
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

 

 

JANAINA AGUIAR LOIVOS DA SILVA 

 

 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

Um estudo de caso no PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2016 



 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

Um estudo de caso no PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL 

 

Trabalho apresentado à Universidade 
Federal Fluminense como requisito 
obrigatório e parcial para a obtenção do 
título especialista  em Gestão de Serviços 
MBA, sob a orientação do Prof. Dr. Sr. 
Carlos Lidizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2016 

TERMO DE APROVAÇÃO 



 3 

 

   

 Catalográfica elaborada pela Biblioteca Central do Gragoatá        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          S586     Silva, Janaina Aguiar Loivos da.   

      Analise da responsabilidade social: um estudo de caso no Porto 
Bay Rio Internacional / Janaina Aguiar Loivos da Silva. – 2016. 

  87 f. ; il. 

                  Orientador: Carlos Alberto Lidizia Soares. 

                  Monografia de Especialização em Gestão de Serviços - MBA – 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Turismo e Hotelaria, 

2016. 

                  Bibliografia: f. 56-58. 

 

     1. Responsabilidade social da empresa. 2. Ética. 3. Educação 

corporativa. I. Soares, Carlos Alberto Lidizia. II. Universidade 

Federal Fluminense. Faculdade de Turismo e Hotelaria. III. Título.    

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 4 

JANAINA AGUIAR LOIVOS DA SILVA  

 
 
 
 
 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

Um estudo de caso no PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL 

 
Trabalho apresentado na Universidade 
Federal Fluminense como requisito 
obrigatório e parcial para a obtenção do 
título de especialista Gestão de Serviços 
MBA, sob a orientação do Prof. Dr. Sr. 
Carlos Lidizia 
 

 

 

 
Rio e Janeiro, 27, de novembro de 2016. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________          _______________________________                        

                         Prof.  ________                                         Prof. __________ 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aos meus Pais, pela vida, pelo carinho e apoio 
incondicional e perene; 
Aos meus amigos que estiveram nosso lado 
nos momentos mais difíceis; 
Ao DEUS, que me proporcionou a inspiração, a 
esperança e a fé.” 

 

AGRADECIMENTOS 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço à Diretoria do Porto Bay Rio Internacional Hotel que acreditou em mim e 

me apoio inconstitucionalmente em mais este projeto de vida.  

 



 7 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O futuro pertence àqueles que 

acreditam na beleza dos seus sonhos. 

Franklin Roosevelt. 

RESUMO 

 



 8 

Este presente trabalho de cunho bibliográfico teve por objetivo analisar a 
importância da Responsabilidade Social no PORTO BAY RIO INTERNACIONAL 
HOTEL. Observou-se que a Responsabilidade social nos negócios remete a um 
debate sobre filantropia empresarial. Esse tipo específico de participação das 
empresas na área social ocorre convencionalmente por meio da concessão de 
donativos para as instituições ou atividades de cunho social. Concluiu-se que à 
atuação das organizações empresarias sob a esteira da responsabilidade social se 
constitui em campo contraditório de relações sociais e que os interesses e 
necessidades vão se constituindo em demandas, na medida em que são 
apropriados pelas organizações e se institucionalizam como resposta. 
 
 
Palavras-Chaves: Responsabilidade- Responsabilidade Ética- Responsabilidade 
Social Corporativa 

 

 

ABSTRACT 

 
  The present bibliografic study analyzes the importance of Social 
Responsibility at PORTOBAY RIO INTERNATIONAL HOTEL. It was observed that 
Social Responsibility in business refers to a debate about business philantropy. This 
specific type of companies’ participation of in the social area occurs conventionally 
through donations to the institutios or activities of social aspect. It was found that 
business the actions of the organizations, under the banner of social responsibility, 
are made in a contraditory field of social relations. It was also concluded that the 
interests and needs transform into demands, so far as they are appropriated by the 
organizations and get institicionalized as an answer. 
 
  
Key Words: Responsibility – Ethic Responsibility – Corporate Social Responsibility  
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INTRODUÇÃO 

 

O homem como “ser no mundo” é responsável. A responsabilidade está 

estreitamente conectada com a liberdade, pois obrigado a ela o homem pode optar e 

esta eleição (livre arbítrio) que é o que permite responsabilizá-lo por seus atos, já 

que o ser humano pode eleger entre provocar um dano ou não o provocar. 

É responsável aquele que a lei chama a “responder” frente a um dano 

causado a outra pessoa ou a seu patrimônio. A responsabilidade é um conceito 

universal, não há sociedade sem responsabilidade, pois a convivência não seria 

possível.  

No âmbito corporativo, a Responsabilidade Social emerge como uma visão 

empreendedora mais preocupada com o entorno social em que a empresa está 

inserida, ou seja, sem deixar de se preocupar com a necessidade de geração de 

lucro, mas colocando-o não como um fim em si mesmo, mas sim como um meio 

para se atingir um desenvolvimento sustentável e com mais qualidade de vida. 

Justifica-se a realização desta pesquisa, pois atualmente é primordial que 

as empresas competitivas se preocupem com a construção de uma responsabilidade 

social. Muitas empresas como o PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL. estão 

desenvolvendo sólidas parcerias também com os funcionários. Desta forma como 

uma boa comunicação divulga uma marca ou produto, no caso das empresas 

cidadãs quando são responsáveis sociais os consumidores internos costumam ser 

mais fiéis. 

Para o desenvolvimento do presente estudo partir-se-á da hipótese que: A 

empresa bem vista pela comunidade empresarial e pelos clientes é aquela que 

consegue engajar-se positivamente e continuamente na melhoria da qualidade 

constante de dois aspectos que acredita-se ser essenciais- a responsabilidade com 

as classes menos favorecidas e a responsabilidade com os colaboradores no âmbito 

gerencial.  

O desenvolvimento do referencial teórico se baseará nos pressupostos da 

Empresa Responsável desenvolvida pela Direção Geral da Empresa da Comissão 

Européia, segundo esta instituição são cinco os critérios que devem ser 

investigados: 

1. Políticas em matéria de local de trabalho; 
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2. Políticas ambientais; 

3. Políticas de mercado; 

4. Políticas relativas à comunidade; 

5. Valores. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GERAIS SOBRE A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

1.1 Histórico da Responsabilidade Social 

 

 

Historiando a literatura observou-se que as origens da economia social 

remontam ao século XIX, na Europa, quando da escalada definitiva da revolução 

industrial e dos abusos do capital sobre as pessoas; mais tarde definidas como 

recursos humanos.  

De acordo com o Instituto Ethos (2001) a economia social é composta de 

organizações cujas características são: ser cooperativa; constituir-se como 

sociedades de mutuários ou outras formas de associação profissional; como 

princípios: ter a gestão baseada em processos democráticos de organização e a 

colocar o serviço à coletividade acima da busca do lucro.  

A partir da década de 70 uma nova corrente surgiu, esta corrente 

denominou-se de economia solidária. 

Ela inclui os grupos de produção comunitária, vendas comunitárias, auto-

gestão, cooperativas de trabalho e grupos de trocas, entre outros. Comporta 

organizações que realizam atividades econômicas marcadas, sobretudo por um 

objetivo social, pela predominância do princípio de reciprocidade, contrariamente à 

economia de mercado, onde predomina o intercâmbio comercial. Ela ainda define 

uma forma de economia marginal. É importante lembrar que estas novas formas 

organizacionais estão sendo consideradas novos espaços, novas formas de 

geração de trabalho e renda, construídas à partir de uma lógica associativa e não 

economista. 

A Responsabilidade Social desponta com o objetivo de enfrentar 

constantemente o desafio de lidar com as questões sociais relativas à exclusão 

social. Não foi de forma diferente quando se inseriu nas organizações. Neste 

momento, em que se vive um processo contínuo e  dinâmico de reordenamento da 

ação e da produção do conhecimento, de busca de  renovação profissional a partir 

de um projeto ético, mais do que nunca é necessário repensar o  papel do 

assistente social nos espaços das diversas formas organizacionais. 
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De acordo com Souza (1997): 

A Responsabilidade Social nas instituições e/ou organizações vem 
ao longo do tempo.  Na década de 80, Maria Luiza de Souza  
traduziu esta preocupação na sua obra   Serviço Social e Instituição: 
a questão da participação. Ela argumentava que entender as 
instituições, por conseguinte é entender o processo histórico que as 
produziu. [..] as instituições surgem sempre a partir de determinadas 
demandas. [..]. É por isso que este caráter formal e de neutralidade 
precisa ser penetrado para que as reais determinações das 
instituições sejam conhecidas (SOUZA, 1997, p.12). 

 

 

Ainda nesta vertente ressalta-se que as mudanças que vêm ocorrendo na 

estrutura das organizações. De acordo com Sarmento (2000), atualmente há um 

forte direcionamento das funções socioinstituicionais, não mais para a execução de 

políticas sociais, mas para uma base organizacional situada na função gerencial, 

seja das próprias políticas sociais, seja de seus serviços ou ainda de pessoas no 

interior das organizações públicas, privadas e não-governamentais.   

