntados sobre sua relação com o conceito 

de RSE: houve mudança ao longo do tempo? Confiram a Tabela 14: 
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Tabela 14 - Distribuição dos participantes por mudança do conceito de RSE ao longo 
do tempo 

Ponto de vista Tipo de mudança 
Quantidade de 
participantes 

Individual 

Sem mudança 4 

Ideia de projeto social para ideia de 
responsabilidade sobre impactos do 

negócio 
5 

Perspectiva mais operacional para 
perspectiva mais estratégica 

 
3 

Organizacional 
Filantropia menos sofisticada para 

filantropia mais sofisticada (análise sobre 
Divina S.A) 

1 

Institucional  Análise sobre mudança da RSE no Brasil 4 

Total 18 

Junto àqueles que responderam à pergunta sob o ponto de vista individual de 

mudança do conceito de RSE, estão os participantes que tinham nenhum ou pouco 

conhecimento e adquiriram sua concepção de RSE a partir da prática na Divina S.A 

(especialmente na GERS), mas não sinalizaram mudança ao longo do tempo (três 

participantes associam RSE à responsabilidade sobre impactos e um participante 

associa à ideia de investimento socioambiental privado). Ainda na perspectiva 

individual de mudança do conceito de RSE, oito participantes, por caminhos distintos, 

sinalizaram um alinhamento com as discussões mais recentes da RSE: partindo da 

ideia de projetos sociais e perspectiva operacional rumo à ideia de responsabilidade 

sobre impactos do negócio e perspectiva mais estratégica.  

Cinco participantes, ao responderem a pergunta sobre a mudança do conceito 

se colocaram no lugar de estudiosos ou analistas não externando necessariamente 

um ponto de vista individual, mas sim organizacional (analisando a Divina S.A) ou 

institucional (analisando RSE no Brasil). Na perspectiva organizacional, o participante 

nomeia investimento socioambiental privado como filantropia e percebe que a gestão 

deste investimento foi ganhando sofisticação ao longo do tempo: sistemática, mais 

critérios, grupo de avaliadores, etc. No âmbito institucional, três participantes 
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percebem que existe uma caminhada da RSE no Brasil de uma perspectiva mais 

assistencialista para outra mais estratégica, ainda que existam muitos passos para a 

consolidação desta mudança. Uma participante, sob o ponto de vista institucional, 

percebe que a sociedade civil organizada no país está mais articulada, mais 

diversificada e com mais expertise em gestão do que no início dos anos 2000, o que 

facilita a gestão dos projetos socioambientais patrocinados. 

Esta mudança do conceito de RSE ao longo do tempo, analisada pelos 

participantes e a partir de pontos de vista diferentes, indicam uma aproximação dos 

sentidos destes profissionais com as discussões teóricas mais recentes sobre RSE, a 

ISO 26000 e a Política de RS da Divina S.A, ou seja, as vozes institucionais ou 

organizacionais, enquanto sentido hegemônico, mostram força no processo de 

construção de sentidos dos participantes.  

Quando se perguntou sobre o caráter interdisciplinar da RSE, todos 

concordaram com a interdisciplinaridade da RSE, mas alegaram que não é um cenário 

fácil de se alcançar seja porque a sociedade capitalista divide a vida em setores sem 

estimular a construção conjunta do conhecimento, seja pela falta de entendimento por 

parte dos profissionais de RSE sobre o negócio e seus processos ou pela falta de 

entendimento das gerências sobre RSE (como dialogar com colegas de outras áreas 

se os códigos são desconhecidos ou estereotipados?). Seguem três falas 

representativas sobre essas dificuldades em ser uma área interdisciplinar:  

Ela é interdisciplinar se as pessoas compreendessem exatamente a palavra 
interdisciplinaridade. Porque o que acontece? É um tema novo, nós todos 
somos habituados a trabalhar de forma fragmentada, segmentada e a 
interdisciplinaridade, ela exige que você saia do seu lugar para incorporar o 
lugar do outro na tua prática. Eu diria que ela é a Dialética de Marx, quando 
você abandona de si para compreender o outro e formar o novo, que é o 
processo dialético. A interdisciplinaridade ela tem essa vocação da dialética, 
só que nós fomos formatados numa lógica capitalista, fragmentada, meritória 
e somos muito presos a guardar nossa posição, que é muito própria desse 
mundo do Capital, fragmentado, do mérito, de ter o mérito da minha ideia, da 
minha concepção (Maria Fernanda). 

Os projetos sociais estão sempre na linha dos empreendimentos, né. Para 
que até dê a sustentação à gerência. E que acho que não precisava mostrar 
necessidade da gerência, eu acho que as próprias áreas de negócios tinham 
que saber o que que é responsabilidade social, mas parece que nós estamos 
assim, olha, nós estamos aqui presentes, estamos trazendo um projeto para 
a sua área, para não impactar a comunidade, para não impactar o seu 
empreendimento. Praticamente é isso. (Moisés) 

Todo mundo que vem pra Reponsabilidade ou veio da Comunicação, ou veio 
de outra área. Então, por circunstância da área mesmo, já é assim (né?). Tem 
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uma (uma) variedade muito grande de profissional. Agora, no meu ponto de 
vista, é, um profissional de RS ele e atuação de RS, ele tem que considerar 
(é...) diversos pontos de vista. (...) Não adianta a gente ter uma visão só de 
prática de responsabilidade social (...) se a gente não tem uma visão do (do) 
processo de refino. Do processo de exploração e produção. Então, a gente 
tem que entender dos processos bem, pra que a gente possa saber como 
que a gente consegue integrar a RS nesse processo. Porque a RS ela, talvez 
ela não seja um fim, talvez ela seja um meio (né?) (Miriam) 

Uma ideia de que RSE é uma questão complexa permeia a maioria dos 

sentidos dos participantes porque envolve a gestão de diversas dimensões: 

econômica, social e ambiental (especialmente as duas últimas, na visão dos 

profissionais participantes). Por isso, todos concordaram com a perspectiva 

interdisciplinar da área (pelo menos no campo do dever-ser) e partiram de alguns 

pressupostos ou da combinação dos mesmos: 

a)  Lidar com gente é complexo (culturas mudam de lugar para lugar e ao longo 

do tempo);  

b) Os desafios de RSE são complexos, pois envolvem saberes de outras 

áreas, tanto no que diz respeito a disciplinas acadêmicas (economia, 

história, sociologia, etc.) como também necessidade de envolver diferentes 

áreas do negócio (ambiental, segurança, jurídico, engenharia, etc.); 

c) É preciso também dar tradutibilidade aos aspectos de RSE através de 

indicadores, especialmente quantitativos, que é a linguagem mais familiar 

para o mercado, a fim de se legitimar perante o negócio. Sendo uma área 

nova, emaranhada em questões relacionais, de confiança dos públicos de 

interesse, como medir estas questões? Seria um desafio que demanda um 

esforço interdisciplinar. 

Partindo dos pressupostos acima e que reforçam a discussão promovida por 

Tomiello (2009) e Palhano (2012), somente uma equipe diversa poderia dar conta dos 

desafios, pensando a RSE de modo interdisciplinar. Segue fala representativa a 

respeito desta complexidade em RSE: 

Inter não, ela é multidisciplinar. Transdisciplinar. Porque ela é... é isso, né? 
Se você olha com o olhar mais ampliado da sustentabilidade, você tem que 
entender de financeiro, você tem que entender do econômico, você tem que 
entender do ambiental, você tem que entender do social, e o social é diverso... 
porque essas 3, elas são técnicas. Extremamente técnicas, né? Um 
financeiro, um econômico... tem lá suas regras, suas teorias, o ambiental é 
muito... [Pesquisador: Também...] técnico, e focado [Pesquisador: 
Legislação...] ...agora, o social é muito disperso, é muito diverso, então qual 
a interface desse social com todos os outros? Né? Então, se você tiver... o 
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problema que eu vejo de você levantar bandeiras é que você se atém a uma 
causa e todas as outras estão erradas, né? Tipo, se você não fala a minha 
língua, eu não converso com você. Não dá, no social você tem que ser 
diverso. Você tem que ouvir todas as opiniões, você tem que acolher as 
opiniões e trabalhar com elas em um diálogo intenso, articulando essas, né? 
(Paula) 

Ao serem questionados se existiam áreas mais afins com RSE, ainda que 

alguns participantes afirmassem que graduações da área de humanas facilitam 

trabalhar com RSE, logo em seguida reforçavam que a formação acadêmica era 

menos relevante do que possuir conhecimento em RSE e competências individuais 

específicas, como se pode ver na fala abaixo: 

Eu acho que isso a gente pode fazer um questionamento em relação a 
diversas profissões hoje em dia. Até porque cai por terra muita essa questão 
do especialista do especialista do especialista. A formação que eu tive, em 
termos de graduação, me proporcionou isso. Eu acho que a essência do 
relacionamento é isso, facilita. Algumas formações facilitam esse olhar que o 
profissional de RS precisa ter, né? Transversal, (é) de empatia, de (de) 
entendimento, de (de) visão crítica, mas eu (eu) não acho que tenha que ter 
(um) uma formação específica, não. Você tem que ter curiosidade, respeitar, 
entender, escutar e se você tiver essas características como profissional, 
independente da área, você pode trabalhar. Que facilita, facilita, mas você 
tem que (se) tá sempre estudando mesmo, né? Então, não impede que você 
tenha outra formação (Carla) 

 Sob a perspectiva de que os sentidos se compõem a partir de diversas vozes, 

o pesquisador resolveu questionar sobre conhecimento e avaliação das ações de RSE 

de outras empresas. Apenas dois participantes afirmaram ter desconhecimento sobre 

o assunto. Daqueles que tinham algum tipo de conhecimento, tiveram como fontes 

eventos empresariais, estudos realizados, amigos que trabalham em outras empresas 

ou a partir das próprias atividades profissionais (relação com empresas do entorno ou 

fiscalização de projetos socioambientais).  

 Na comparação entre outras empresas e a Divina S.A, cinco participantes 

fizeram avaliação positiva da empresa onde atuam, principalmente no que diz respeito 

a investimento em projetos socioambientais (ações sistematizadas e contínuas, maior 

volume de investimento, articulação com poder público, mais aberta a orientar as 

comunidades). Um participante informou que o relacionamento comunitário da Divina 

S.A na sua região está menos desenvolvido que na empresa vizinha. Três 

participantes avaliam que a atuação das empresas conhecidas pelos mesmos, 

incluindo a Divina S.A, está preocupada em discutir ações preventivas e mitigadoras 



90 
 

em relação aos seus impactos e riscos ou ainda que as empresas diminuíram seus 

investimentos socioambientais privados no período recente.  

Por fim, cinco participantes fizeram falas ponderadas indicando que a Divina 

S.A avança em alguns aspectos (avaliação e desempenho, beneficia mais pessoas) 

mas precisa desenvolver melhor outras questões (sistematização de informação, 

governança, comunicação de resultados, aproximar discurso e prática em alguns 

temas a exemplo de ética). Uma participante afirmou ter conhecimento de práticas de 

outras empresas, mas não fez nenhum tipo de avaliação. 

Solicitando que o participante construa sua gama de sentidos sobre RSE a 

partir do confronto entre ideia (conceito, mudança do conceito ao longo do tempo e 

interdisciplinaridade), RSE em outras empresas e RSE na Divina S.A, a última 

pergunta relacionada a este objetivo foi realizada ao final da entrevista para não 

mobilizar emoções já num primeiro momento, ou seja, como percebe a RSE na 

empresa onde atua.  

Sobre a avaliação da RSE na Divina S.A, cinco participantes fizeram uma 

avaliação negativa da reestruturação da GERS, seja porque os rumos tomados não 

estão levando em consideração toda uma caminhada de avanços da área (como se 

estivesse “começando do zero”), seja pelo afastamento da perspectiva das políticas 

públicas ou ainda pelo cenário de indefinição de papéis. Os outros treze participantes 

viram como positivo o novo reposicionamento da área, que se aproxima mais de uma 

visão estratégica e que atende às demandas do negócio, mas apontaram 

necessidades para se alcançar este novo patamar:  

a) Dialogar mais (com outras empresas, principalmente); 

b) Dar maior visibilidade à GERS e suas atribuições; 

c) Evidenciar como a RSE pode agregar valor ao negócio; 

d) Definir de modo mais claro estratégia e metas em RSE; 

e) Tomar cuidado para não se aproximar muito do negócio e se afastar da 

concepção de RSE (não pode o negócio indicar riscos e impactos isolados, 

mas contar também com os estudos e diagnósticos da área de RSE, visto 

que os mesmos se propõem a desnudar situações nem sempre mapeadas 

pelo negócio); 
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f) Questionar-se: que negócio é este que buscamos sustentar? 

Para sintetizar a discussão abordada nesta seção, foi construída a Figura 1: 

Figura 1 - Sentidos dos participantes sobre RSE 

4.3.1.3. Sentidos sobre práticas e ritos em RSE 

Como veio parar na RS? 

 Na seção anterior foi feita uma analogia da RSE como seita, diante dos nichos 

restritos onde a mesma ocorre tanto dentro como fora das empresas, de acordo com 

as trajetórias dos participantes e nível de conhecimento sobre RSE antes de atuar na 

área. Mas em um estudo sobre seitas se faz importante saber como se dá o acesso à 

mesma. Analisando as trajetórias dos participantes, são sugeridas algumas categorias 

de análise para classificar o ingresso no mundo da RSE, seguidas de falas 

representativas: 

Sentidos 
RSE

Conceito: 
responsabilidade 
pelos impactos e 
sustentabilidade

Interdisciplinar: 
complexidade do 

humano, 
articulação entre 

disciplinas e entre 
áreas  do 
negócio, 

indicadores

Outras 
empresas: 
avaliação 

positiva da 
Divina S.A ou 
ponderações

RSE na Divina 
S.A: 

reposicionamento 
da área como 
algo positivo, 
alinhado ao 

negócio Mudança do 
conceito: 

sofisticação, 
estratégia e 

impactos

Nível de 
conhecimento 

prévio: nenhum/
pouco ou por 

nichos
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a) Devoção: quando o profissional, pela afinidade com o tema, busca por iniciativa 

própria, se tornar um profissional de RSE e solicita ingresso na seita; 

Sempre (trabalhei) com RS (na Divina S.A), na verdade. A maioria dos 
trabalhos depois daqui, da... do corporativo, tudo tinha RS. Sempre tinha 
elemento de RS envolvido. É uma temática que me agrada mais que a 
comunicação. Pelo menos na Divina S.A (Paula) 

b) Necessidade: quando alguma situação acontece com este profissional, 

despertando a necessidade do mesmo de sair da atual situação de trabalho; 

Então quem quer estar é porque quer estar (fora do Rio). E quando gerente 
fala "ah, eu quero que ou vocês voltem para o Rio, ou procurem outro lugar", 
as pessoas vão procurar outro lugar. Para ficar em São Paulo (...). Então, eu 
fiquei nessa situação e... e outros colegas, que ou a gente ia pro Rio, para 
continuar com a mesma atividade, a mesma gerência, ou procurar algum 
outro lugar. E aí eu fui... fui procurar, porque para mim... é... na... era 
interessante continuar aqui em São Paulo (...) E aí... eu fiz algumas procuras, 
né, não estava muito... não tinha... naquela época já estava difícil, né, de.. de 
se encaixar em algum lugar, é... e aí fiquei sabendo que tinha essa 
oportunidade na... na RS, né? (Sandro) 

c)  Convite: quando alguém de dentro da seita (RSE), percebendo as habilidades 

do escolhido, faz um convite para que o mesmo se torne um profissional de 

RSE; 

"E aí vim para cá, por causa dessa. Pela experiência que eu tive (né?), na 
área de SMS (...) a convite de gerentes da RS à época (Miriam) 

d) Destino: quando o ingresso na seita não está nas mãos do profissional (nesta 

pesquisa, estes casos se restringem à decisão da empresa em alocação de 

vaga após concurso ou em reintegração de empregado que foi demitido e 

precisava ser alocado). 

Quando passei na seleção pública, tinha essa vaga e fui direcionado para cá. 
É tanto que, assim, eu, quando eu cheguei, eu pensei: eu tô aqui para 
contribuir no que precisar. Aí, minha formação é essa, eu atuo, eu atuei... 
minha experiência profissional foi essa, então, assim, eu não sei até que 
ponto o farmacêutico vai ser útil para a Divina S.A. Então assim, então o meu 
cargo, ele é muito abrangente, é algo que você ativamente você pode atuar, 
entendeu? De várias formas, em várias frentes. Não tem uma... é diferente 
de um engenheiro de segurança, que já chega mesmo para a área de 
engenharia e a parte mais de segurança. Pronto. O engenheiro eletricista, aí 
o cara entra como gerente do petróleo. É diferente, né. Então, minha área e 
muito abrangente, né, é um cargo bem.... Eu cheguei mesmo para... é o que 
você falou. Pau para toda hora e resolver e o que precisasse. E, aos poucos, 
eu penso assim, ele foi colocando as demandas para mim, eu ia fazendo e à 
medida que eu ia fazendo eu acho que ele pôde ver o que é que eu tinha 
mais habilidade... (Henrique) 
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Para se chegar a quantificar os casos por cada categoria, foi feita seguinte 

configuração: devoção, necessidade, convite, destino, necessidade/devoção e 

convite/devoção. Estas últimas categorias em forma de binômio ocorrem da seguinte 

maneira:  

a) Necessidade/devoção: se dá quando o participante foi motivado por alguma 

necessidade a sair da atividade de trabalho (necessidade pessoal de viver em 

outro local, insatisfação com atual atividade ou necessidade de ser realocado 

em outra atividade por motivos de saúde, por exemplo) e no momento de 

escolher o novo local, escolhe RSE por afinidade. Uma categoria que também 

pode se chamar “fome com vontade de comer”. 

A natureza do trabalho aqui na biotecnologia não tinha muito a ver com a 
minha formação, com o meu perfil e eu não tinha tanto interesse em continuar 
naquelas atividades de trabalho se na Divina S.A tivessem outras coisas e aí 
eu vislumbrei que havia uma área de avaliação e monitoramento ambiental, 
para onde eu pensei em ir, mas aí ao mesmo tempo abriu um programa de 
transferência de empregados e tinha uma vaga aqui, para Responsabilidade 
Social, na Gerência de Programas Ambientais – aí eu já estava com essa 
vontade de sair, porque eu estava achando muito indoor, muito em 
laboratório, enfim, que estava com vontade de mudar mesmo, não estava 
gostando do clima do trabalho, pessoas muito legais lá, mas sentia para mim 
aquele clima ali de trabalho era um pouco competitivo (...) Aí quando abriu o 
programa de transferência de empregados, eu comecei a pesquisar um 
pouco o que a Responsabilidade Social fazia, porque antes de vir para cá eu 
mal sabia que tinha uma área de Responsabilidade Social na Divina S.A, para 
te falar bem a verdade. E assim, eu tenho uma colega bióloga que trabalhava 
aqui, então eu fui me informar com ela (...) aí ela me falou dos projetos e 
vários projetos ambientais eu já tinha ouvido falar, mesmo antes de entrar na 
Divina S.A e achei que tinha tudo a ver com o que eu gosto, com a minha 
formação. Achei legal isso que os projetos além de ambientais, além de 
envolverem pesquisa eles tinham essa questão de relacionamento com 
comunidades também. Aí eu já vi com bons olhos (Luana) 

b) Convite/devoção: se dá quando alguém de dentro da seita (RSE), percebendo 

as habilidades do escolhido, faz um convite para que o mesmo se torne um 

profissional de RSE e já havia uma intencionalidade por parte do escolhido em 

ingressar na seita. Uma categoria que poderia se chamar também “encontro de 

almas”. 

A minha experiência na militância social. Porque eu conhecia muito já, eu 
trabalhava há muitos anos, em muitas atividades. Tanto no trabalho direto 
quanto nas gestões das instituições. O trabalho no Governo, que dava uma 
visão mais abrangente de Política Pública, essa trajetória é que tornou o meu 
currículo atraente para a gerente que me trouxe para a área (...) não vim à 
toa para essa temática, porque eu sabia e eu já tinha muitos anos de 
militância nos mais diversos locais e eu entendia que deveria haver um 
movimento dentro da empresa para que essa questão também fosse 
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discutida, então quando eu trouxe a pauta eu trouxe de maneira muito 
consciente, trouxe o papel que eu entendia que a empresa deveria exercer. 
Era quase que uma utopia de você atuando internamente na empresa, buscar 
algum tipo de diálogo com essa temática do desenvolvimento social 
sustentável (Maria Fernanda) 

 

Para que o leitor tenha uma noção da distribuição dos participantes por tipo de 

ingresso na área de RSE, segue Tabela 15: 

Tabela 15 - Distribuição dos participantes por tipos de ingresso na área de RSE 

Tipos de ingresso na área SER 
Quantidade de 
participantes 

Devoção 1 

Necessidade 2 

Convite 3 

Destino 2 

Necessidade/devoção 8 

Convite/devoção 2 

Total 18 

Analisando a forma de ingresso na área de RSE, ao retirarmos os casos de 

necessidade, destino e convite, em que ocorre um ingresso na seita de modo não 

esperado, tem-se doze profissionais que em algum momento declararam sua fé e 

partiram em busca da terra prometida, revelando uma aderência maior entre valores 

pessoais e atividade profissional. Os agentes sabem o que está em jogo naquele 

campo, aceitam as regras do jogo e possuem prazer em jogar, o que pode parecer 

estranho ou difícil de entender para quem está fora do campo (outsiders). Aquilo que 

Bourdieu (2004) chamou de illusio. 

No caso de acesso por convite, comparando com a trajetória pessoal e 

profissional dos participantes, também é possível verificar um terreno fértil para esta 

aderência ao jogo, pois ainda que não fosse um objetivo primordial ingressar na seita, 

parece que a seita já estava dentro dele(a) e um sacerdote percebeu essa vocação, 

fazendo o convite. A impressão é de que a fé que os animava estava mal direcionada, 

não efetivada plenamente na seita anterior ou na vida pregressa. 

Nos tipos de ingresso por necessidade e destino, uma situação provocou a 

aproximação com a área de RSE, mas foi o suficiente para que os participantes, 
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depois de um tempo de atuação também se percebessem confortáveis naquela 

atividade, como se lhe fosse algo familiar.  

 Portanto, independente da forma de acesso, do trajeto navegado para se tornar 

um membro da seita, as seções posteriores vão dar conta de que a RSE já estava 

dentro deles e a maioria dos participantes (12) se deu conta disso, adiantando-se no 

processo de conversão.  

Mas a analogia à seita, quando se fala em algo fechado, não diz respeito ao 

modo de ingresso ao grupo, que fique claro. Mas sim a este modo restrito de se 

relacionar com o negócio, tendo códigos e símbolos bastante específicos e que 

partem de outras lógicas, historicamente não familiares às empresas: solidariedade, 

respeito ao outro, preocupação com meio ambiente, diversidade. Enquanto estas 

lógicas não se conversam, a seita segue com suas convicções e adoradora de seus 

símbolos e padroeiras, numa cruzada solitária dentro e fora da organização. 

Rito de iniciação (ou ambientação) 

 Uma vez permitido o acesso à seita qual o rito de iniciação? Dez participantes 

declararam não ter passado por ambientação ou uma espécie de ritual estruturado. 

Foi através da conversa com colegas e leituras por iniciativa própria que foram se 

apropriando dos códigos em RSE. Não raramente utilizaram expressões como “foi na 

prática”. Provavelmente, este seja o ritual: fazer fazendo. 

 Os outros participantes que declararam ter vivenciado momentos de 

ambientação se remeteram a palestras promovidas pelas gerências regionais, 

gerências da sede ou quando estavam em outra gerência. A partir das entrevistas, 

pode se perceber que para a prática de fiscalização de projetos socioambientais, 

geralmente, é garantida uma capacitação mais estruturada, até porque é encarada 

como fiscalização de contrato e traz consigo um processo de responsabilização 

inclusive perante órgãos de controle externo.  

Entretanto, ainda estes que declararam algum tipo de ambientação, com 

exceção das capacitações sobre fiscalização de projetos socioambientais (dois 

participantes) e experiência de capacitação em gerências anteriores à GERS (dois 

participantes), pintaram um cenário não estruturado e insuficiente, sendo fundamental 

a busca individual por conhecimento. 
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 Esta situação nos remete para uma seita baseada (ou que aposta?) nas 

revelações vividas pelos fiéis. Nicho dentro de nicho. A seita acaba se tornando um 

mistério da fé para si mesma. O que pode reforçar um recorrente lugar comum para a 

pergunta: o que é responsabilidade social? Somente a leitura, a prática e a interação 

com os mais antigos, depois de algum tempo, possibilitam algum tipo de segurança, 

atualmente ancorada em conceitos como impactos, sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável, conforme as respostas dos participantes dadas sobre 

sentidos de RSE. 