Logo a responsabilidade Social deve contribuir no gerenciamento e 

desenvolvimento institucional e organizacional e na construção de uma  nova lógica  

técnica e  ideopolítica e acredita-se que  isto será possível, a partir de uma melhor 

compreensão das organizações,  apresentem-se elas sob que forma for. A busca 

deste saber se constitui, portanto, num compromisso profissional e ético. 

A Responsabilidade social nos negócios remete a um debate sobre 

filantropia empresarial. Esse tipo específico de participação das empresas na área 

social ocorre convencionalmente por meio da concessão de donativos para as 

instituições ou atividades de cunho social.  

Atualmente, adota-se o discurso de que esta participação deve se dar na 

forma de investimento em programas ou projetos desenvolvidos pelas fundações, 

criadas pelas empresas, voltadas para a realização de serviços sociais ou para o 

financiamento de outras atividades de interesse público.  

Em relação à evolução dos conceitos no paradigma da Responsabilidade 

Social  menciona-se: 

 
É importante assinalar que houve uma evolução na concepção dos 
“donativos sob forma de caridade para doações estruturadas sob a 
forma de investimento social. Portanto, quando se pensa em 
filantropia empresarial, nota-se um consenso de que esta iniciativa 
ocorre como um investimento da empresa, e não somente como 
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compromisso pessoal do empresariado” (PAULA e ROHDEN, 1988, 
p. 117). 

As mudanças que vêm ocorrendo no contexto das organizações 

empresariais sejam pelo processo de reestruturação produtiva ou pela modernização 

organizacional, trazem em seu bojo novas formas de produzir trabalho, novas 

estratégias de controle produtivo e social; conseqüentemente, surgem também 

novas formas de gestão dos recursos humanos; novas formas de participação e de 

comprometimento dos empregados. Não há mais como negar, portanto, a 

visibilidade e a emergência das ações empresariais sob a égide da responsabilidade 

social da empresa. 

Neste contexto entende-se que as atuações das organizações 

empresarias sob a esteira da responsabilidade social se constitui em campo 

contraditório de relações sociais e que os interesses e necessidades vão se 

constituindo em demandas, na medida em que são apropriados pelas organizações 

e se institucionalizam como resposta. 

 

 

1.2 Conceito de Responsabilidade Social 

 

 

Segundo o SENAC (2008) a responsabilidade Social é uma nova maneira 

de conduzir os negócios da empresa, tornando-a parceira e co-responsável pelo 

desenvolvimento social, englobando preocupações com um público maior 

(acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, 

comunidade, governo e meio-ambiente). A Responsabilidade Social nunca se 

esgota, pois sempre há algo a se fazer, sendo um processo educativo que evolui 

com o tempo. As empresas podem desenvolver projetos em diversas áreas, com 

diversos públicos e de diversas maneiras. A ética é a base da Responsabilidade 

Social e se expressa através dos princípios e valores adotados pela organização, 

sendo importante seguir uma linha de coerência entre ação e discurso. 

De acordo com site Responsabilidade Social. Com a busca da 

responsabilidade social corporativa tem as seguintes características: 
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 É plural. Empresas não devem satisfações apenas aos seus acionistas. Muito 

pelo contrário. O mercado deve agora prestar contas aos funcionários, à 

mídia, ao governo, ao setor não-governamental e ambiental e, por fim, às 

comunidades com que opera. Empresas só têm a ganhar na inclusão de 

novos parceiros sociais em seus processos decisórios. Um diálogo mais 

participativo não apenas representa uma mudança de comportamento da 

empresa, mas também significa maior legitimidade social. 

 É distributiva. A responsabilidade social nos negócios é um conceito que se 

aplica a toda a cadeia produtiva. Não somente o produto final deve ser 

avaliado por fatores ambientais ou sociais, mas o conceito é de interesse 

comum e, portanto, deve ser difundido ao longo de todo e qualquer processo 

produtivo. Assim como consumidores, empresas também são responsáveis 

por seus fornecedores e devem fazer valer seus códigos de ética aos 

produtos e serviços usados ao longo de seus processos produtivos. 

 É sustentável. Responsabilidade social anda de mãos dadas com o conceito 

de desenvolvimento sustentável. Uma atitude responsável em relação ao 

ambiente e à sociedade, não só garante a não escassez de recursos, mas 

também amplia o conceito a uma escala mais ampla. O desenvolvimento 

sustentável não só se refere ao ambiente, mas por via do fortalecimento de 

parcerias duráveis, promove a imagem da empresa como um todo e por fim 

leva ao crescimento orientado. Uma postura sustentável é por natureza 

preventiva e possibilita a prevenção de riscos futuros, como impactos 

ambientais ou processos judiciais. 

 É transparente. A globalização traz consigo demandas por transparência. Não 

mais nos bastam mais os livros contábeis. Empresas são gradualmente 

obrigadas a divulgar sua performance social e ambiental; os impactos de suas 

atividades e as medidas tomadas para prevenção ou compensação de 

acidentes. Nesse sentido, empresas serão obrigadas a publicar relatórios 

anuais, onde sua performance é aferida nas mais diferentes modalidades 

possíveis. Muitas empresas já o fazem em caráter voluntário, mas muitos 

prevêem que relatórios sócio-ambientais serão compulsórios num futuro 

próximo. 
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Figura 1: A responsabilidade Social 

Fonte: Almeida (2003) 

 

Os termos relacionados com a Responsabilidade Social são: (AECA, 

2004) 

  

→ Ação social: ajuda voluntária, expressada em recursos econômicos 

ou de outro tipo, outorgada pelas empresas a projetos externos de 

caráter filantrópico e desenvolvimento socioeconômico (assistência 

social, saúde, educação, etc). A ação social é um dos diversos 

comportamentos socialmente responsáveis que a empresa pode 

acometer.  

  

→ Auditoria social: avaliação sistemática do impacto social de uma 

empresa em relação a certas normas e expectativas. 
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→ Capital relacional (capital social): expressão do grau de 

responsabilidade e integração social das organizações, medido em 

termos de capacidade relacional com os distintos grupos de interesses. 

Alguns autores consideram o capital relacional como um dos 

componentes do capital intelectual. 

  

→ Código de conduta: expressão formal de valores e boas práticas 

da organização, enunciado com caráter orientador e normativo e com 

categoria de preceito a cumprir por todos os integrantes da corporação. 

Às vezes também se aplica aos fornecedores e a outros prestadores 

de serviços. 

  

→ Código de bom governo: pronunciamento formal de valores e boas 

práticas dos órgãos de gestão e administração da organização, 

enunciado com dignidade de preceito a cumprir por todas as pessoas 

que compõem ditos órgãos, de maneira muito especial o Conselho de 

Administração. 

  

→ Desenvolvimento sustentável: modelo de desenvolvimento que 

busca compartilhar a exploração racional de recursos naturais e sua 

regeneração, eliminando o impacto nocivo da ação do ser humano, em 

geral, e dos processos produtivos, em particular, para satisfazer as 

necessidades das gerações presentes sem pôr em perigo a satisfação 

daquelas que possam ser apresentadas pelas gerações futuras.  

  

→ Empresa cidadã: Concepção de empresa como membro integrante 

da sociedade, com o dever de promover seu desenvolvimento e a 

preservação do entorno vital onde realiza sua atividade. O 
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cumprimento de suas obrigações como cidadão corporativo é uma 

forma de alcançar a legitimidade na sociedade da qual faz parte. 

  

→ Ética empresarial: é o estudo e a aplicação da moral ao mundo da 

empresa. Compreende o conjunto de valores, normas e providências 

que as organizações vinculam a seus membros em forma de ideais 

compartilhados e obrigações, em torno do que é bem e mal, do que é 

correto e incorreto. 

  

→ Filantropia estratégica: ação social da empresa, formulada e 

implantada sobre a base de um planejamento estratégico de negócio, 

associando a ação filantrópica a alguns benefícios determinados em 

termos econômicos e de vantagem competitiva. 

  

→ Gestão ambiental: gestão orientada à prevenção, redução, 

minimização e eliminação do impacto ambiental negativo que ocasiona 

ou pode ocasionar a atividade da empresa. 

  

→ Marketing com causa social: campanha com apoio da 

comercialização de produtos e serviços oferecidos por países com 

vistas ao desenvolvimento e organizações não governamentais que 

canalizam ajuda a ditos países. 

  

→ Reputação corporativa: reconhecimento público alcançado, 

expressão, em certa medida, de legitimidade social. 
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→ Sustentabilidade: expressão do impacto de atividade de empresa 

na tríplice dimensão: econômica, social e ambiental. Compromisso com 

o modelo de desenvolvimento sustentável que se pode alcançar por 

meio da responsabilidade social corporativa. Capacidade ou qualidade 

para alcançar o desenvolvimento sustentável. 

  

→ Tríplice conta de resultados (triple bottom line): é aquela que 

representa, em termos quantitativos, o valor econômico, o valor para o 

desenvolvimento social ou para o meio ambiente que as empresas 

criam ou destroem. Este conceito reflete a importância de considerar 

as conseqüências econômicas e também ambientais e sociais das 

decisões que tomam as organizações.  

 

De acordo com a AECA (2004) para entender o que é 

Responsabilidade Social, devemos refletir que: 

→ Responsabilidade: capacidade para reconhecer, aceitar e 

estabelecer respostas nas conseqüências de um comportamento 

realizado consciente e livre. 

  

→ Social: qualidade de pessoa como elemento integrante de 

um sistema social ou coletivo de indivíduos. 

  

→ Corporação: entidade de interesse público,comumente 

associada a um projeto econômico, em particular a empresa. 

  

→ Compromisso voluntário: obrigação contraída por 

vontade própria sem interferência de nenhuma classe. 
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→ Organização: conjunto de pessoas estabelecido, 

institucionalizado e estruturado adequadamente, dotado de meios para 

alcançar determinados fins. 

  

→ Sociedade: agrupamento natural de pessoas que 

constituem unidade distinta de cada um de seus indivíduos, com o fim 

de cumprir, mediante mútua cooperação, todos ou alguns dos fins da 

vida. 

  

→ Meio ambiente: entorno físico natural, incluídos o ar, a 

água, a terra, a flora, a fauna e os recursos renováveis, tais como os 

combustíveis fósseis e os minerais. 

  

→ Pessoa: indivíduo da espécie humana. 

  

→ Grupos de interesses, partes interessadas ou 

stakeholders: grupos de pessoas ou indivíduos afetados de uma ou 

outra forma pela existência ou ação das organizações e com algum 

interesse legítimo sobra as mesmas.  

 

Para Instituto Ethos (2001), a Responsabilidade Social relaciona à 

capacidade da empresa de atender simultaneamente os interesses dos 

diferentes públicos com os quais ela se inter-relaciona, sendo capaz de 

incorporá-los ao planejamento de suas atividades. Isto significa que a 

empresa é socialmente responsável quando consegue gerar valor não 

apenas para seus proprietários e acionistas, mas sim para todos os demais 

públicos com os quais ela se relaciona: empregados, fornecedores, clientes, 

governo, meio ambiente e comunidade. 
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1.3 A responsabilidade social nas sociedades democráticas 
 

 

KOTLER (1992, p. 40) é enfático ao relatar que nas sociedades 

democráticas, a mudança social planificada, realiza-se pela ação interessada dos 

governos e cidadãos. A hipóteses de partida é que os líderes devem ganhar a 

aceitação de cidadãos. A hipótese de partida é que os lideres devem ganhar a 

aceitação dos governados para poder realizar mudanças importantes e, assim, a 

ação cidadão/voluntária, será avaliada como uma alternativa legítima à do governo.  

O mesmo autor ressalta que as campanhas de mudança social podem 

alcançar objetivos de influir, determinar e mudar as idéias e as práticas. O que 

acontece é deficiência do Estado em atender todas as necessidades sociais, 

fazendo com que a sociedade sinta necessidade de um maior desenvolvimento de 

ações e medidas que visem à diminuição dos seus problemas.  

Assim essa “incúria estatal”, vem fazendo que o segundo setor a apoiar 

projetos que visem ao bem estar social, desenvolvendo e realizando sua 

responsabilidade social. Segundo dados, de uma recém pesquisa realizada pelo 

IPEA, existe um número crescente de empresas que estão investindo no social. O 

interessante a ser ressaltado é que, as maiorias das empresas realizam os 

investimentos de uma maneira qualquer, não realizando nenhum estudo e controle 

sobre seu investimento. Sintetizando: o fazem por filantropia.  

Nota-se ainda que em vários países, as organizações estão vinculando suas 

marcas a uma causa de interesse social mediante acordos com entidades sem fins 

lucrativos, que desenham e executam os programas de ação. À continuação, a 

empresa convida os consumidores a colaborar com as causas propostas pela 

marca. É importante observar o grande envolvimento dos funcionários de uma 

determinada empresa, os quais têm uma grande participação no desenvolvimento de 

programas sociais adotados pela mesma. 

Porém, o problema maior das empresas é identificar aquela causa de 

interesse social mais relevante para seu público objetivo e que seja coerente com os 

valores da marca. Em primeiro lugar é necessário identificar os valores da marca e 

os valores do consumidor dessa marca, produto ou serviço. O seguinte passo 

consiste em distinguir aquelas causas que melhor poderão representar os valores 

entre cliente e empresa. 
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Atualmente em diversos países desenvolvidos e agora também no Brasil, 

cada vez mais ganha vigor a discussão sobre o papel das empresas como agentes 

sociais no processo de desenvolvimento. Torna-se fundamental que as empresas 

assumam não só o papel de produtoras de bens e serviços, mas também o de 

responsável pelo bem-estar de seus colaboradores. Exceto as dificuldades 

governamentais decorrentes da crise econômica, as empresas já perceberam que o 

respeito ao meio ambiente, a preocupação com a valorização do homem e com a 

cultura estão entre os principais fatores determinantes do sucesso mercadológico. 

Já o autor GAIOTO (2001, p. 29), observa-se uma preocupação crescente 

das empresas em vincular sua imagem à noção de responsabilidade social. A nova 

postura da empresa cidadã baseada no resgate de princípios éticos e morais passou 

a ter natureza estratégica 

A industrialização trouxe várias mudanças econômicas sociais e políticas. 

Dentre estas, GUIMARÃES (1984, p. 214) enfatiza três fatores que considera 

relevantes para a discussão da responsabilidade social das empresas: 

 a teoria da mão invisível do mercado, proposta por Adam Smith, que 

condenava qualquer tipo de protecionismo e qualquer restrição as empresas. “Todo 

homem deveria ser livre para buscar seus interesses e usar seu capital como lhe 

interessasse. A dita “mão invisível” asseguraria que o bem da coletividade emergisse 

automaticamente da busca do auto interesse”. No entanto, a livre concorrência 

estimulada por estas idéias deu origem a formação de monopólios que, com o 

aumento de sua produção, tiveram que buscar novos mercados. Como 

conseqüência disso, desenvolveu-se uma política colonialista e imperialista 

responsável pela exploração desmedida dos países sub desenvolvidos; 

 a formulação de “leis econômicas” onde os economistas, pretensamente 

através de uma objetividade científica, procuravam explicar e prever os fenômenos 

da sociedade. No entanto, essa pretensa neutralidade e isenção de valores (...) 

serviu para mascarar sob a forma de “leis naturais” conceitos fundamentalmente 

ideológicos. Muitas dessas leis1 (...) coincidentemente se adequavam 

maravilhosamente as necessidades do sistema capitalista. Surgem, então, fórmulas 

                                                 
1 A doutrina Malthusiana, por exemplo, atribui miséria dos trabalhadores não aos lucros excessivos, mas a uma 

lei “natural”. A solução não estaria, portanto, nem nas restrições governamentais nem em revoluções, mas em se 

reprimir a procriação através do controle natural. 
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sofisticadas, cálculos matemáticos, índices, taxas e estatísticas de probabilidade 

para tornar mais forte a objetividade das leis econômicas; 

 O surgimento do consumismo através da industrialização foram instigados 

nas pessoas necessidades para cuja satisfação dependem da sociedade capitalista 

tal como está instituída. O surgimento, desenvolvimento e manutenção do 

capitalismo se devem à colocação de necessidades econômicas que, em alguma 

medica, ele consegue satisfazer. 

 

Estes três fatores foram determinantes no surgimento de uma atividade 

empresarial centrada unicamente em critérios econômicos. As florestas, o subsolo, a 

fauna e o próprio homem, tudo enfim que representasse fonte de lucro passou a ser 

alvo de exploração sem limites. 

 

“A doutrina de que o bem coletivo emergiria da busca do bem 
privado “justificou” a procura desenfreada de enriquecimento. O culto da 
quantificação fez com que só fossem considerados os empreendimentos 
cujo retorno sobre o investimento oferecesse as taxas mais elevadas. E, por 
fim, o consumerismo tornou as pessoas dependentes do modo de produção 
estabelecido e menos questionadoras quanto as suas reais necessidades” 
(GUIMARÃES, 1984. p. 215) 

Temos, assim, o capitalismo moderno ancorado nestes três fatores e, na 

medida que visam a acumulação de capital, sempre os objetivos sociais colidirem 

com os objetivos econômicos a tendência é que o último se sobreponha. 

Tendo estes fatores como pano de fundo será possível compreender melhor 

sobre que bases a discussão desta nova idéia está colocada. GUIMARÃES (1984, p. 

216) diz que a questão mais patente é a incompatibilidade entre a cultura e valores 

atuais que sustentam toda a estrutura econômica e social das organizações e a 

responsabilidade social que passa a ser exigida das mesmas. 

Embora haja esta incompatibilidade, parece-nos que há uma situação da 

qual já não é mais possível fugir. Uma profunda desigualdade existente na 

sociedade, com um expressivo número de excluídos dos benefícios do progresso, 

sem acesso ao mínimo necessário para uma vida digna. 

SROUR (2000, p. 70) defende que os primórdios da responsabilidade 

social se devem a iniciativas da sociedade civil em prol de um mundo melhor. Para o 

autor 
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“(...) o desenvolvimento do conceito de responsabilidade social 
acompanhou a própria evolução dos numerosos programas de 
responsabilidade social estabelecidos pelas empresas americanas. (...) os 
executivos passaram a aceitar a necessidade de realizar certas ações e 
procuraram fazer com que estas fossem componentes regulares das 
operações das empresas”. 