Práticas em RSE 

Tipos de ingresso na RSE. Rito de Iniciação. Mas, uma vez iniciado, o que faz 

um profissional de RSE? Durante a entrevista, a pergunta não foi bem esta. O 

pesquisador optou em simplesmente ouvir o que o participante faz e não em termos 

ideais, encontrando as seguintes atividades: 

a) Gestão de projetos socioambientais: acompanhar execução do plano de 

trabalho, visitar projetos patrocinados, analisar relatórios de prestação de 

contas, dar orientação às entidades patrocinadas bem como àquelas 

interessadas; 

b) Gestão de Relacionamento comunitário: mediar conflitos, analisar riscos 

sociais para o negócio, tratar as demandas decorrentes dos impactos, 

comunicar sobre impactos e riscos operacionais do negócio, participar de 

simulados e situações de emergência, elaborar relatórios; 

c) Elaboração e disseminação de normas, padrões e indicadores em RSE: 

participar de grupos de trabalho; elaboração e formatação das normas, 

padrões e indicadores; participar de reuniões de validação; disseminar as 

normas, padrões e indicadores; 

d) Implantação de programas de RSE direcionados a ou envolvendo diversos 

públicos (público interno, parceiros, comunidades, etc.): articular e gerir 

parcerias, realizar plano de ação, organizar eventos, elaborar relatórios. 

e) Apoio à gestão: planejar, acompanhar execução orçamentária, sistematizar 

informações, realizar ações de ambiência, elaboração de relatório de 

sustentabilidade; 
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Segue Tabela 16 com distribuição dos participantes a partir das práticas em 

RSE declarada pelos mesmos, podendo já ter desempenhado tais práticas ou sendo 

ainda praticante:  

Tabela 16 - Distribuição dos participantes por práticas em RSE 

Práticas em RSE 
Quantidade de 
participantes 

Gestão de projetos socioambientais 12 

Gestão de relacionamento comunitário 6 

Elaboração de normas, padrões e indicadores 5 

Implantação de programas de RSE 8 

Apoio à gestão 10 

Do ponto de vista do histórico das práticas ao longo da trajetória em RSE, os 

profissionais que se encontram nas gerências das regionais, de modo geral, 

declararam atuar de modo mais intenso com gestão de projetos socioambientais e 

gestão de relacionamento comunitário e, em menor proporção, apoio à gestão. Os 

profissionais lotados nas gerências de sede, de modo geral, lidam com todos os tipos 

de práticas em RSE, com exceção da gestão do relacionamento comunitário. 

 A partir desta análise é muito forte a figura do gestor de projetos 

socioambientais, mas a gestão do relacionamento comunitário, elaboração de normas 

e indicadores bem como implantação de programas de RSE começam a ganhar 

espaço no campo das práticas e dos sentidos. Esta movimentação quanto ao tipo de 

práticas em RSE dialoga com dois cenários: crise internacional e retração de 

investimentos, inclusive socioambientais, mas também as discussões recentes que 

associam RSE à responsabilidade pelos impactos do negócio e desenvolvimento 

sustentável/sustentabilidade a partir de uma gestão integrada. 

 Atividades relacionadas ao apoio à gestão também foram citadas pela maioria 

dos participantes, mas como reflexo do mundo empresarial. Os momentos de culto e 

adoração que aparecem no palco da fé (gestão de projetos socioambientais, gestão 

de relacionamento comunitário, implantação de programas em RSE) também conta 

com uma gama de atividades invisíveis, situadas nos bastidores da fé, mas que 

ocupam tempo na rotina de trabalho e dialogam mais com uma linguagem corporativa: 

relatórios internos, sistematização de informações, acompanhamento de execução 

orçamentária, planejamento e monitoramento das ações, ambiência de equipe.  
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Cinco participantes fizeram conexão entre ações de RSE e público interno, 

indicando, por exemplo, a necessidade de programas sobre diversidade ou estímulo 

a gestões mais participativas na organização. Vale destacar que as falas dos 

participantes, em sua maioria, estiveram direcionadas para a questão dos impactos 

sobre o público externo, principalmente comunidades, uma espécie de padroeira da 

RSE, adorada fervorosamente seja pelo culto da gestão de projetos socioambientais 

ou gestão de relacionamento comunitário.  

No âmbito do relacionamento comunitário, uma atividade de menor atenção 

pelos participantes, comentado somente por dois profissionais (lotados em gerência 

regional), foi a atuação em simulados e situações de emergência. Mas é uma 

invisibilidade que chama atenção, quando se pensa que os participantes atuam em 

uma empresa com forte impacto para o público interno e externo (alto risco de 

acidentes). 

Experiências importantes em RSE 

Ao realizar esta pergunta, o pesquisador não direcionou para que as respostas 

fossem de experiências que marcaram positivamente, mas estes foram os casos mais 

frequentes. Três participantes, além de caracterizarem situações como positivas 

também apontaram situações negativas como experiências, a exemplo de postura 

autoritária do corpo gerencial no momento da reestruturação da GERS (tensão entre 

discurso e prática), falas preconceituosas de colegas de trabalho sobre RSE ou 

descontinuidade de projetos em RSE na empresa. 

No âmbito das experiências positivas, ter participado de um processo de 

transformação foi apontado por todos os participantes: seja transformação de si 

mesmo (mudança de visão de mundo), da sociedade/meio ambiente, dos colegas de 

trabalho ou da própria área de RSE (dentro ou fora da Divina S.A). Parte dos 

participantes não se limitou a relatar somente um tipo de experiência transformadora, 

fazendo um combo em que se viu transformado e participou da transformação da 

sociedade/meio ambiente, por exemplo. Segue abaixo relato de Paula que aponta 

uma transformação de si e da realidade, além de ponderar sobre lado negativo de 

uma determinada experiência. 

Olha, você tem muita precariedade fora da... daqui da companhia. É... quando 
você vai visitar projeto social... de FIA então, nem se fala, de realidades de 
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vida, de carência, de miséria, é... seja financeira, seja emocional, seja 
descaramento, né, da política... [Pesquisador: Uhum.] ...essa... isso me 
chocou bastante. É... [Pesquisador: O contato com essa realidade? Com 
essas questões? Com essas realidades mesmo?] ...é, essas questões. É sim. 
Então isso foi um ponto que me chocou. Quando eu comecei a fazer o Agenda 
21, a gente foi para as comunidades do entorno com um discurso bem 
bacana, a Divina S.A, a gente estava empoderando a comunidade ao passo 
que a gente não estava se empoderando. E a comunidade extremamente 
esperta, inteligente, massacra mesmo e está no papel dela de fazer isso. 
Então, a primeira virada de olhar... começou aí. Porque quando você vai para 
as reuniões você começa a perceber o que o outro pensa de você. Quando 
você dá espaço de falar, né? Então aquilo foi muito bacana... muito bacana 
essa... esse entender o olhar do outro para você, e que de fato você está 
empoderando, deixando o cara e... não, estamos juntos, vamos lado a lado, 
aí dali a um ano o programa morre e tudo que o cara falou para você 
acontece, e de novo você fica com cara de tacho... e isso para mim foi bem... 
mudou meu olhar, né? (Paula) 

Escutar histórias de transformação, perceber ao longo do tempo um projeto 

mudando a vida das pessoas ou do meio ambiente, conseguir sensibilizar um colega 

de trabalho sobre os princípios da RSE, perceber-se diferente pelas experiências que 

vivenciou (realidades diferentes, visões de mundo diferentes), ter contribuído para 

construção da RSE na Divina S.A ou fora dela. Ou seja, o que está em jogo é o desafio 

de transformar. E transformações que estão num enredo complexo, que necessitam 

de tempo, de articulação, de energia suficiente para não sucumbir. Os relatos indicam 

que estas experiências se tornam importantes para estes profissionais não somente 

porque transformam, mas pela qualidade da transformação. Transformações 

desafiadoras. 

Obstáculos enfrentados em RSE 

 O principal obstáculo enfrentado pelos profissionais de RSE, segundo os 

participantes desta pesquisa, gira em torno da falta de alinhamento a respeito do que 

seja RSE, especialmente uma tensão de sentidos entre a seita e os outsiders, 

traduzida de diversas formas: comunidade que atribui à empresa responsabilidade 

sobre todos os problemas locais; pouca clareza nos propósitos da área; tomada de 

decisão de gestores da empresa sem levar em consideração os princípios de RSE; 

força de trabalho que associa RSE a patrocínio socioambiental, taxado de 

desnecessário e que pode ser realizado por “qualquer um”, sem necessidade de 

expertise. 

 Dentro deste caldo de sentidos tensionados, alguns participantes arriscam 

justificar o cenário: “(a RSE) estamos distantes do negócio”, “não conseguimos 
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mostrar como agregamos valor ao negócio”, “alta direção valida RSE em discurso, 

mas na prática não existe legitimidade da RSE”, “somos lentos para dar respostas às 

unidades”. Tem-se uma seita onde se ingressam os escolhidos, mas que ao mesmo 

tempo quer ver seus princípios incorporados pelos outsiders. Estudos importantes 

sobre RSE e cultura organizacional podem indicar alguns caminhos para compreender 

esta tensão. 

 Outros obstáculos citados de modo mais pontual dizem respeito à burocracia 

da empresa, gestão de recursos humanos (necessidade de capacitação dos 

profissionais de RSE, distribuição de tarefas sem critério), estrutura altamente 

hierarquizada da empresa, tensão entre discurso da impessoalidade das corporações 

e a necessidade de ser mais humano e pessoal enquanto profissional de RSE (esta 

tensão será discutida na seção 4.3.1.3, pois toca no aspecto das competências 

individuais do profissional de RSE).  

 As falas dos participantes remetem a um grande distanciamento entre a seita e 

os outsiders (com foco na força de trabalho e corpo gerencial de outras áreas e 

unidades). Estar situada no lugar de seita não poderia trazer resultado diferente deste. 

E aqui se reforça discussão já realizada: RSE não se configura como seita somente 

pela postura de determinada gerência dentro de uma organização, mas também pela 

configuração fora das empresas: universidades, sociedade civil organizada, mídia.  

O conceito de RSE associado a impacto, sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável é algo recente, não familiar aos corpos, dentro e fora da organização. E 

mais: os participantes sinalizaram que ainda é forte a associação entre RSE e 

patrocínio de projetos socioambientais junto aos outsiders. Sob esta lógica, os 

beneficiários dos projetos querem e exigem os benefícios (como obrigação da 

empresa) e a força de trabalho das empresas (incluindo gerentes) considera RSE 

como desperdício de recursos. 

Este cenário coloca um alerta para a seita superar seus obstáculos: 

popularizar-se. Para disseminar a fé, será importante se aproximar, traduzindo os 

símbolos religiosos para a linguagem dos outsiders, sejam eles do lado do trabalho 

ou do capital. Teoricamente e dentro das organizações, existem diversas 

possibilidades de conceituar e operar RSE e, na trajetória da área houve uma 
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caminhada para se configurar como seita, afinal são princípios que vieram para se 

contrapor ou pelo menos incomodar o conforto do sistema capitalista, a religião oficial 

do mercado. Algo que se contrapõe a uma ideia tão consolidada, teria grande chance 

de se tornar seita. 

4.3.1.4. Sentidos sobre competências individuais para atuar em RSE; 

Experiências/valores pessoais e profissional de RSE: mão e contramão 

 Já tendo perguntado sobre as informações contextuais e sentidos sobre RSE e 

suas práticas, foi questionado diretamente ao participante que conexão o mesmo fazia 

a respeito da relação entre experiências/valores pessoais, vivenciados ou adquiridos 

fora da mesma, e as práticas em RSE. Foram realizadas duas perguntas, primeiro 

buscando saber a influencia das experiências e valores pessoais sobre as práticas do 

profissional de RSE e, em seguida, o pesquisador foi na contramão.  

Esta divisão entre experiências/valores pessoais e práticas/valores em RSE 

nem sempre é fácil de fazer para os participantes, pois segundo alguns deles “eu sou 

uma pessoa só”: tudo que aprendem dentro ou fora da empresa, antes ou durante 

RSE compõem o repertório deles. E, como se pode perceber ao longo da análise dos 

dados desta pesquisa, fica bem difícil separar valores pessoais e valores em RSE, no 

caso destes participantes, tamanha a coincidência entre estes valores. Este cenário 

dialoga com o conceito de competência para agir, resgatado por Osagie et al. (2014), 

referindo-se à transformação moral de uma atitude passiva com respeito a questões 

de sustentabilidade em uma atitude ativa e empenhada, que afeta todos os aspectos 

da vida de um indivíduo. 

 Pois bem. Os participantes, neste momento, são claros ao reconhecerem que, 

em algum momento da vida, ou em virtude de valores/características adquiridos, 

ingressariam na seita. Práticas pessoais influenciando os mesmos para serem um 

profissional de RSE. Ou seja, as narrativas apresentadas indicam que RSE foi mais 

um chamado da vida ao participante para escutar, transformar, solidarizar-se, superar, 

preocupar-se com o próximo porque os pais já tinham feito isto, o partido, a religião, a 

formação acadêmica, trajetória profissional anterior. Desse modo, os participantes 

acabam reconhecendo algo que já lhe é familiar, sentindo-se confortáveis com as 

práticas dentro do campo RSE (BOURDIEU, 2004, 2005; MOSCOVICI, 2003).  



102 
 

 Comunicadores, psicólogos e assistentes sociais entrevistados afirmam que os 

conhecimentos adquiridos e habilidades desenvolvidas na faculdade foram 

fundamentais para ser um profissional de RSE. Correndo por fora, um participante 

percebe que o foco e objetividade que lhe são peculiares enquanto um indivíduo de 

“exatas” contribui naqueles momentos em que os sujeitos “de humanas começam a 

viajar demais”. Afinal, existe um momento em que é preciso parar a discussão e 

decidir, parar a discussão e operar. Seguem duas falas representativas dos nove 

participantes que fizeram esta conexão entre formação acadêmica e RSE: 

Mas assim, na faculdade acho que essas coisas acabaram se encontrando 
também. Eu me lembro no primeiro período tinha um professor que levou a 
gente. (..) Ele dava aula de Realidade Sociopolítica, Econômica Brasileira, 
um nome gigantão. Então, e ele levou a gente num acampamento sem terra. 
Primeiro período, numa faculdade particular, de Relações Públicas, à noite. 
Claro, a gente fez a visita no sábado né?. Mas isso foi um negócio assim, que 
me marcou muito e (..). Hoje revendo, eu caramba! Que coisa interessante, 
que puta oportunidade que eu tive (né?). E todos os outros projetos que a 
gente fazia, experimentais, a gente podia escolher qual o cliente real que a 
gente iria trabalhar (...) E eles incentivavam que a gente fizesse com ONGs 
(Carla – comunicadora social) 

Eu acho que, é... a área de RS é uma área bem de humanas, né? Mas eu 
acho que às vezes, pelas discussões que eu vejo, né, às vezes essas 
discussões, às vezes elas... dependendo do nível elas começam a ficar muito 
viajantes, né? [risos] E não chega a... corre o risco de em algum momento 
isso não chegar a lugar nenhum, né? Então eu acho que, é... uma cabeça de 
alguém que vem de uma área de exatas, né, às vezes pode contribuir em um 
sentido de chamar atenção. Ó, vamos focar aqui, vamos reduzir esse escopo, 
né (Sandro – curso de exatas) 

 Outra situação apontada como influente sobre ser um profissional de RSE são 

as histórias de superação (6 participantes). Na medida em que estes participantes 

conseguem se transformar, superando algum obstáculo na vida, ganham uma espécie 

de expertise para ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, como ocorre através 

das práticas em RSE.  

Os relatos dos participantes indicam ao pesquisador que já estiveram em 

alguma condição sofrida ou desconfortável e superaram. Já estive naquele lugar, 

pesquisador. Já viveram a pobreza, já superaram sequelas físicas de enfermidades, 

enfrentam o racismo cotidiano da sociedade brasileira. Fazer conexão com os 

beneficiados dos projetos patrocinados, com as comunidades do entorno do negócio 

diante deste currículo ficaria mais fácil, portanto. Seguem duas falas representativas 

sobre o sentido que tem este currículo de dificuldades para a atuação em RSE: 
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Porque a humanidade ela está feita, ela está colocada para ela transformar, 
ela evoluir, ela tem a ânsia pela transformação, pela renovação, isso...nós 
somos assim. E aí você usa uma ferramenta chamada Responsabilidade 
Social. Eu sei que o que eu estou dizendo é, requer reflexão, mas é real, é 
real. Agora como é que você junta toda essa, essa tua capacidade de refletir, 
de pensar, de ser transformador, mas coloca isso na prática? É um desafio, 
é um desafio. É uma lógica doida. Eu digo para você que eu tenho essa 
habilidade, eu desenvolvi essa habilidade, talvez porque eu, pela natureza, 
porque eu sou muito pobre, nasci de uma família muito pobre, sem condição, 
comecei a trabalhar com 13 anos e tive que fazer a minha vida, não ganho 
nada, não ganho uma carruagem, não vêm me trazer nada. Foi muito suor, 
muita vontade e aí talvez isso tenha ajudado (Maria Fernanda) 

Eu acho que humaniza, né? É você, eu, me identifico, né. O que eu vivo fora 
empresa não fica só fora empresa, ele vem comigo para contribuir no meu 
olhar sobre as questões que eu vou dar tratamento. Eu me sensibilizo muito 
lá, eu me sensibilizo muito, mas é muitíssimo e inclusive me impede de atuar 
com a questão das marisqueiras... Que aquilo ali, para mim, é algo que, se 
eu me aproximar, provavelmente eu vou... mulher negra, entendeu? De uma 
situação de uma, né...? De imposição, de poder, de enfrentamento, coisas 
que a minha vida toda eu tive que ficar mais recuada por estar sozinha, por 
não ter o mesmo perfil que uma guerreira e tal em uma sociedade que eu 
estava buscando só me inserir, entendeu? Então eu acho que o que eu sou, 
ele vem para dentro, né? Para me dar possibilidades e limite (Luiza) 

 Outros fatores citados com menor frequência foram as situações de 

engajamento (4 participantes) passadas ou atuais vivenciadas pelos profissionais ou 

ainda a referencia de valores familiares, a exemplo de solidariedade, interesse público 

(4 participantes) Estes dados nos sinalizam que a experiência como “assessores em 

superação” através do partido, igreja ou ONG contribuem para que o participante no 

papel de profissional de RSE possa reviver este momento. Já os valores familiares 

advêm de pais bondosos ou engajados, tornando-se uma fonte confiável para se 

beber valores nobres. Confiram o que dizem Denise sobre sua experiência de 

engajamento e João sobre valores familiares: 

O trabalho de vivência no grupo jovem, por exemplo, né... foi uma coisa que 
marcou muito a minha vida enquanto adolescente, enquanto jovem, né? E é 
quando você se depara assim com a possibilidade de querer mudar o mundo, 
né? Isso marcou muito a minha vida. Nós fazíamos, assim, um trabalho 
voltado para abrigos, né? Instituições de pessoas idosas... crianças... e como 
a gente tem essa carência, assim, de... ao mesmo tempo que há essa 
carência no país, há essa vontade de querer colaborar, e ajudar, e às vezes 
não ter estrutura. A igreja católica é uma pioneira, né? Assim como muitas 
outras religiões também são. Eu vejo quem trabalha com todas as religiões 
em relação a isso. É... mas é diferente de um trabalho... é um trabalho muito 
mais assistencialista que o trabalho coordenado, com ações de políticas 
públicas, muito mais sustentável. Mas foi um grande começo, ali, né? 
(Denise) 

Agora, o muito interessante dessa questão, de pai e mãe, de ser nascido e 
criado aqui, porque meu pai e minha mãe são nascidos e criados no Morro 
do São Carlos, no Estácio, ali no Centro do Rio. São nascidos e criados no 
Morro São Carlos e são duas pessoas que sempre tiveram uma atuação, uma 
militância, com a questão da educação muito forte dentro do morro lá, de que 
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hoje o pessoal chama de comunidade, mas para mim no morro. Em cima é 
morro e embaixo é favela. E tem essa questão de serem pessoas muito 
respeitadas e muito desse tato ou desse, talvez, desse feeling que eu acho 
que eu desenvolvi de forma involuntária, é fruto de observação dos meus 
pais, que aí minha mãe é fisioterapeuta, meu pai é engenheiro, tinha uma 
condição de vida classe média... Classe média. Meu pai, minha mãe tem um 
carro legal, meu pai tem um carro legal, um sitiozinho com piscina e tal, e 
isso, todo tempo, é exemplo nesse contato com o pessoal do Morro, não na 
questão de ostentar, mas, sim, de mostrar que existia a possibilidade, e tal, 
um incentivo diferente e não destratar ninguém. Então o que me marcou 
muito, acho que quando eu tinha uns 13, 14 anos, que tinha um rapaz que 
era bandido mesmo, marginal, e o sogro do cara marginal, ele tava andando, 
veio falar comigo e eu não quis falar com o cara. E aí meu pai falou assim, 
“por que tu não falou com o cara?”, “ah, esse cara é bandido”, aí ele falou 
assim “e aí? Você pode...?”. É que é uma coisa que, pra mim, pra 
Responsabilidade Social é importante. Você pode estar junto e não estar 
misturado (...) (João) 

De modo residual, foram citados ainda fatores como trajetória profissional 

anterior (trabalho com meio ambiente, atendimento ao público), valores religiosos 

(senso de comunidade do candomblé) ou valores/características pessoais (senso de 

justiça e curiosidade). 

Para que o leitor tenha uma noção da distribuição dos participantes de acordo 

com os tipos de experiências/valores pessoais que influenciaram ou influenciam as 

práticas do profissional de RSE, segue Tabela 17:  
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Tabela 17 - Distribuição dos participantes por tipos experiências/valores pessoais que 
influenciam práticas do profissional de RSE 

Tipos de experiências/valores pessoais  
Quantidade de 
participantes 

Formação Acadêmica 9 

Experiência de dificuldade e superação 6 

Experiência de engajamento 4 

Valores familiares 4 

Trajetória profissional 2 

Valores ou características pessoais 2 

Valores religiosos 1 

 

 Bem. Agora, o pesquisador faz um convite para que se venha na contramão. 

As práticas do profissional de RSE influenciam as experiências e valores pessoais?   

Na contramão, a quantidade de boias não é tão grande. Mas, de acordo com os 

relatos, a RSE é um lugar de chegada a partir da formação acadêmica, histórias de 

superação, valores pessoais, dentre outros, mas também um lugar de partida que 

potencializa quem se é: aumenta a visão crítica e sistêmica da realidade, ensinando 

códigos novos (forjado no mundo da ciência e também dos negócios) para lidar com 

as questões sociais e ambientais (preocupações estas que são familiares aos 

profissionais de RSE), além de possibilitar uma valorização das “coisas simples da 

vida”.  

De modo profissionalizado e remunerado, os participantes ganham recursos e 

conhecimento para operar na transformação da realidade, tentando minar a 

desigualdade engendrada pelo sistema capitalista, através das brechas que a própria 

RSE permite visualizar, pois se encontra gerida pelo universo empresarial. Joana e 

Luana explicam: 

Aqui acho que eu aprendi mais do que fora, porque, como eu faço lá fora 
amadoramente, aqui eu aprendi a parte burocrática, de contratação de projeto 
social, fiscalização de projeto, que é bem...detalhes que a gente não faz. 
Quando a gente faz projeto social na igreja a gente faz. Não tem nenhuma 
burocracia. A gente não consegue verba por isso. Hoje, sabendo dessa parte 
burocrática, a gente se associou a uma instituição que tem CNPJ, que é 
relevante no país para que através dessa instituição, (...) consiga verba para 
os projetos (...) Não conhecia nada de Responsabilidade Social, então acho 
que aqui me foi muito valioso, eu aprendi...Não foi de fora que eu trouxe. De 
fora eu só trouxe minha boa vontade, meu querer fazer, minha ligação com a 
área, que eu já tinha antes de fazer parte da Responsabilidade Social 
(Joana). 

Mesmo com todos os problemas que a Divina S.A tem eu acho que em 
nenhum outro lugar eu teria assim essa visão tão...eu acho que aqui eu 
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aprendi a ter uma visão bem sistêmica das coisas do país, da realidade 
ambiental, da realidade social, de conhecer projetos...Se por um lado a 
nossa, aquilo que eu acho que é um pouquinho de falta de organização, 
quando um profissional chega na nossa área, de falar “olha, aqui você, sua 
responsabilidade é de fazer isso, isso e isso, você vai acompanhar o projeto 
nisso”, então às vezes eu acho que falta um pouco isso, fica tudo por 
demanda, você vai atendendo isso, então, se por um lado isso é um pouco 
desorganizado, por outro te faz aprender a se virar, “agora você tem que 
acompanhar um projeto lá que é com floresta. Senta aí e estuda que é isso 
que você vai ter que fazer”, aí você tem que se virar, entendeu? É desafiador 
[risos]. Então, acho que por um lado é meio desorganizado, por outro te dá 
uma vivência que eu conheço projetos (...) E eu acho que para a minha vida 
pessoal também me transformou muito. Primeiro porque eu acho que foi o 
primeiro ambiente de trabalho, aqui na Divina S.A, que eu me senti assim 
acolhida (...) acho que é muito saudável, acho que as pessoas naturalmente 
praticam um pouco isso, um ambiente de respeito, de parceria, então eu acho 
que isso me...eu vou levar isso comigo também, eu aprendi o que é trabalhar 
num ambiente saudável e é isso, eu acho que me tornou, realmente, 
pessoalmente – teve essa coisa profissional de ter uma visão mais holística 
– e pessoalmente eu acho que me transformou, me tornou uma pessoa mais 
sensível e com uma visão mais crítica da realidade (Luana). 