 

Podemos ainda observar que a tese de que a responsabilidade social se 

tem caracterizado por pressões para tornar as empresas mais solidárias com os 

problemas da sociedade. Ou em outras, palavras, “a origem”  da Responsabilidade 

Social se situa em propósitos de estabelecer meios para que a empresa possa se 

inserir mais adequadamente nas relações lógicas do sistema econômico, político e 

social em que deve atuar (TOMEI, 1984, p. 191) 

Um outro fator a considerar e a se reafirmar a ser abordado aqui consiste na 

a visão passada aos dirigentes empresariais é de que as pessoas trabalham 

somente por questões salariais, e sabe-se que não é assim. Desse modo, cria-se 

uma “ciranda de desmotivação interna”, continua na organização, e o 

descomprometimento redobra a cada saída de um funcionário. Pode-se dizer ainda 

que o envolvimento dos indivíduos com seu trabalho; tem diminuído com o passar do 

tempo bem como as motivações pessoais com ele. Se por um lado, antigamente 

contávamos com pessoas que se dedicavam de corpo e alma ao trabalho, dispostas 

a encarar os desafios, o cenário de hoje não corresponde a nossa realidade. Assim, 

urge-se que novos paradigmas sejam criados, um deles é a “motivação”. 

A motivação humana foi e será sempre um bem necessário. Segundo a 

teoria da expectativa de Uroon para termos sujeitos com expectativas é necessário: 

MOTIVAÇÃO, AÇÃO, RESULTADOS E SATISFAÇÃO, ou seja, existem duas partes 

que compõem a motivação: os desejos individuais e as expectativas de alcançá-los.  

Nessa perspectiva, verifica-se que a necessidade de motivar as pessoas em 

seu ambiente de trabalho é de salutar importância. Entretanto, não se pode 

desconsiderar que precisamos observar aspectos práticos como: ser um bom líder, 

trabalhar em equipe aprimorar os trabalhos, desenvolver as pessoas, remunerar os 

funcionários, proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável. 

Segundo obra organizada por BERGAMINI e CODA em “Psicodinâmica da 

vida Organizacional – Motivação e Liderança (1990, p. 40)”. 

 

No contexto da organização a motivação representa um processo que 
implica a vontade de efetuar um trabalho ou atingir um objetivo; portanto, 
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os atos motivacionais determinam ao mesmo tempo a direção e a 
intensidade dos comportamentos. Como as pessoas consagram mais 
tempo as atividades para as quais estão mais motivadas.  

 

Pode-se concluir que em última análise, a motivação esteja fortemente 

relacionada com o tipo de distribuição, de tempo que cada um faz a respeito das 

suas várias atividades diárias. É bem por isso que quando alguém está bem 

motivado por algum trabalho, tudo conspira a favor. 

Nessa perspectiva, antes de tudo, cada indivíduo busca por meio de seu 

trabalho, uma oportunidade de realizar suas potencialidades, criando com isso uma 

indispensável ligação com a comunidade em que vive o trabalho só pode ser 

considerado como uma necessidade própria do homem normal, pois é por meio dele 

que se consegue reconhecer o próprio valor e conseqüentemente equilibra 

expectativas e sentimentos de auto-estima. E a medida, que esse trabalho satisfaz 

as necessidades de auto-desenvolvimento a motivação fortifica-se cada vez mais. 

Trata-se da estratégia mediante a qual a energia interior é reforçada e ampliada, 

permitindo que cada qual possa dar razão aos apelos de sua motivação interior. 

Desse modo, para compreendermos melhor o conceito de motivação, um 

bom ponto de partida é ligá-lo ao sentido que as pessoas dão ao seu trabalho. 

Torna-se difícil, senão impossível, experimentar qualquer tipo de satisfação 

motivacional quando se está ligado a um trabalho; que não tem ou não necessidade 

de que as coisas sejam feitas de forma tranqüila já que, metas exageradamente 

ambiciosas irão trazer a tona, frustrações e desmotivarão os elementos do grupo, 

afetando não apenas a pessoa relacionada, como também aqueles que trabalham 

com ela. 

Em suma, a tendência de uma equipe de sucesso é criar sua própria 

estrutura na qual seus componentes desempenham papéis diversos, dependendo 

da ocasião de acordo com as necessidades e aptidões. Desse modo, desenvolve-

se, paralelamente um contrato melhor, uma parceria de sucesso e bem estar, já que, 

via coordenando deveres e atacando problemas conjuntamente, torna-se possível a 

garantia de uma expansão, tanto no âmbito do lucro da empresa, quanto no do 

funcionário que conseqüentemente, ocupará seu espaço de trabalho, não como um 

número mais na empresa, mas particularmente, como um “ser útil e capaz”, com 

perspectivas de um futuro promissor dentro da própria empresa em que trabalha. 
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CAPÍTULO II 

OS PRESSUPOSTOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL DESENVOLVIDA PELA 

DIREÇÂO GERAL DA EMPRESA DA COMISSÃO EUROPÉIA 

 

 

2.1 Política em Matéria de local de trabalho 

 

A administração se caracteriza pelo esforço grupal organizado, acredita que 

dificilmente a consecução de vários objetivos é buscada através de esforços 

individuais. 

Esta tendência é encontrada em todas as fases da vida humana. Os bens 

e serviços que satisfazem as nossas necessidades econômicas, por exemplo, são 

principalmente produzidos e distribuídos por unidades empresariais compostas por 

mais de uma pessoa. Assim, também a proteção de nossa pátria é missão de uma 

organização militar que consiste de milhões de homens e mulheres. Da mesma 

forma nossos partidos políticos, nossas agremiações religiosas, associações de 

classe, instituições de caridade e bem estar, ou nossas atividades sociais e de 

recreação são essencialmente caracterizadas por esforços e relações de grupos. 

Para CHIAVENATO (1993, p. 01) a vida das pessoas depende das 

organizações e estas dependem do trabalho daquelas. As pessoas nascem, 

crescem, aprendem, vivem, trabalham, se divertem, são tratadas e morrem dentro 

de organizações. As organizações são extremamente heterogêneas e diversificadas 

de tamanhos diferentes. Existem organizações lucrativas chamadas empresas e 

organizações não lucrativas como igrejas, exército. 

A administração revela-se nos dias de hoje como uma das áreas do 

conhecimento humano mais impregnadas de complexidades e de desafios. Os 

profissionais que utilizam a Administração como meio de vida podem trabalhar nos 

mais variados níveis da organização. Não há duas organizações iguais, assim como 

não existem duas pessoas idênticas. Cada organização tem os seus objetivos, o seu 

ramo de atividade, os seus dirigentes e o seu pessoal, os seus problemas internos e 
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externos, o seu mercado, a sua situação financeira, a sua tecnologia, os seus 

recursos básicos, a sua ideologia e política de negócios. 

A área de Gestão de Pessoas é realmente importante para a empresa - 

desde que ela não atue somente como organizadora de programas, mas como 

capacitadora de verdadeiros agentes de mudança, conscientizando os funcionários 

da importância de se atualizarem constantemente, prevendo e se antecipando aos 

problemas futuros.  

Um programa de gestão bem estruturado serve como ferramenta eficaz na 

solução de problemas, tais como: perda da qualidade, baixa produtividade, falta de 

sintonia com os avanços tecnológicos, perda da motivação e auto-estima, conflitos 

internos, falta de comprometimento, acomodação, diminuição da capacidade 

produtiva, danos em ferramentas e máquinas, gastos inúteis de materiais, lentidão 

na execução das tarefas, atrasos e faltas no trabalho.  

Anteriormente a estratégia de Gestão de Pessoas, tempos atrás, estava 

muito mais voltada para a defesa da postura do poder e tinha como objetivo principal 

à manutenção da disciplina e da ordem. Atualmente, ela assume a postura de órgão 

promotor do empenho coletivo no trabalho, com a importante função de ajudar os 

funcionários a descobrirem quais os seus reais interesses de realização profissional 

e pessoal, proporcionando condições favoráveis de desenvolvimento.  

Segundo a concepção da estratégia competitiva, a eficácia seria 

decorrência de um diferencial favorável ao desempenho da equipe de trabalho, em 

relação aos seus concorrentes. Surge, assim, a questão do comportamento humano 

competitivo, que determinará as condições favoráveis à organização em seu 

ambiente operacional.  

As empresas que pretenderem se adaptar ao ambiente; no presente e futuro 

terão que mudar a sua postura de se relacionar com as pessoas humanas, deixando 

de usá-las para passar a servi-las, atendendo-as naquilo de que necessitam e na 

realização de seus interesses. 

 

2.2 Políticas Ambientais: Uma análise do lucro, do meio ambiente e as 

empresas responsáveis 
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O cenário de uma economia global e com sistemas de informações ágeis 

vem propiciando um redirecionamento aos preceitos da questão ambiental. Questão 

esta que, nos tempos atuais, apresenta-se como uma realidade que chegou 

definitivamente às empresas modernas. 