Profissional ideal ou as competências individuais necessárias para atuar em RSE 

 Eis aqui a cereja do bolo. Quando o pesquisador questionou aos participantes 

sobre conhecimentos, habilidades ou características necessárias ao profissional de 

RSE, requisitando um conhecimento semântico (FLICK, 2009) sobre competências 

em RSE, as respostas de certo modo sintetizaram diversos momentos da entrevista 

ou reforçaram questões já respondidas.  

Afinal, os participantes já haviam conceituado RSE, já haviam refletido sobre 

as práticas e ritos em RSE e, portanto, ao darem corpo ao profissional de RSE ideal, 

por vezes, retomaram aspectos das suas experiências e sentidos na área e sobre a 

área. Mas corrija, pesquisador: não seria profissional ideal, mas necessário, conforme 

observação feita pela participante Maria Fernanda. Profissional necessário diante das 

demandas e desafios da área. 

  Fazer vir à tona conhecimento semântico sobre este assunto foi muito mais 

difícil para os participantes do que abordar o conceito de RSE, por exemplo. Mesmo 

diante da polissemia da RSE (conceito e prática), os participantes se mostraram mais 

seguros sobre o que seria RSE. Foram lá nos seus respectivos repertórios e 

ofereceram ao pesquisador: impacto e sustentabilidade. Mas refletir sobre o que era 

necessário para ser um profissional de RSE foi recheado de silêncios, idas e vindas, 

“pergunta difícil”.  
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Ora bolas, pesquisador. Ser um profissional de RSE é ser um profissional de 

RSE, assim como você é. Nunca ou raramente se reflete sobre saber, saber-fazer ou 

saber-ser (LE BOTERF, 2003). Ao longo do tempo, ao fazer RSE, ao conviver com 

colegas da área foi se adquirindo o sentido do jogo e, hoje, simplesmente se faz. São 

corpos que se posicionam onde a bola vai cair e não onde a bola está. Habitus. 

Bourdieu afirma: 

Os agentes bem ajustados ao jogo são possuídos por ele e tanto mais, sem 
dúvida, quanto melhor o compreendem. Por exemplo, um dos privilégios 
associados ao fato de se nascer em um jogo é que podemos economizar 
cinismo, já que temos o sentido do jogo; como um bom jogador de tênis, 
estamos localizados, não onde a bola está, mas onde ela vai cair; estamos 
localizados, e no lugar, não onde está o lucro, mas onde ele vai ser 
encontrado (BOURDIEU, 2004, p. 142). 

 A dificuldade de falar sobre este habitus, por parte dos participantes, 

provavelmente também pode ser reforçado pelo cenário em que se forjam os 

profissionais de RSE. Está se falando de uma área nova cujos profissionais advém de 

graduações diferentes visto que não existe uma graduação específica em RSE. Vive-

se numa zona de incerteza, enigmática, sem código profissional como profissões 

estabelecidas.  

Por este motivo, a discussão sobre competências e capacitações em RSE nas 

empresas vai necessariamente partir dos profissionais, visto que não existe uma 

discussão consolidada neste sentido, apenas algumas boias num mar revolto: uma 

norma internacional, contribuições de associações empresariais e a política de RSE 

das organizações numa infinidade de práticas distintas, em estágios distintos.  Para 

Bourdieu: 

A dialética entre as disposições e as posições transparece com nitidez no 
caso de posições situadas em zonas de incerteza do espaço social, como as 
profissões ainda mal definidas, tanto para as condições de acesso como para 
as condições de exercício (educador, animador cultural, assessor em 
comunicação etc.). Pelo fato de que esses cargos mal delimitados e mal 
garantidos, mas “abertos” e, como se diz por vezes, “cheios de perspectivas”, 
deixam a seus ocupantes a possibilidade de defini-los incutindo-lhes a 
necessidade incorporada constitutiva de seus habitus, seu futuro vai 
depender muito mais do que farão dele seus ocupantes, ou pelo menos os 
que entre eles, nas lutas internas à “profissão” e nos confrontos com as 
profissões vizinhas e concorrentes, lograrão impor a definição da profissão 
mais favorável ao que eles são (BOURDIEU, 2001: p. 192-193) 

Sobre competências, vamos começar falando de gente. O profissional de RSE 

precisa gostar de gente, saber lidar com gente. É o que diziam os participantes de 

modo taxativo. Os profissionais de RSE estão a todo momento se relacionando com 
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públicos diferentes, com histórias diferentes, características diferentes, dores 

diferentes, angustias diferentes. Este profissional necessita saber utilizar a linguagem 

apropriada para que o diálogo possa ocorrer, tanto para se fazer entender pelo 

receptor da mensagem como também para conseguir captar a demanda trazida pelo 

interlocutor.  

Um profissional da linguagem. Mas somente adaptar a linguagem não basta. 

Os participantes concordam que é preciso se colocar no lugar do outro, vestindo a 

camisa do seu interlocutor, aproximando-se ao máximo do universo do mesmo para 

compreender este universo com a importância que o interlocutor atribui. 

Características como ter empatia, ser um comunicador e ser paciente apareceram 

algumas vezes para dar suporte ao “saber lidar com gente” ou “gostar de gente”. 

Para alguns participantes, a conexão com o outro era de identificação porque 

já estiveram naquele lugar, conhecem os códigos e as dores do interlocutor, 

principalmente quando este outro se encontra numa comunidade em situação de 

vulnerabilidade social. Ou seja, por terem vivenciado situação de pobreza, 

enfrentamento de preconceito, ficaria mais fácil saber lidar com alguém que também 

se encontra numa situação adversa. Segue a fala de Joana, apelidada secretamente 

no diário de campo do pesquisador como jornalista de pés descalços: 

Ele tem que ter empatia com o público que ele vai trabalhar, porque se a 
pessoa é uma pessoa que se sente superior, que quer tratar aquelas pessoas 
como coitadinhas, como precisadas “ah, eu estou fazendo um favor, eu estou 
te dando, eu estou...” se a pessoa tem essa postura ela não é uma postura 
correta para Responsabilidade Social (...) acho que o primeiro ponto é você 
se identificar com o trabalho. Não adianta fazer Responsabilidade Social sem 
gostar de pessoas. Sem querer dialogar com as pessoas, sem ter a afinidade 
do diálogo com essas pessoas. As palavras adequadas, saber falar com 
aquelas pessoas, porque não adianta você saber falar bem e falar bem com 
aquela pessoa, que às vezes ela não vai entender (...). Acho que às vezes a 
comunidade chega agressiva, mas pela sua postura você ganha. Você ganha 
seu espaço, você ganha. Eu me sinto muito bem com isso. Porque eu vivi o 
que eles vivem. Hoje eu posso ter uma condição financeira melhor, mas nem 
me considero em melhor condição financeira porque eu vivo numa 
comunidade pobre, eu vivo numa comunidade pobre. Eu não tenho 
dificuldade. Meu filho anda descalço, brinca com cachorro, beija gato (...) 
Habilidade de pessoas, de tratar com pessoas. De ter essa simpatia ao falar, 
de ouvir, de ter paciência. Paciência é uma virtude! Com Responsabilidade 
Social você não pode ser grosseiro, você tem que ter paciência com as 
pessoas (...). Você vai em banheiros que não são adequados, você bebe 
água que não é adequada, você está num lugar, tem gato, tem cachorro, você 
não gosta de cachorro, você não gosta de gato...tem criança querendo te 
pegar, você tem que carregar...é quase que um trabalho político, que você 
tem que carregar e tudo mais [risos]. Eu não faço isso com sofrimento. Eu 
faço isso naturalmente (...) (Joana) 
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Nem todos vivenciaram situações de pobreza ou discriminação, por exemplo. 

Mas todos os participantes, de algum modo, indicam a necessidade do profissional de 

RSE estar aberto ao diálogo, de saber lidar com gente, de compreender o universo do 

seu interlocutor. Esta competência de saber lidar com gente, aos olhos de alguns 

participantes, especialmente aqueles que atuam nas gerências regionais, colide com 

orientações corporativas de impessoalidade, visto que o profissional de RSE necessita 

fazer conexão com as pessoas, principalmente no âmbito do relacionamento 

comunitário, quando o contato se dá de modo mais próximo.  

O relacionamento comunitário possibilita ter acesso a dores e angústias dos 

outros, participar de confraternizações, viver as reuniões e seus bastidores, 

compartilhar situações pessoais (às vezes a ausência de um morador numa reunião 

está envolvida num enredo pessoal complexo: filhos, doenças, efeitos do tráfico). 

O profissional está ali, lidando com gente. Gente tem suas questões. Gente faz 

contato. Gente simpatiza e antipatiza. Gente é quente! Henrique e Joana, lotados em 

gerências regionais distintas, contribuem para este entendimento: 

Antes, eu sou Divina S.A, mas a minha atividade é me relacionar com a 
comunidade. Como é que eu vou me relacionar com ela bem se eu não me 
coloco no lugar dela? Se eu não dou a mesma importância que ela está dando 
àquilo? Difícil. Então, assim, é algo que eu acho que o fato dos meus filhos, 
acho que ajudou nisso. Bastante nisso. Porque é diferente você emitir, vir 
uma demanda, você ter que fazer a análise de um documento e você remeter 
e mandar por e-mail é uma coisa. Pronto, essa é minha demanda. A outra 
demanda é você ir na comunidade e ter uma situação lá de um ser humano, 
de uma pessoa que está passando por um problema e que você é o 
responsável por reportar isso para quem, provavelmente, está causando esse 
problema, esse impacto, entendeu? (Henrique) 

Quando eu precisar de alguém lá na comunidade, se eu ligar “Dona Gildete, 
eu preciso da sua ajuda. É Joana, da (empresa X)”. “Oi, Joana, tudo bem?”. 
Ela já me trata como pessoa, então, se eu precisar do apoio dela em alguma 
coisa ela já vai ter a boa vontade de me fazer. Já aconteceu isso algumas 
vezes, de eu precisar de alguma coisa e eu ligo para alguém e alguém faz 
porque sou eu. É pessoal. Não dá para ser diferente. Se todo mundo fosse 
assim... Mas se o meu colega aqui ligar e falar dessa forma, “olha, a senhora 
está reclamando e não tem nada aqui, não tem cheiro de nada, a senhora 
está reclamando à toa”. Porque é assim que se fala...sem o mínimo respeito 
com a pessoa. Vai criar atrito e vai ser o que, vai ser a empresa! Porque se 
eu tratar bem, às vezes ela analisa a empresa como um todo. Às vezes ela 
diz que é só Joana. Porque eles fazem essa confusão. A gente está 
estudando em Responsabilidade Social que não pode ser pessoal, mas é 
impossível. É impossível não ser pessoal. É impossível. Principalmente na 
área de Responsabilidade Social. As pessoas vivem com aquela pessoa 
(Joana) 
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Por outro lado, os participantes sabem que neste diálogo com os diversos 

públicos com quem se relacionam estão representando a empresa em que trabalham 

e tentam administrar esse risco iminente de comprar definitivamente a causa do outro, 

invertendo o polo de representação. Aqui se utiliza a palavra definitivamente porque 

em RSE, em algum momento, segundo os participantes, é preciso comprar a causa 

do outro, no sentido de entender esta causa o máximo possível e depois confrontar 

com as outras causas, inclusive a causa da empresa.  

Saber lidar com gente, portanto, implica saber ouvir ou escutar como 

recorrentemente abordado pelos participantes e, em menor número, mas também 

relevante (6 participantes) também foi sinalizada a competência de ser negociador. 

Saber lidar com gente implica, portanto, estar aberto ao diálogo, saber ouvir, saber se 

expressar na linguagem do outro, ser um negociador. 