Como evolução nos processos normatizadores de fiscalização mencionamos 

o desenvolvimento da SGA (Sistema de Gestão Ambiental), PGA (Programa de 

Gestão Ambiental) e da ISO 14000.  

No contexto atual, a busca pelas empresas em desenvolverem políticas 

ambientais em suas respectivas gestões, não pode ser exclusivamente atribuída a 

um despertar de uma consciência ecológica por parte das empresas, como fatores 

reais para este interesse, ressaltamos que o foco deste interesse está associado a 

uma modificação na estratégia de negócio. 

O mundo globalizado, indubitavelmente vem propiciando a queda de 

barreiras dos Estados Nacionais, viabilizando uma maior competitividade entre as 

empresas nacionais e transnacionais. No caso específico das empresas nacionais, 

elas contam com a captação de recursos, por intermédio de fundos nacionais ou 

investidores internacionais.  

A questão ambiental no cenário internacional vem sendo muito enfatizada, 

até mesmo pelos desastres ambientais que ocorreram nos últimos anos e também 

pela nova reestruturação que o mundo vem passando em relação às tendências 

globalizatórias.  

Muitas empresas a fim de se lançarem no cenário internacional, visando a 

ampliação dos seus negócios, vem apresentando desenvolvimento de estratégias de 

práticas ambientais. Essa preocupação é muita bem vista pelos investidores 

internacionais, no caso específico do Brasil, isto não é apenas um diferencial que a 

empresa pode apresentar e sim uma norma fiscalizada com parâmetros definidos. 

O sucesso das atividades empresariais pressupõe a existência de um 

Sistema de Gestão Ambiental. Uma empresa ecoeficiente possui vantagens 

competitivas que a tornam mais lucrativa, sólida e capaz de enfrentar os desafios no 

mundo dos negócios. A Gestão Ambiental não se restringe ao cumprimento da 
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legislação e à garantia de que as condições de operação estejam dentro dos 

padrões estabelecidos. É necessário antecipar, prevenir e mesmo corrigir os danos e 

passivos ambientais. A empresa deve definir políticas e diretrizes para o meio 

ambiente e empregar estes instrumentos de gestão dentro de sua estratégia global. 

Um sistema de gestão empresarial deve possuir os instrumentos necessários para a 

implementação e incorporação pela empresa da Política Ambiental, a qual deve 

atender a legislação vigente e levar em consideração o planejamento e medidas 

práticas para operacionalização, monitoramento e controle. Frente à nova 

consciência e as demandas relacionadas a essas questões, a existência de um 

sistema de gestão ambiental na empresa se faz necessário para torná-la mais 

competitiva, produtiva e lucrativa. (HOGAN, 2003) 

O autor ainda salienta que as empresas ecológicas devem prioritariamente 

promover:a redução de custos e riscos com a melhoria de processos e a 

racionalização de consumo de matérias-primas; a diminuição do consumo de 

energia e água e a redução de riscos de multas e responsabilização por danos 

ambientais. 

Segundo pesquisa junto às empresas, o problema é que quando elas 

apresentam um faturamento entre R$ 200 milhões e R$ 500 milhões, os planos 

estratégicos da empresa, como a Política Ambiental, acaba ficando nos planos 

estratégicos dos seus gestores que não conseguem repassar as suas idéias para os 

empregados. (CAVALCANTI, 2001) 

A pesquisa apontou que 5% da alta administração desconhecem qual a 

visão de futuro da empresa e que 14% da média gerência sequer entende o 

planejamento da empresa e que 48% tem uma compreensão mediana.  

No nível operacional, a situação é ainda mais agravante. A pesquisa 

constatou que 38% dos operários não têm idéia de quais sejam as metas futuras da 

organização e 43% têm uma vaga idéia do que se trata. 

A solução então poderia ser investir em programas de conscientização e 

sensibilização dos funcionários para as políticas da empresa, especialmente a 

ambiental, já que consciência ambiental não se dá por portaria ou de cima para 
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baixo, mas de dentro para fora. Neste sentido, não basta implantar uma boa Política 

Ambiental ou obter a ISO 140000.  

Para que estas medidas surtam efeitos ainda é necessário que os gestores 

estimulem os funcionários, prestadores de serviços e fornecedores a desejarem 

colocar em prática o Desenvolvimento Sustentável, não por que a direção da 

empresa quer ou determinou, mas por que a adoção de princípios ambientais pode 

ser uma oportunidade para que os trabalhadores possam dar uma contribuição 

concreta, em seu próprio ambiente de trabalho, para a melhoria das condições do 

Planeta. Mais que uma exigência da Direção, portanto, é uma oportunidade da qual 

os trabalhadores poderão se orgulhar junto a sua família e à comunidade, ao se 

revelarem os resultados positivos do trabalho ambiental desenvolvido na empresa.  

Como tentativa de conscientizar os seus funcionários, as empresas devem 

utilizar instrumentos como as palestras e encontros. Empresas como a Petrobrás já 

vem apresentando aos seus funcionários os conceitos dos Dez Mandamentos 

Ambientais, que serão explanados a seguir: 

 1 Estabeleça princípios ambientalistas Estabeleça compromissos, 

padrões ambientais que incluam metas possíveis de serem alcançadas.  

2 - Faça uma investigação de recursos e processos Verifique os recursos 

utilizados e o resíduo gerado. Confira se há desperdício de matéria-prima e até 

mesmo de esforço humano. A meta será encontrar meios para reduzir o uso de 

recursos e o desperdício.  

3 - Estabeleça uma política ecológica de compras  Priorize a compra de 

produtos ambientalmente corretos. Existem certos produtos que não se degradam 

na natureza. Procure certificar-se, ao comprar estes produtos, de que são 

biodegradáveis. Procure por produtos que sejam mais duráveis, de melhor 

qualidade, recicláveis ou que possam ser reutilizáveis. Evite produtos descartáveis 

não reciclados como canetas, utensílios para consumo de alimentos, copos de 

papel, etc. 

4 - Incentive seus colegas Fale com todos a sua volta sobre a importância 

de agirem de forma ambientalmente correta. Sugira e participe de programas de 
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incentivo como a nomeação periódica de um 'campeão ambiental' para aqueles que 

se destacam na busca de formas alternativas de combate ao desperdício e práticas 

poluentes.  

5 - Não Desperdice Ajude a implantar e participe da coleta seletiva de lixo. 

Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos 

depósitos de lixo, diminuir a poluição. Investigue desperdício com energia e água. 

Localize e repare os vazamentos de torneiras. Desligue lâmpadas e equipamentos 

quando não estiver utilizando. Mantenha os filtros do sistema de ar-condicionado e 

ventilação sempre limpos para evitar desperdício de energia elétrica. Use os dois 

lados do papel, prefira o e-mail ao invés de imprimir cópias e guarde seus 

documentos em disquetes, substituindo o uso do papel ao máximo. Promova o uso 

de transporte alternativo ou solidário, como planejar um rodízio de automóveis para 

que as pessoas viajem juntas ou para que usem bicicletas, transporte público ou 

mesmo caminhem para o trabalho. Considere o trabalho à distância, quando 

apropriado, permitindo que funcionários trabalhem em suas casas pelo menos um 

dia na semana utilizando correio eletrônico, linhas extras de telefone e outras 

tecnologias de baixo custo para permitir que os funcionários se comuniquem de suas 

residências com o trabalho.  

6 - Evite Poluir Seu Meio Ambiente Faça uma avaliação criteriosa e 

identifique as possibilidades de diminuir o uso de produtos tóxicos. Converse com 

fornecedores sobre alternativas para a substituição de solventes, tintas e outros 

produtos tóxicos. Faça um plano de descarte, incluindo até o que não aparenta ser 

prejudicial como pilhas e baterias, cartuchos de tintas de impressoras, etc. Faça a 

regulagem do motor dos veículos regularmente e mantenha a pressão dos pneus 

nos níveis recomendáveis. Assegure-se que o óleo dos veículos está sendo 

descartado da maneira correta pelos mecânicos.  

7 –Evite riscos Verifique cuidadosamente todas as possibilidades de riscos 

de acidentes ambientais e tome a iniciativa ou participe do esforço para minimizar 

seus efeitos. Não espere acontecer um problema para só aí se preparar para 

resolver. Participe de treinamentos e da preparação para emergências.  
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8 - Anote seus resultados Registre cuidadosamente suas metas 

ambientais e os resultados alcançados. Isso ajuda não só que você se mantenha 

estimulado como permite avaliar as vantagens das medidas ambientais adotadas.  

9 – Comunique-se No caso de problemas que possam prejudicar seu 

vizinho ou outras pessoas, tome a iniciativa de informar em tempo hábil para que 

possam minimizar prejuízos. Busque manter uma atitude de diálogo com o outro. 

10 - Arranje tempo para o trabalho voluntário Não adianta você ficar só 

estudando e conhecendo mais sobre a natureza. É preciso combinar estudo e 

reflexão com ação. Considere a possibilidade de dedicar uma parte do seu tempo, 

habilidade e talento para o trabalho voluntário ambiental a fim de fazer a diferença 

dando uma contribuição concreta e efetiva para a melhoria da vida do planeta. Você 

pode, por exemplo, cuidar de uma árvore, organizar e participar de mutirões 

ecológicos de limpeza e recuperação de ecossistemas e áreas de preservação 

degradada, resgatar e recuperar animais atingidos por acidentes ecológicos ou 

mesmo abandonados na rua, redigir um projeto que permita obter recursos para a 

manutenção de um parque ou mesmo para viabilizar uma solução para problema 

ambiental, fazer palestras em escolas, etc. 

Vários fatores vêm impulsionando as empresas a cumprirem com seriedade 

as determinações ambientais como tais, mencionamos: (SÁ,1990) 

a) É uma exigência atual que as empresas detenham uma certa 

excelência ambiental para obterem a certificação, a fim de evitarem 

barreiras comerciais a seus produtos no exterior; 

b) As empresas que dependem de recursos financeiros via BNDES, por 

exemplo, devem adequar-se às exigências do Protocolo Verde. 

Empresas poluidoras ou que não cumprem acordos ambientais, têm 

poucas chances de obter ou manter empréstimos; 

c) As empresas transnacionais cujas matrizes estão em países como 

Europa e Estados Unidos, onde a opinião pública está mais sensível às 

questões ambientais, precisam dar satisfações aos acionistas a fim de 

garantir cargos e recursos nas filiais. 
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Além do mais as empresas poluidoras ainda contam com a fiscalização das 

ONGs que recorrem, quando não atendida pela direção das empresas poluidoras.As 

ONGs ainda recorrem a mídia, denunciando as empresas poluidoras à opinião 

pública de seus países de origem, onde têm as matrizes, e junto a fontes de 

financiamento ou certificação internacional, como Banco Mundial e ISO.  

A intenção dos ambientalistas com estas fiscalizações são estimular a 

priorização de recursos e ações no sentido de controlar a poluição e recuperar o 

passivo ambiental.  

Acidentes ambientais, como o ocorrido no derramamento de óleo na Baía de 

Guanabara e no Paraná, em 1999, por exemplo, reacenderam a indignação da 

sociedade com o descaso ambiental. Este ocorrido foi um dos motivos que fizeram 

com que as empresas pesquisadas atentassem mais para a questão ambiental. 

Porém vale ressaltar, que a questão ambiental data de longa data, 

encontramos na literatura, o início da preocupação ambiental no Brasil na década de 

70, comprovando que esta preocupação não é apenas um modismo passageiro.As 

empresas que não apresentam uma política de comunicação adequada acabam 

gastando às vezes verdadeiras fortunas para adotar procedimentos ambientais 

adequados e controlar ou eliminar sua poluição, a não adoção de medidas 

estratégicas de acordo com as normas de proteção ambiental resulta no desperdício 

de energia e de recursos.  

No Brasil, durante o período autoritário; várias empresas adotaram o silêncio 

como estratégia para se proteger de problemas, o que deu certo em muitos casos. 

Porém atualmente, com a abertura democrática e instrumentos de participação da 

sociedade como as audiências públicas, a ausência de investimentos em programas 

de comunicação ou, o que é pior, a não circulação da informação correta, na 

linguagem adequada a cada público-alvo, é a maneira mais rápida de favorecer e 

até estimular boatos ou notícias erradas contra o empreendimento, por maiores que 

sejam seus méritos ou vantagens para a comunidade. 

Sobre o lucro e o meio ambiente, pontua-se que o Objetivo básico da 

empresa é a geração de lucro. Esse foi o pensamento de algumas escolas da 
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contabilidade. Na doutrina Reditualista, Eugen Schmalembach deu prioridade ao 

redito mais que ao patrimônio. Entendeu ele que o sucesso ou insucesso da 

empresa depende dos lucros que ela possa gerar ou não. Afirmava ele que a conta 

Lucros e Perdas é que era essencial e que determinava o conteúdo do Balanço. 

Fredrich Leitner pregava a maximinização do lucro como objeto de estudos. 

Também defendia a compra ao mais baixo preço e a venda ao mais alto preço 

possível. Zappa, do azendalismo, também, atribuiu extrema importância ao rédito. 

Mas de uma forma peculiar. 

Admite que não só o capital é fonte de redito: sobrepõe-se a ele a 

inteligência diretiva e o montante de forças, aptas a cumprirem o trabalho por meio 

do qual autoridade eminente consegue a materialização dos fins que justificam a 

própria existência da azienda.  

Segundo Lopes de Sá (1998), o redito é um fenômeno que provém da 

ação humana, da natureza, do capital, pois muitos são os fatos endógenos e 

exógenos que influem sobre o capital é inequívoco, mas para o patrimonialismo ele é 

um fenômeno do capital. Ainda diz, o fenômeno do redito acontece quando o capital 

(aqui entendido como todo o patrimônio da empresa), volvido à obtenção da 

finalidade lucrativa, varia, por efeito de sua movimentação em decorrência da 

atividade desenvolvida para a utilização do mesmo. 

A empresa pode ter lucros e gerar desemprego, poluir o ambiente etc. 

Podemos ter um balanço patrimonial que apresente elevados resultados, mas que 

comparado como o balanço social demonstre atitudes negativas por parte da 

empresa, as quais mascaram o lucro auferido, ou seja, pode uma industria ter lucro 

contábil, mas a forma de geração do resultado é altamente prejudicial ao meio 

ambiente.(KROETZ, 1999). 

Outra empresa pode ter prejuízo, mas ter um excelente desempenho 

social com o pessoal, investindo em qualidade de vida de seus funcionários, na 

capacitação funcional, na contribuição de instituições não lucrativas que beneficiam 

a comunidade, na preservação do meio ambiente natural etc. 

É relevante a observação e analise destes fatos. A partir daí questiona-se 

sobre a conceituação do lucro (resultado ou resultabilidade). Pois passa a ser 

relativo quando feitas comparações com modelos de gestão. 
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O uso do capital não pode prejudicar a vida das pessoas, dos seres, da 

natureza, enfim nem no presente nem no futuro. E sobre isto ensina Lopes de Sá 

(1999, p.30), estamos diante de um processo de degradação dos níveis de vida 

naturais que podem, em breve tempo, inviabilizar a existência do homem sobre a 

terra, se prosseguirem as agressões ambientais. 

Ainda, segundo Boff (1999 p.70), cuidado todo especial merece nosso 

planeta Terra. Temos unicamente ele para viver e morar. É um sistema de sistemas 

e superorganismo de complexo equilíbrio, urdido ao logo de milhões e milhões de 

anos. Por causa do assalto predador do processo industrialista dos últimos séculos 

esses equilíbrios estão prestes a romper-se em cadeia. Desde o começo da 

industrialização, no século XVIII, a população mundial cresceu 8 vezes, consumindo 

mais e mais recursos naturais; somente a produção, baseada na exploração da 

natureza, cresceu mais de cem vezes. O agravamento deste quadro com a 

mundialização do acelerado processo produtivo faz aumentar a ameaça e, 

conseqüentemente, a necessidade de um cuidado especial com o futuro da Terra. 

O uso inadequado dos recursos naturais vem prejudicando seriamente o 

equilíbrio da natureza. Há uma séria ameaça de contaminação da água a nível 

mundial.  Há sérias ameaças de extinção de várias espécies de arvores, de animais, 

de peixes, de aves, inclusive do tubarão. Cada empresa tem o dever de procurar 

modelos de eficácia na aplicação de seus recursos sem prejudicar o meio ambiente. 

Urgente se faz em reverter este quadro de destruição pelo uso inadequado dos 

recursos naturais. É importante a conscientização a nível mundial, da necessidade 

urgente do cuidado com o planeta terra. É nossa casa. Esta precisa de uma 

reorganização. (BOFF,1999,p.72) 

Ressalta-se que a responsabilidade ambiental é algo muito bem 

disseminado em cada setor, seja das áreas produtivas, operacionais, administrativo, 

serviço geral etc. Quando todos passam a ver as questões ambientais sob a mesma 

ótica, soluções criativas começam a surgir de toda a empresa, explorando-se as 

oportunidades de aproveitamento de rejeitos, substituição de insumos, eliminação de 

perdas nos processos, reciclagem, redução do consumo de energia, redução da 

geração de resíduos, mudanças tecnológicas etc. 

As empresas vêm a cada dia mais buscando a ecoeficiência, o objetivo 

deste comportamento é alcançar a capacidade de produção de bens e serviços com 

preços competitivos, proporcionando satisfação e qualidade ao cliente, com redução 
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progressiva da poluição e a utilização de recursos naturais a um mínimo que seja 

devidamente suportado pelo meio ambiente, para que estas medidas surtam efeito é 

necessário que haja um envolvimento de todos os setores de uma companhia, esse 

comportamento define um grande diferencial que uma empresa pode ter em relação 

a outras, sejam elas nacionais ou transnacionais.A adoção de normas como a ISO 

14000 criam uma visibilidade perante as exigências de certos mercados e 

influenciam fortemente a decisão de muitas organizações em tornarem-se parceiros 

comerciais. 

Como benefício de uma eficaz implantação de um Sistema de Gestão 

Ambiental, podemos ressaltar a melhoria nos custos das empresas, conseguida 

frente à racionalização na aquisição e utilização de insumos e matérias-primas, 

contratação de serviços e o uso de recursos naturais. Além de atenuar de forma 

significante o impacto ambiental, também gera bons resultados para o 

empreendimento. 