Sobre a habilidade de administrar este risco de comprar definitivamente a 

causa do outro ou de gerar interpretações equivocadas ou maliciosas pela 

proximidade com o interlocutor requisitada pela área (aos olhos dos participantes), o 

participante João nomeia de “estar junto, mas não estar misturado”. João também está 

lotado em gerência regional. Ao contar alguns episódios que vivenciou na relação 

“com as pessoas” ao longo da sua trajetória profissional, João explica: 

Aí, numa certa ocasião, eu gostava muito de conversar com as pessoas para 
tentar entendê-las, né?, só piora. Hoje existe o diálogo, mas eu não posso 
viver o problema, aquela história do tá junto, mas não estar misturado mais 
uma vez. Porque algumas pessoas quando veem que você tá vivendo o 
problema dela, elas podem vir a usar de má fé (João) 

 Mas a habilidade de lidar com gente não se resume a comunidades ou 

organizações da sociedade civil patrocinadas pela empresa. Outros participantes, 

especialmente aqueles que atuam nas gerências da sede ou necessitaram adquirir 

uma visão mais estratégica da RSE em virtude de experiências profissionais 

anteriores na própria empresa, resgatam a importância de saber dialogar com o 

negócio. O negócio e seus operadores. Os técnicos e gerentes.  

Comparando as entrevistas, percebe-se que os profissionais de RSE 

entrevistados estão mais familiarizados e obtém mais sucesso quando lidam com 

comunidades e entidades patrocinadas pela empresa, como se fosse mais fácil. A 

trajetória de vida dos participantes, com experiência em trabalho voluntário ou 
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engajamento em determinadas causas sociais pode ter contribuído para essa 

facilidade. 

 Mas a RSE é justamente a responsabilidade da empresa sobre seus impactos, 

segundo a maioria dos participantes. Neste processo, portanto, faz-se necessário 

dialogar com esta empresa também. Uma empresa que também tem sua gente. Gente 

tem suas questões. Gente faz contato. Gente simpatiza e antipatiza. Gente é quente! 

Afinal, a resolução ou mitigação dos impactos depende do empenho da engrenagem 

empresarial, que não está no controle da GERS. Vejamos como Jéssica e Paula 

abordam essa necessidade de lidar com gente empresarial e a pouca habilidade da 

área de RSE em se relacionar com o negócio (e sua gente): 

Ah, o que (que) eu percebo de entrave? Olha lá a gente tinha pouco entrave, 
a gente tem mais entrave aqui, como gerência executiva. Eu não sei. Eu acho 
que um entrave é esse distanciamento da ponta assim, da área-fim da 
empresa, sabe? Eu acho ruim essa coisa muito descolada. Eu acho que isso 
atrapalha muito, porque aí você não conhece a realidade direito, né? Você 
pensa numa coisa e aí você não sai muito daqui para atender, para pensar 
no programa que vai... que é importante lá pra uma refinaria ou pra uma obra 
(Jéssica) 

Em termos de gerência executiva, um obstáculo que eu ando enfrentando 
hoje muito grande é a falta de propósito. Eu não vejo propósito nas coisas 
que a gente faz. Eu não vejo firmeza, entendeu? Tá, a gente está fazendo 
isso, mas para chegar aonde? Que que a gente quer com isso? Qual o 
resultado que a gente quer alcançar? Que que eu vou dar de retorno? Eu não 
vejo isso. Então isso é uma coisa que me desanima profissionalmente (...) 
Como obstáculo, o que eu vejo é que... como a gente tem essa dificuldade 
de se comprometer com os nossos resultados, a companhia é reagente à 
gente. Então isso também é uma coisa que para mim é um obstáculo. Eu não 
quero trabalhar em uma área que é desacreditada pela companhia (Paula) 

 No que diz respeito aos conhecimentos necessários para ser um profissional 

de RSE, estamos diante do mistério da fé: existe uma necessidade explicitada pela 

maioria dos participantes de ter mais informações sobre RSE. A fé tem dessas coisas: 

acreditar não necessariamente implica saber muito sobre aquilo que se crê. Quem 

conhece Deus, na verdade? E Alá?  

Os participantes estão confortáveis nesta seita. Uma seita que lhe entende, 

onde o profissional pode ser ele, que remete os participantes às suas experiências de 

engajamento, valores familiares de solidariedade, às histórias de superação pessoais. 

Mas, segundo duas participantes situadas numa posição de liderança dentro da 

GERS, o profissional de RSE é um questionador e assim deve ser (outros dois 
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participantes também reforçaram esta atitude como necessária ao profissional de 

RSE).  

Este profissional tem fé na transformação da realidade e age por isto, mas 

também quer conhecer Deus. Entretanto, o pouco conhecimento em RSE ou a 

necessidade de atualizá-lo constantemente, não abalou esta fé. Sob esta perspectiva 

é uma seita secreta até mesmo para os estabelecidos na fé, ou seja, para aqueles 

que já ingressaram na seita. Se RSE traz seus enigmas para os internos, imagina para 

os outsiders? Aliás, a condição de seita, de acordo com a fala dos participantes se 

torna um grande obstáculo a ser superado pela área.  

Para os profissionais de RSE, é importante conhecer as normas, princípios e 

teorias relacionadas à área. Ainda que não seja um entrave para jogar o jogo. Mas os 

nossos devotos críticos sabem que para tornar RSE um valor incorporado pelo público 

interno e até mesmo para os outros públicos, é preciso conhecer mais e sempre os 

mistérios da fé, a fim de facilitar a catequização. 

Os participantes também apontam a necessidade de recorrer a disciplinas 

diversas como Sociologia, Filosofia, História, Economia, dentre outras, justamente 

pela complexidade das questões em RSE, o que coincide com as contribuições 

teóricas de Palhano (2012) e Tomiello (2009). Além dos conhecimentos em diversas 

disciplinas, também indicam como importante conhecer o negócio, com seus 

processos e sua burocracia, articulando com colegas de outras áreas. Ou seja, a 

interdisciplinaridade se dá tanto com os discursos institucionais das disciplinas 

acadêmicas bem como internamente junto à diversidade de áreas existente na 

empresa. Por isso, alguns participantes foram explícitos em ressaltar a disposição 

para trabalhar em grupo como um aspecto importante no habitus do profissional de 

RSE.  

Uma atitude que dialoga com este conhecimento diverso e vasto em RSE e 

suas conexões interdisciplinares é ser um estudioso, investigador, proativo. A maioria 

dos participantes ressaltou esta atitude como necessária. O profissional de RSE 

precisa saber do que está falando e ter cuidado neste falar justamente porque são 

problemas complexos, vai demandar pesquisa, conversas com colegas de outras 

áreas, criatividade para juntar as peças de cada quebra-cabeça que se apresenta no 

cotidiano.   
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Os conhecimentos, habilidades e atitudes identificados pelos participantes vão 

suportar o papel do profissional de RSE no mundo: ser um mediador (VELHO, 2001). 

Um mediador situado entre dois universos. O universo da empresa e o universo dos 

públicos de interesse desta empresa. As falas dos participantes destacam como 

públicos de interesse principalmente comunidade, sociedade civil organizada 

(entidades patrocinadas) e, citado com menor frequência, poder público. Ainda que 

públicos de interesse para a empresa tomada como referencia nesta investigação 

tenha uma diversidade maior. Mas como aqui não se está falando de dever-ser, mas 

dos sentidos dos participantes, para eles, públicos de interesse estão associados à 

comunidade e sociedade civil organizada, basicamente. 

Saber lidar com gente e tudo incluído neste pacote (saber ouvir, saber se 

colocar no lugar do outro, saber se expressar na linguagem do outro) e ter um 

conhecimento vasto aliado a uma atitude de estudioso, dá as condições para ser este 

mediador. É preciso conhecer os universos desta mediação para que se possa 

traduzir os códigos tanto para um lado como para o outro. É preciso, por exemplo, 

conhecer bem uma comunidade (lideranças, dados estatísticos, história) para saber 

traduzir bem a demanda para a empresa. Bem como seria importante conhecer bem 

a engrenagem da empresa para que se possa traduzir o código corporativo para as 

comunidades.  

No momento de falar com a empresa, ainda que esteja falando de uma 

demanda da comunidade, que vai envolver questões relacionais, de sofrimento, dor, 

impactos ambientais, enquanto mediador é preciso traduzir isto na linguagem que a 

empresa conhece: perdas, ganhos, cumprimento a normas, judicialização, prejuízo, 

lucro, números. Na contramão, é preciso falar com a comunidade sobre a lógica 

empresarial na linguagem que a comunidade entenda: direto, simples, apontando 

benefícios para a comunidade e sendo transparente nos malefícios. 

Dialogando com as oito competências individuais para se atuar com RSE, 

identificadas em pesquisa realizada por OSAGIE et al. (2014), discutida na seção 2.3, 

foi construída Tabela 18 indicando a quantidade de participantes que apontaram a 

necessidade destas competências: 
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Tabela 18 - Distribuição dos participantes de acordo com as competências individuais 
em RSE 

Competências 
Quantidade de 
participantes 

Antever desafios de RSE 2 

Entender a interdependência entre sistemas e 
subsistemas relevantes para a prática de RSE 

(interdisciplinaridade) 
18 

Entender as normas e regulamentos relevantes em 
RSE 

11 

Gerir projetos e programas de RSE 5 

Realizar processos interpessoais na implementação 
de RSE (capacidade de comunicação, para construir 

networking, engajar públicos) 
12 

Empregar características pessoais e atributos afetivos 
em contextos de RSE (paciência, empatia, 
flexibilidade, resiliência, pragmatismo, etc.) 

9 

Competências pessoais orientadas para valor 2 

Refletir sobre visões e experiências pessoais de RSE: 
auto avaliação e autoaprendizagem quando 

trabalham em desafios de RSE 
1 

 

Analisando a Tabela 18, tomando como referência as competências mais 

citadas pelos participantes, um profissional de RSE necessita: 

a) Conhecer a interdependência entre os sistemas e subsistemas relevantes 

em RSE, assumindo, portanto, como área interdisciplinar tanto no que diz 

respeito à relação com as diferentes disciplinas acadêmicas bem como as 

diferentes áreas do negócio de uma empresa. É preciso estar apto para 

buscar estes conhecimentos e articular uma conexão entre os mesmos a 

fim de solucionar as questões complexas em RSE; 

b) Conhecer as normas e regulamentos relevantes em RSE: é sabido pelos 

participantes que existem temas e princípios em RSE basilares 

principalmente a partir do que é apontado pela ISO 26000, a exemplo de 

direitos humanos, governança, meio ambiente, práticas de trabalho, dentre 

outros. Para alguns participantes, foi sinalizada a necessidade de uma 

iniciação sistematizada a exemplo de pós-graduação na área. Para outros 

participantes mais familiarizados com RSE foi sinalizada a necessidade de 

sempre atualizar estes conhecimentos, visto que a sociedade muda, a 

ciência avança em aspectos ambientais, as leis são alteradas. 
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c) Habilidade para realizar processos interpessoais, tendo em vista a 

necessidade de ser um mediador. Ou seja, saber lidar com gente como já 

foi sinalizado acima: saber ouvir, saber se expressar na linguagem do outro, 

ser um negociador. Do sentido das falas dos participantes, pode se perceber 

também que o profissional de RSE necessita ser um articulador para 

construir uma solução para os problemas em RSE. 

d) Atitude de empregar características pessoais e atributos afetivos para ser 

um profissional de RSE, na perspectiva de ser um mediador entre universos 

geralmente de códigos diferentes. Atitudes como ser paciente, 

estudioso/curioso e empático foram ressaltados pelos participantes. Com 

menos frequência, foram citados ser ético, questionador, pragmático.  

Segue abaixo Figura 2, para melhor entendimento das competências 

individuais que compõem o habitus do profissional de RSE: 

 

Figura 2 - Competências Individuais do Profissional RSE sob a ótica dos participantes 

 Da forma que a pergunta foi formulada aos participantes sobre as competências 

individuais do profissional de RSE (profissional ideal), as respostas só poderiam 

chegar para o pesquisador através de uma perspectiva individualizada. A leitura desta 

seção pode remeter a profissionais que sejam ou devessem ser mártires ou beatos 

superpoderosos tamanha a complexidade, novidade e polissemia da trama em que 

• Conhecer sobre RSE e temas 
correlacionados bem como conhecer 
informações sobre a realidade onde atua

Saber

• Saber lidar com gente: saber ouvir, saber 
se expressar na linguagem do outro, 
saber negociar

Saber-fazer

• Ser paciente, estudioso/curioso e 
empáticoSaber-ser
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RSE está envolvida. É possível que o leitor até esteja cansado por antecipação diante 

destes desafios a serem enfrentados por estes devotos da RSE. 