As organizações, que possuem sistemas de gestão ambiental, são 

facilmente percebidas porque: estão comprometidas com políticas ambientais; 

estabelecem planos e metas de melhoria contínua do meio ambiente; elaboram 

normalização interna a respeito do gerenciamento ambiental; definem indicadores de 

performance facilmente verificáveis; possuem imagem aberta; e investem em 

comunicação e relacionamento com a comunidade e demais partes interessadas, o 

meio ambiente é sempre visto com oportunidade de melhoria e, por último, investem 

na eliminação gradativa da poluição e na racionalização do uso de recursos naturais. 

Em relação a racionalização na utilização de recursos naturais podemos 

mencionar que é de vital importância para o processo de desenvolvimento 

sustentável. À medida que, por exemplo, a energia elétrica seja racionalizada, menor 

será a necessidade de mais usinas geradoras de energia, em sua maioria, 

utilizadores de recursos naturais; quanto maior for o reaproveitarnento da água, 

menor será a necessidade de exploração e comprometimento de novos recursos 

hídricos, e por fim, a reutilização de materiais pelo processo da reciclagem, para que 

os mesmos voltem a ser úteis, retornando a linha de produção, reduzindo 

gradativamente a necessidade de matéria-prima virgem. 

É cada vez mais importante que as empresas tenham consciência de que 

são partes integrantes do mundo; e não consumidoras do mundo. O reconhecimento 
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de que os recursos naturais são finitos e de que nós dependemos destes para a 

sobrevivência humana, para a conservação da diversidade biológica e para o próprio 

crescimento econômico é fundamental para o desenvolvimento sustentável, o qual 

sugere a utilização dos recursos naturais com qualidade e não em quantidade. 

 

2.3 Políticas de mercado 

 

O gerenciamento adequado dos serviços prestados, deve prioritariamente 

oferecer outra modalidade de serviços profissionais além do serviço de 

implementação, que também é imprescindível para que haja, melhoria da qualidade 

de serviços e em conseqüência a satisfação do cliente. Também é essencial que 

haja, um serviço de acompanhamento na prestação de serviços, realizado nas 

próprias instalações do cliente, bem como, a avaliação junto ao requerente na 

eficácia do serviço aplicado, checando se os serviços estão surtindo os efeitos 

esperados e a elaboração de planos de ação que gerem a maximização dos 

benefícios dos serviços prestados. (FIGUEIREDO, 2000, p.98). 

Este serviço de acompanhamento periódico pode ser realizado 

semestralmente, anualmente, ou com qualquer outro intervalo de tempo que o 

justifique, motivado pelas alterações nos negócios do cliente, que tragam novos 

desafios, como por exemplo, o aumento da complexidade do ambiente, introdução 

de novas disciplinas de gerenciamento, reavaliação dos níveis de serviço acordados 

e de suas métricas, etc O serviço de acompanhamento periódico das soluções, 

também traz como vantagens á otimização do uso dos produtos contratados e a 

possibilidade de utilização de suas novas facilidades, além de propiciar a reciclagem 

da equipe técnica do cliente. Esta modalidade de serviço visa maximizar os 

benefícios da utilização dos produtos contratados e fazer com que o investimento já 

realizado, possa continuar trazendo resultados e ganhos em longo prazo.(GIANESI, 

1999, p.65). 

Em muitas situações, a utilização do orçamento de investimento para a 

contratação de produtos, não é a opção mais indicada, quer seja porque este 

orçamento já esteja comprometido, ou porque o problema a ser resolvido tem um 

caráter transitório e as soluções não serão mais úteis posteriormente (a tecnologia 
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pode estar sendo substituída ou estar passando por profundas modificações 

qualitativas e quantitativas). A oferta de serviços profissionais de consultoria técnica 

especializada tem uma importância ímpar, podendo ser realizada com ou sem a 

presença de produtos específicos contratados. Este serviço, dentre outras coisas, 

pode oferecer ao cliente, a geração de relatórios gerenciais, com informações 

detalhadas reportando o nível de serviço dos ambientes e aplicativos por eles 

controlados, bem como, o planejamento de capacidade para o dimensionamento dos 

recursos de e a consolidação de servidores. (FIGUEIREDO, 2000, p.76). 

 

2.4 As políticas relativas à comunidade: Análise do balanço social e da 

certificação social 

 

O balanço social é um documento publicado anualmente, que reúne um 

conjunto de informações sobre as atividades desenvolvidas por uma empresa no 

sentido da promoção humana e social, dirigidas a seus empregados e à comunidade 

onde está inserida. 

 Por meio dele a empresa mostra o que fez pelos empregados e seus 

dependentes; e pela população sobre quem exerce influência direta.  É, pois, um 

instrumento pelo qual a empresa divulga o investimento em projetos e/ou ações sob 

a ótica da responsabilidade social. Desta maneira, o balanço social passa a ser cada 

vez mais utilizado como um indicador de qualidade empresarial.   

Atualmente, exigem balanço social países como: Bélgica, França, 

Alemanha, Inglaterra, Portugal, EUA e Canadá, entre outros. Na França, desde 

1977; as empresas com mais de 750 funcionários; são obrigadas a publicar o 

balanço social. A partir de 1982, a lei foi estendida a todas as empresas com mais 

de 300 funcionários, constituindo-se hoje em um procedimento de rotina. 

No Brasil, as primeiras publicações de balanço social ocorreram na 

década de 80. Já em 1984 a empresa Nitrofértil, situada na Bahia, publicou o 

documento que é considerado o primeiro balanço social do País. Em seguida vieram 

os balanços do sistema Telebrás e, na mesma época (década do 90), o balanço 

social do Banco do Estado de São Paulo- Banespa.  

É importante destacar que foi Herbert de Souza, o Betinho, que, quando 

presidente do Instituto Brasileiro de Análises Sociais – IBASE, passou a defender a 
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idéia da elaboração e da divulgação do Balanço Social como instrumento de 

demonstração do envolvimento social dos empresários junto à sociedade, fato este 

que levantou a bandeira da responsabilidade social e da cidadania das empresas.  

Passou-se a considerar que o balanço social é uma avaliação para medir e julgar os 

fatos sociais vinculados à empresa, tanto internamente (empresa/empregado) como 

externamente (empresa/comunidades) (SOUZA, 1997). 

Entre 1997 e 1998, realizaram-se seminários, com o apoio da Gazeta 

Mercantil e da Petrobrás, cujos resultados contribuiriam para as bases da legislação 

atual sobre o balanço social (TORRES, 2000). 

Embora esse não seja obrigatório, já existe no IBASE o registro de 93 

empresas que publicam os seus balanços socais; entre eles, 37 o fazem segundo as 

normas e padrões adotados pelo Instituto. Talvez esse número não seja maior pela 

ausência de legislação e regulamentação pelo Congresso, uma vez que o número 

de empresas que vem desenvolvendo ações na área social é muito maior. 

Atualmente, tramita novamente na Câmara o projeto lei 0032, de 1999, de autoria do 

deputado Paulo Rocha, que reapresenta o projeto lei número 3116/97, já arquivado, 

à época apresentada pelas deputadas Marta Suplicy, Maria Conceição Tavares e 

Sandra Starling. Este projeto propõe a criação e torna obrigatória a apresentação do 

balanço social pelas empresas públicas e privadas. Existem ainda leis estaduais e 

municipais voltadas para a regularização do balanço social. 

Algumas instituições, como o IBASE e a Fundação Instituto de 

Desenvolvimento Empresarial e Social - FIDES, vêm desenvolvendo modelos de 

balanço social, com o objetivo de incentivar e facilitar a sua publicação.  O IBASE 

divulgou um modelo de balanço social baseado na lei nº3.116, de 1997. 

Resumidamente, o modelo propõe os seguintes itens: 

a) Indicadores laborais, que se referem aos gastos com os empregados - 

salários, benefícios, participação nos lucros e outros; 

b)   Indicadores do corpo funcional; refere-se ao número de empregados, 

número de mulheres, número de deficientes físicos, admissões e 

demissões e  

c) Indicadores sociais: dizem respeito ao pagamento de impostos, e aos 

investimentos da empresa na sociedade e em projetos ambientais. 
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Segundo o Grupo de Fundações e Instituto Empresariais-GIFE (1997), a 

publicação do balanço social deve levar em conta o investimento realizado no plano 

interno e no plano externo da empresa. No plano interno, as informações devem 

refletir aquelas iniciativas que contribuem para a qualidade de vida e promoção 

humana dos seus empregados, tais como: educação profissional e formal, saúde, 

segurança no trabalho, alimentação e transporte. No plano externo, o balanço social 

deve informar os investimentos em educação, cultura, esporte, meio ambiente 

(reflorestamento, despoluição, gastos com a introdução de métodos não poluentes e 

outros), habitação, saúde pública, saneamento, assistência social, segurança, 

urbanização, defesa civil, obras públicas e, de modo especial, atividades que 

privilegiem as comunidades carentes. 

 Não é só o balanço social que declara o desempenho empresarial. 