A intenção era justamente explorar este habitus do profissional de RSE, de 

modo exaustivo e comparativamente, mas não se pode perder de vista a dimensão 

coletiva do processo, sob a lógica da interdisciplinaridade, ressaltada pelos 

participantes como necessária no cotidiano do profissional de RSE, a partir da 

interação, da troca, do diálogo.  

Mas não se esqueça, caro(a) leitor(a): a seita é formada por humanos, como 

qualquer outra, permeada de alianças e tensões. Diante destas competências 

necessárias ao profissional de RSE, uma participante com mais de 10 anos de 

atuação na área, profundamente reflexiva, lembra justamente da humanidade deste 

profissional: 

[RSE] Então é uma coisa muito séria, muito séria e ela requer isso. Requer 
talento, requer estudo, requer capacidade de praticar, mas ela requer 
humanidade, que você reconheça seus limites, aquilo que você pode e o que 
não pode e até onde você vai reconstruir. Talvez seja um pouco filosófico o 
que eu esteja te colocando e aí você vai ficar assim “gente, mas que ser é 
esse que pode ser RS?”. Esses somos nós. É você, sou eu, porque eu não 
sou nenhum ser extraterrestre, eu estou só dizendo que isso tudo tem que 
caminhar junto, com os limites que a gente tem para cada situação. É. Mas é 
assim que é para tudo, não é diferente. (...) Mas a gente tem que ler o que as 
pessoas, o que as empresas estão escrevendo, tem que ter ouvidos de ouvir 
e olhos de ler para você conseguir entender por onde está se caminhando e 
para a gente entender se é nesse lugar ou não que a gente quer ir (Maria 
Fernanda). 

 

Necessidade de desenvolver alguma competência? 

 Ao se questionar sobre a necessidade de desenvolver competências, a mais 

citada foi aprofundar ou atualizar conhecimentos em RSE, o que coloca a seita como 

secreta para ela mesma ou ainda mutante o suficiente para estar sempre sendo 

atualizada. Existe, portanto, entre os participantes aqueles devotos mais apropriados 

de RSE e outros menos apropriados, mas todos angustiados com os mistérios da 

área. Os menos apropriados solicitam uma formação mais aprofundada em RSE, 

dando exemplo de pós-graduação ou uma trilha formativa com pequenos cursos, mas 

ambos devem ser planejados pela organização, de modo sistematizado.  
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 Outras competências menos citadas, mas que seriam importantes serem 

desenvolvidas: comunicação e expressão oral e/ou escrita (5 participantes) bem como 

gestão de conflitos (3 participantes), reforçando que é preciso saber se expressar 

utilizando a linguagem do outro e ser um negociador, afinal fazer dialogar universos 

com códigos diferentes é um cenário propício para conflito. 

 A fragilidade apontada por participantes de que a GERS e por extensão os 

profissionais de RSE dialogam mal com o negócio indica uma reflexão a respeito da 

necessidade de desenvolver a competência “saber falar a linguagem do negócio”: 

indicadores, números, imagem, lucro, agregar valor para o negócio. Como entender 

melhor deste idioma corporativo e aplicá-lo à RSE? 

Como disseminar conhecimentos? 

 Como disseminar conhecimentos na GERS? Como desenvolver competências 

na GERS? Ganha um doce quem acertar a óbvia resposta destes mediadores que 

gostam de gente e de diálogo: trocar, conversar. Os participantes em ampla maioria 

querem espaço para debate, analisar casos práticos, ouvir um colega experiente em 

determinado assunto ou habilidade, permitir que um colega de outra gerência da 

GERS passe um tempo trabalhando presencialmente numa outra gerência da GERS.  

E de preferência que seja algo presencial. Os participantes estão com aversão 

à videoconferência. Os espaços para troca não precisam ser grandes seminários, mas 

podem começar com discussões na própria equipe, de “modo leve e objetivo”. 

Os participantes são pessoas que historicamente sempre lidaram intensamente 

com gente e suas angústias, seja na trajetória pessoal ou profissional. Lidar com gente 

é quase uma necessidade. Está inscrito nos corpos. É o código que o profissional de 

RSE entende e sabe operar. Nada mais apropriado e coerente com as falas dos 

participantes do que pleitear uma disseminação de conhecimentos e habilidades a 

partir do diálogo presencial. 

4.3.1.5. Motivadores para atuar como profissional de RSE. 

 Os profissionais de RSE, em sua maioria (15 participantes), se sentem 

motivados pelas pessoas. Pelo resultado e benefícios que podem transformar uma 

situação difícil de um grupo de pessoas, de uma comunidade ou ainda a realidade 
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degradada do meio ambiente. Neste universo de participantes, dois profissionais 

ainda destacaram o aprendizado vivenciado pela convivência com diferentes 

realidades. Joana tenta explicar esta conexão entre seus valores pessoais, os valores 

de RSE e os objetivos de uma organização e de como lidar como esta situação:  

Pessoas. O que me dá gás são pessoas. Eu não penso num projeto na 
comunidade porque a Divina S.A vai ficar bem na fita. Não é assim que eu 
penso. Talvez não seja o que o gerente queira ouvir, mas não é assim que 
eu penso. Eu penso num projeto na comunidade porque a comunidade vai 
ser beneficiada. A partir do benefício que ela vai ter, aí ela pode dar um 
retorno para a Divina S.A, a Divina S.A fica bem na fita, mas em primeiro 
lugar, eu faria esse projeto, ainda que a Divina S.A não ficasse bem na fita, 
eu ainda faria esse projeto (...) Apesar de eu ser Divina S.A e entender o lado 
da Divina S.A e obedecer às regras da Divina S.A, em nenhum momento eu 
vou prejudicar a Divina S.A em benefício da comunidade, não faço isso, não 
ajo anti profissionalmente. Eu ajo profissionalmente sempre, eu cumpro a 
ordem, eu faço, eu obedeço, mas o que eu puder fazer além, para tentar, para 
não ser apenas eu vou lá só fiscalizar o projeto, eu vou lá do dia da formatura, 
para dar, não porque eu vou fiscalizar o projeto, mas porque eu quero 
parabenizar uma a uma àquelas mulheres que são costureiras e dizer “olha, 
minha mãe é costureira e eu tenho orgulho dela e isso é uma profissão muito 
boa”. Isso faz a diferença e não é falácia, eu não estou fazendo papel (Joana) 

Dois participantes são motivados pelo desafio colocado pela área: nova, em 

construção e, por este motivo, podem contribuir. Ficam motivados com as coisas 

tomando forma, ainda que se esteja longe de um ideal esperado: 

Eu acho... talvez uma das coisas que... que me dá esse gás, é... [pausa] é 
justamente estar... [pausa] é, uma das coisas que... é engraçado, ao mesmo 
tempo um motivador e um desmotivador, né? (...) estar aqui para ver a 
maneira como a RS vai se desenvolver. É um motivador porque, é... faz a 
gente vislumbrar que é uma área que pode estar bem estruturada, fazendo 
grandes coisas, [Pesquisador: Você pode contribuir para isso] estar 
contribuindo, estar junto com isso, estar atuando nisso, mas ao mesmo tempo 
é desmotivador porque a gente vê exatamente a forma como ela é hoje e 
talvez sentir um pouco de falta de perspectiva de que ela esteja caminhando 
no... esteja um pouco no caminho certo e talvez... talvez esteja um pouco 
distante, tenha alguma distância do caminho que eu imagino que seja o 
certo... e também talvez não caminhe na velocidade que deveria caminhar 
(Sandro) 

 Somente uma participante declarou estar desmotivada. A GERS, na visão 

desta profissional, está sem propósito. Pela força da desmotivação não conseguiu 

nem se colocar numa situação ideal a fim de relatar o que a motiva para atuar com 

RSE, independente de ser na Divina S.A. 

 Tentando estabelecer conexões entre os dois grupos de motivados, seja pelos 

benefícios que as ações de RSE podem trazer para pessoas e meio ambiente ou pela 

motivação em contribuir para estabelecer uma área nova, questionada dentro e fora 



119 
 

das organizações, que encontra resistência não só material como simbólica, os 

profissionais de RSE são viciados em transformação de realidades, seja das pessoas, 

do meio ambiente ou da própria RSE. Portanto, estar numa área como RSE seria uma 

forte possibilidade para estes participantes, olhando para as trajetórias de vida dos 

mesmos e suas visões de mundo. O rio correndo pro mar.  

Este prazer pela transformação da realidade é um velho conhecido dos 

participantes, porque antes de estarem em RSE, atuaram em algum momento (ou 

ainda atuam) em prol de alguma causa e/ou porque também se transformaram 

(superando determinadas condições ou preconceitos). Podem até sair da RSE, mas 

a RSE não sairá deles. Os valores pessoais dos mesmos parecem se encontrar com 

os princípios e ações praticados pela área de RSE, dialogando com a pesquisa de 

Ometto, Bulgacov e May (2015).  

 Portanto, à figura do mediador pode se aliar a figura de um agente de mudança 

ou transformação. Os profissionais de RSE desta pesquisa estão na mediação entre 

a empresa e seus públicos de interesse (em especial comunidades e projetos 

socioambientais), como caracterizado na seção 4.3.1.4, porém motivados pela 

transformação de uma determinada realidade, seja de si, das pessoas, do meio 

ambiente ou da própria área. Mediadores viciados em transformação. 
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5. CONCLUSÃO  

 Depois de uma revisão de literatura revisitada diversas vezes e um intenso 

processo de análise das entrevistas, a norma científica convida o pesquisador a 

concluir. Depois de tantos meses debruçado em discursos, apropriando-se dos 

mesmos e ressignificando um determinado território da realidade, poderia ser algo 

fácil, natural, mas não foi. Enquadrar a riqueza da travessia nestas poucas páginas 

finais não é algo tranquilo.  

 A conclusão também tem um quê de prestação de contas ao leitor. Pode 

carregar também um tom de praticidade para outros pesquisadores aflitos com seus 

prazos acadêmicos e que não querem se limitar somente aos resumos 

disponibilizados. Pode ser também um texto sintético para os integrantes da seita. 

Quem sabe a esperança de ser lido por profissionais de recursos humanos. Mas não 

se ofereceu cartilhas aqui. Não se falou em dever-ser, mas da vida como ela é aos 

olhos de quem a vive. 

Esta pesquisa se propôs a ser exploratória, mas seus resultados podem ganhar 

ainda mais em robustez se outras empresas forem tomadas como referência de 

estudo. O universo dos sentidos é vasto e fatores diversos podem mudar a direção do 

vento. O projeto inicial do pesquisador era fazer uma investigação comparativa com 

outras empresas, mas o tempo foi um inimigo.  

De qualquer modo, aqui se tem muitas pistas para que futuros pesquisadores 

possam se ancorar ao enfrentar outros mares, na tentativa de acumular narrativas 

suficientes a fim de confirmar a existência ou não de um campo profissional em RSE. 

E para falar em campo, na perspectiva de Bourdieu, debruçar-se sobre a atuação das 

associações empresariais, das universidades e entidades da sociedade civil 

organizada vai contribuir para melhor caracterização do campo em RS, porque a 

disputa simbólica neste campo não se dá somente entre profissionais da área. É um 

jogo complexo, com agentes em diferentes níveis. Esta pesquisa deu conta de uma 

parte do processo. 

Vamos lá. O início vai servir para expor o pesquisador e suas hipóteses de 

trabalho. Uma espécie de auto constrangimento em praça pública. Para quem foi a 

campo imaginando encontrar um caleidoscópio de sentidos, foi surpreendido com a 
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existência de um grupo de profissionais com contornos mais nítidos do que a 

polissemia em RSE poderia supor.  

Um grupo de indivíduos com semelhanças na trajetória pessoal e profissional, 

dotados do sentido do jogo, posicionados onde a bola vai cair e não onde a bola está, 

cientes das possibilidades e limites de ser um profissional de RSE. Critérios como 

diversidade de tipos de cargos e tempo de atuação em RSE, utilizados pelo 

pesquisador, não acarretaram em diferenças significativas entre os participantes.  

A GERS não pareceu ser um exemplo de integração entre os profissionais e/ou 

gerências internas, mas isto não impediu que se formasse uma legião de devotos, 

conectados por uma espécie de mistério da fé, ainda que muitos dos participantes não 

se conhecessem entre si.  

Mas um pesquisador não pode se contentar com mistérios e buscou construir 

também a sua narrativa a partir das práticas discursivas possibilitadas pelas 

entrevistas. Antes de discorrer sobre o mistério, faz-se necessário resgatar aqui estas 

semelhanças identificadas entre os participantes da pesquisa. 

A RSE, por exemplo, não pareceu tão polissêmica assim entre os participantes 

que, em sua maioria, definiram RSE como responsabilidade pelos impactos causados 

pelo negócio ou uma espécie de ferramenta para a sustentabilidade ou até mesmo 

sinônimo da mesma. Este cenário tem mais semelhanças do que diferenças com as 

vozes institucionais sobre RSE: produção científica recente, ISO 26000, associações 

empresariais e políticas de RSE das organizações.   

Mas os sentidos em torno de RSE não são uma trama popular. Antes de atuar 

com RSE, a maioria dos participantes declarou ter desconhecimento ou pouco 

conhecimento sobre RSE. Aqueles mais familiarizados com o tema antes de ingressar 

na seita informaram os nichos da realidade que lhes proporcionaram este 

conhecimento ou vivência: universidade, atuação em ONGs que lidam com captação 

de recursos e/ou implementação de políticas públicas, atividades multidisciplinares 

envolvendo comunidades ou conhecimento por iniciativa própria. Mas ingressar na 

seita não necessariamente supre esta lacuna de conhecimento sobre RSE, visto que 

os participantes, em sua maioria, declararam vontade de conhecer mais sobre RSE. 

Estamos diante de uma seita secreta para ela mesma. 
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Os conceitos e práticas de RSE se modificaram em pouco tempo e este fato foi 

captado nas entrevistas seja porque os participantes externalizaram suas visões de 

mundo pessoais sobre o tema ou porque analisaram teoricamente o cenário da RSE, 

que vem deixando um lugar mais próximo do assistencialismo e do operacional e vem 

se aproximando de uma visão estratégica e integrada à gestão, atenta aos impactos 

do negócio a fim de garantir a sustentabilidade da empresa e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. Esta percepção de mudança para um novo lugar 

pareceu confortável para a maioria dos participantes, ainda que fizessem ressalvas 

para se fazer esta travessia: dialogar mais, buscar maior legitimidade perante o 

negócio, questionar-se sempre. 

Este giro conceitual e prático foi reforçado pelos participantes quando 

concordaram que a RSE é necessariamente uma área interdisciplinar para dar conta 

dos desafios que enfrenta: expectativas dos públicos que disputam recursos e 

narrativas em um mesmo território. As relações humanas são complexas, variam de 

acordo com tempo e espaço. Somente o esforço de diversas disciplinas acadêmicas 

e áreas de negócio de uma mesma empresa para fazer esta travessia turbulenta e 

com o desafio de mensurar sucessos e fracassos em RSE. 

 Na comparação entre a Divina S.A e outras empresas, os participantes se 

dividiram entre aqueles que veem mais beleza nos cultos da Divina S.A e aqueles que 

fazem ponderações (existem avanços e debilidades nos diversos tipos de cultos). 

 Ao falar das suas práticas e das competências individuais em RSE, o 

pesquisador, em diálogo com os participantes, visualiza os profissionais de RSE como 

mediadores motivados por transformação de realidades. Mediadores entre o mundo 

da empresa, com quem os mesmos têm dificuldade de dialogar, e o mundo dos 

públicos de interesse, em especial a comunidade ou entidades patrocinadas, 

padroeiras da seita, adoradas com louvor. 

Ocupar o lugar de mediador pareceu ser algo confortável aos participantes, 

pela desenvoltura das narrativas, mas também por aspectos das trajetórias pessoal e 

profissional dos mesmos, observados pelo pesquisador. Desempenhar uma 

determinada profissão não tem a ver necessariamente com preparação acadêmica ou 
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cursos, mas depende também de experiências que geram aprendizado ao longo da 

vida.  

Estes participantes possuíam semelhanças na trajetória pessoal e profissional, 

visto que, em sua maioria, sempre mantiveram contato com a diversidade, 

percorrendo mundos sociais diferentes, o que pode ter contribuído para este papel de 

mediador: viveram em diversas cidades, experimentaram atividades profissionais 

tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada, vivenciaram situações de 

trabalho diferenciadas dentro da Divina S.A e se engajam ou se engajaram em alguma 

causa social ou trabalho voluntário. Ainda que o acesso na RSE tenha ocorrido por 

motivações diversas (até mesmo de modo inesperado ou convite), mas, uma vez na 

seita, percebe-se que os valores pessoais dos participantes convergiam com os 

valores da RSE.  

A pesquisa revelou também que ainda é forte a figura do gestor de projetos 

socioambientais entre os participantes, mas outras práticas começam a ganhar 

visibilidade até mesmo pela ideia de RSE disseminada na atualidade: gestão de 

relacionamento comunitário, implantação de programas de RSE e elaboração de 

normas e indicadores. Para uma gestão estratégica de RSE, as práticas dentro da 

seita não podiam continuar monotemáticas.  

Mas independente das práticas realizadas, foi possível perceber competências 

individuais recorrentes nas falas dos participantes, principalmente ao se levar em 

consideração o papel de mediador: conhecer sobre RSE e sobre a realidade onde se 

atua, saber lidar com gente (saber ouvir, saber se expressar na linguagem do outro, 

saber negociar) e ter atitudes como ser paciente, ser estudioso e se colocar no lugar 

do outro (empático).  

Afinal, para transitar entre universos diferentes, um mediador precisa entender 

bem a linguagem dos mundos por onde caminha (neste ponto, percebe-se uma 

dificuldade maior em falar a linguagem do negócio), precisa saber dialogar com as 

pessoas com quem vai encontrar pelos mundos onde transita (atento à escuta e aos 

limites da negociação). Por fim se mostrar paciente, pois os problemas em RSE são 

complexos e não se resolvem de modo tão simples, requer tempo, idas e vindas, 

fracassos e sucessos; requer uma atitude de estudioso para conhecer bem as 
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linguagens e a realidade dos seus interlocutores (o mediador é um tradutor de 

códigos) e seria fundamental saber se colocar no lugar do outro, sendo necessário 

voltar ao seu próprio corpo após esta experiência de incorporação.  

Os participantes não perdem de vista que o profissional de RSE representa a 

empresa, mas o seu cotidiano profissional está em um campo minado marcado pela 

pessoalidade nas relações com gestores e beneficiários de entidades patrocinadas ou 

pessoas das comunidades. É um delicioso risco de se lidar com gente. Gente 

simpatiza e antipatiza. Gente faz vínculo. Gente é quente! 

A partir das falas dos participantes, os jogadores em RSE movimentam-se em 

um provável campo profissional para transformar realidades, superar desafios, 

resolver situações complexas. Parte dos participantes, inclusive, se sente confortável 

neste papel, pois sempre fizeram isto em toda sua trajetória pessoal e/ou profissional: 

superaram pobreza, desemprego, preconceito. Ver uma realidade difícil transformada 

para um cenário melhor ao mesmo tempo em que estes profissionais se transformam 

é a illusio que movimenta estes indivíduos, desafiados pela complexidade da 

realidade. E gostam disso. 

RSE, portanto, é um lugar familiar aos participantes devido às experiências e 

valores pessoais dos mesmos e também um ambiente confortável para pessoas 

historicamente engajadas: amplia a visão crítica da realidade, contribui para valorizar 

a simplicidade da vida – ou seja, ao transformar a realidade, eles subjetivamente se 

transformam. Estamos diante de indivíduos engajados ou com valores de 

solidariedade que se profissionalizaram e encontraram (mais) um lugar para chamar 

de seu, quando o assunto é transformação de realidades.  

O desafio para o profissional de RSE, viciado em transformação de realidades 

e em lidar com gente, está justamente no equilíbrio entre idealismo e pragmatismo, 

tendo a capacidade de se adaptar para atingir os objetivos financeiros e objetivos de 

RSE, sem perder de vista seus limites éticos pessoais e valores. 
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APÊNDICES 

APENDICE A 

Guia para entrevista episódica 

Informação contextual 

Nome: 
Idade:  
Naturalidade: 
Locais onde viveu: 
Atua em algum trabalho voluntário ou é militante em algum movimento social? Possui 
algum blog ou site que aborda questões de engajamento social ou ambiental? 
Trajetória acadêmica 
Antes da Divina S.A, quais locais onde trabalhou e atividades que desempenhou. 
Tempo na Divina S.A: 
Trajetória na Divina S.A (gerências e atividades que desempenhou): 
 

Tópicos-guia 

1)  O que é Responsabilidade Social Empresarial para você? 

2) Você acha que sua ideia de RSE mudou no transcorrer de sua vida profissional? 

Conte um pouco sobre esta mudança. 

3) Você tem conhecimento ou já ouviu falar de como funciona RSE em outras 

empresas? Quais? O que você acha desta atuação? 

4) Pra você, RSE deve ser uma área interdisciplinar? Por que? Você arriscaria dizer 

que existem algumas formações/graduações que têm mais afinidade com RSE? 

5) Como você veio parar na área de RSE? 

6) Houve algum tipo de ambientação, capacitação inicial, vivência, ou seja, uma 

espécie de rito de iniciação quando você ingressou na área de RSE da Divina S.A? 

7) Que atividades desempenha hoje enquanto profissional de RSE?  

8) Você acha que suas práticas pessoais, fora da empresa,  influenciam suas práticas 

enquanto profissional de RSE? Como isto funciona? 

9) Você acha que suas práticas enquanto profissional de RSE e tudo que aprendeu 

exercendo esta atividade influencia no seu cotidiano e práticas pessoais (fora da 

companhia)? 
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10) Qual foi ou quais foram as experiências mais importantes atuando como 

profissional de RSE? 

11) Quais os principais obstáculos que enfrenta ou enfrentou enquanto profissional de 

RSE? 

12) Vamos fazer um exercício de imaginação. Como deveria ser um profissional de 

RSE ideal? Quais conhecimentos deveria saber? Que habilidades e características 

pessoais este profissional deveria ter?  

13) Precisa desenvolver algum conhecimento ou habilidade em especial? Do que você 

sente falta? 

14) Você tem conhecimentos e habilidades que podem ser importantes para outros 

colegas da área dentro da companhia. Na sua opinião, como fazer disseminar este 

aprendizado junto aos colegas?  

15) O que lhe motiva ou o que já lhe motivou para atuar na área de RSE? 

16) Como você avalia RSE na Divina S.A? 

17) Houve alguma coisa que faltou na entrevista? 
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APÊNDICE B 

* Para inserção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido como apêndice desta dissertação, o texto foi 
adaptado a fim de não revelar o nome da empresa, utilizada como universo desta pesquisa. Além disso, o título da 
pesquisa ainda era outro, mas que foi modificado após análise dos dados.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da pesquisa: Com quantos paus se faz uma canoa? Navegando por sentidos 

e práticas de profissionais de Responsabilidade Social Corporativa 

Nome do pesquisador: Marcelo Rodrigues Sousa de Brito Costa 

Problema de Pesquisa: Sendo a Responsabilidade Social Corporativa (RSE) uma 

área nova, pouco investigada no nível individual de análise, com diversas formas de 

ser operacionalizada pelas empresas, sem formação através de graduação no Brasil 

e com profissionais advindos de diversas áreas do saber, o que significa ser um 

profissional de RSE? Quem são estes sujeitos que lidam com RSE no cotidiano das 

companhias? Quais os motivadores para atuar na área? Quais suas práticas? Que 

sentidos atribuem à RSE e ao seu papel? Quais conhecimentos e habilidades 

percebem como necessários para atuar nesta área e como se adquirem os mesmos? 

São questões que vão orientar esta investigação, tendo como referência a realidade 

da Divina S.A, empresa de engenharia, de origem brasileira.  

Metodologia de Pesquisa: Optou-se por uma investigação qualitativa.  Como 
instrumento de pesquisa, será aplicada a entrevista episódica junto a profissionais de 
RSE da Divina S.A e que atuam em diversas áreas e Estados brasileiros, além de 
levantamento de dados secundários. A identidade dos participantes não será revelada 
pelo pesquisador que utilizará pseudônimos ou códigos durante apresentação e 
análise das entrevistas. 

Eu, _________________________________________________________, RG 

___________________, declaro que é de livre e espontânea vontade que estou 

participando da pesquisa supracitada e que eu posso negar minha participação a 

qualquer momento sem precisar fornecer nenhuma explicação. Eu dou /não dou 

(circule a opção) o meu consentimento para que as entrevistas sejam gravadas. Em 

caso de referência à minha entrevista, estou ciente de que a identificação dos 

participantes será mantida em sigilo através da utilização de pseudônimos ou códigos. 

Declaro ainda que li cuidadosamente e entendi este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e que, após sua leitura tive a oportunidade e fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por 

completo minhas dúvidas. Declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste 

termo. 

___________________ (cidade-Estado), _____/_____/______ 

Assinatura Voluntário: ______________________________________________ 

Assinatura Pesquisador: ______________________________________________ 