Também existe certificação social que, atribuída a todas as empresas e seus 

fornecedores, garante a seus empregados todos os direitos previstos na legislação 

trabalhista. Os selos do IBASE e da Câmara Municipal de São Paulo são exemplos 

de certificação da responsabilidade social da empresa. O próximo tópico trata da 

Social Accountability (SA) 8000, uma norma de gerenciamento social.  

Cresce o número de empresas que vêm buscando certificados sociais. 

Com isso, elas estão atestando que respeitam os direitos trabalhistas de seus 

empregados, que garantem as condições de saúde e de segurança dos mesmos e 

não exploram o trabalho infantil. Além das normas ISO 9000 e ISO 14000, que visam 

garantir controles de qualidade total e qualidade ambiental no mundo, também foi 

desenvolvida uma outra norma, em caráter não formal, para a verificação da 

produção das empresas dentro de certos parâmetros éticos.  Assim, no caminho de 

instituir um padrão comum para a avaliação do comprometimento ético das 

empresas, foi desenvolvida a SA 8000. Essa norma foi estabelecida com base em 

princípios firmados nas convenções da Organização Internacional do Trabalho e em 

instrumentos internacionais de direitos humanos como a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e a Convenção dos Direitos da Criança. 

A norma SA 8000, desenvolvida a partir de 1997, foi criada pelo CEPAA - 

Council on Economic Priorities Accreditation Agency - agência filiada à CEP - 

Council on Economic Priorities, uma entidade pioneira no campo da 

responsabilidade social, em Nova Iorque. Colaboraram nesse trabalho, 

representantes de organizações governamentais, de empresas que produzem e 
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comercializam bens e serviços, universidades, ONGs, associações comerciais, 

organizações de direitos humanos e de uma associação de trabalhadores e 

empresas de auditoria e de certificação. Em meados do ano 2000, o CEPAA passou 

a denominar-se  Social Accountability Internationa- SAI. (SAI, 2001). 

Países como os Estados Unidos e a Inglaterra, e em menor escala o 

Brasil, vêm implantando paulatinamente a SA 8000. São países que vêm se 

destacando no desenvolvimento e consolidação de um conjunto de padrões 

auditáveis, que integram processos de certificações referentes ao respeito aos 

direitos humanos e às adequadas condições e relações trabalhistas na produção, no 

comércio e nos serviços. 

 A Social Accountability - (SA) 8000 - é uma “norma uniforme e auditável 

que permite uma verificação, por uma terceira parte, além de ser um padrão 

internacional de aferição utilizado pelas empresas socialmente responsáveis” 

(Norma, 1997 p.2). Há de se destacar que a norma SA 8000 é um documento 

consensado que define formalmente o modo de apresentação, de operacionalização 

e de avaliação de requisitos da responsabilidade social em organizações 

socialmente responsáveis.  

 O SAI assumiu também o papel de agência de credenciamento, 

providenciando acreditação a entidades certificadoras. As seis entidades 

credenciadoras a nível mundial, SGS-ICS (Internacional Certification Services), DNV 

(Det Norske Veritas), BVQI (Bureau Veritas Quality International), RWTUV Far East 

Lt., ITS (Intertek Testing Services) e UL (Underwriters Laboratories Inc.) estão já 

acreditadas para a SA 8000.  

O primeiro certificado SA 8000 foi conferido em Junho de 1998 à Avon .  

E, no Brasil, a pioneira foi a De Nadai Alimentação S.A. que atua no setor de 

alimentos. 

A SA 8000 requer da empresa o cumprimento de leis nacionais e de 

outras que lhe sejam aplicáveis. No Brasil, constituem-se como requisitos legais 

aplicáveis: a Constituição de 1988, a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), as 

Normas Regulamentadores (NRs) que perfazem a Lei 3.214, referente à Segurança 

e Medicina do Trabalho e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. A 

empresa deve também respeitar os princípios das Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT).  Como se depreende, por se tratar de um assunto 
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relativamente novo, o entendimento da SA 8000 se impõem a todos aqueles que 

estudam e pesquisam a área social nas empresas. 

 

2.5 Os Valores 

 

Os valores da organização, assim como as suas devidas expectativas 

devem priorizar a transparência nos relacionamentos e também deve levar em conta 

a constante avaliação do seu desempenho quanto ao cumprimento de suas 

responsabilidades assumidas, objetivando uma imagem de empresa cidadã. A 

organização, não pode deixar de lado a prática de ações de cidadania. A 

responsabilidade assumida com a comunidade deve referir-se às expectativas 

básicas da organização quanto à ética nos negócios, preservação do meio ambiente 

e dos recursos naturais e da saúde pública. 

 

A valorização será função: 

 Da conscientização, pelo funcionário, do sentido e do 

valor de sua missão; 

 Da avaliação de desempenho por resultados, a partir de 

objetivos bem definidos; 

 Do reconhecimento do mérito. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDO DE CASO 

3.1 Objeto da pesquisa 

 

Refletir sobre a Responsabilidade adotada no PORTO BAY RIO 

INTERNACIONAL HOTEL. 

 

3.2 Caracterização da pesquisa 

 

 

A pesquisa será de cunho qualitativo e quantitativo. 

Será qualitativo, pois partirá do nível dos significados, motivos, aspirações, 

atitudes, crenças e valores, que se expressa pela linguagem comum e na vida 

cotidiana, o objeto da abordagem qualitativa. (TEIXEIRA, 2002, p. 126).  

O método qualitativo deve ser utilizado como método de pesquisa quando 

o problema formulado tiver a extensão de saber: a percepção, os significados, os 

processos, trajetória e percursos, os saberes e conhecimentos e as práticas das 

pessoas envolvidas na pesquisa e que serão os informantes. Dessa forma o os 

significados e compreensões que os atores sociais expressam são importantíssimos 

nesse tipo de pesquisa. 

Já o método quantitativo considera: 

 A realidade como formada por partes isoladas; 

 Não aceita outra realidade que não seja os fatos, fatos que possam 

ser verificados; 

 Busca descobrir as relações entre fatos/variáveis; 

 Visa o conhecimento objetivo; 

 Propõe a neutralidade científica; 

 Rejeita os conhecimentos subjetivos; 

 Adota o princípio da verificação; 

 Usa o método das ciências naturais – experimental-quantitativo; 

 Propõe a generalização dos resultados obtidos. (TEIXEIRA, 2002). 
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O método quantitativo prevê a mensuração de variáveis preestabelecidas, 

procura verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis, mediante a análise 

da freqüência de incidências e de correlações estatísticas: o pesquisador descreve, 

explica e prediz. 

Em relação ao desenvolvimento do objeto a pesquisa será descritiva tendo 

em vista que procura descrever as características conhecidas ou componentes do 

fenômeno estudado.  

Pontua-se que o estudo de caso seja ele simples e específico, é sempre 

bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenvolver do 

estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem 

um interesse próprio, singular. 

O caso se destaca por se constituir numa unidade dentro de um sistema 

mais amplo. Alguns autores acreditam que todo o estudo de caso é qualitativo. O 

estudo qualitativo é o que é o que se desenvolve numa situação, é rico em dados 

descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa 

e contextualizada. 

Temos as principais características de um estudo de caso: 

1- Os estudos de caso visam a descoberta, mesmo que o investigador 

parta de alguns pressupostos teóricos iniciais, ele procurará manter-se 

constantemente atento a novos elementos que podem surgir como importantes 

durantes o estudo. Essa característica se fundamenta no pressuposto de que o 

conhecimento não é algo acabado, mas uma construção que se faz e refaz 

constantemente, buscando com isso novas respostas e novas indagações no 

desenvolvimento do trabalho. 

2- Os estudos de caso enfatizam a interpretação em contexto. Um 

princípio básico desse tipo de estudo é que para uma apreensão mais completa do 

objeto, é preciso levar em conta o contexto em que ele se situa. Assim, para 

compreender melhor a manifestação geral de um problema, as ações, as 

percepções, comportamentos e as interações das pessoas devem ser relacionadas 

à situações específicas. 
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3- Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma complexa e 

profunda. O pesquisador procura revelar a multiplicidade de dimensões presentes 

numa determinada situação ou problema, focalizando-o como um todo. 

4- Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação, o 

pesquisador recorre a uma variedade de dados, coletando-os em diferentes 

momentos, em situações variadas e com uma variedade de tipos de informantes. 

5- Os estudos de caso revelam experiências variadas e permitem 

generalizações naturalistas. 

6-Estudos de caso procuram representar os diferentes e às vezes 

conflitantes pontos de vista presentes numa situação social. Quando o objeto ou 

situação estudados, podem suscitar opiniões divergentes, o pesquisador vai procurar 

trazer para o estudo essa divergência de opiniões, revelando ainda o seu próprio 

ponto de vista sobre a questão. 

Esta presente pesquisa teve subsídio de uma pesquisa bibliográfica, 

desenvolvida no sentido de construir o referencial teórico da dissertação. 

De acordo com Lakatos&Marconi (1991), a pesquisa bibliográfica não é 

mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o 

exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões 

inovadoras. 

Em um segundo momento, tornar-se-á necessário fazer uma confirmação 

entre o referencial teórico construído e a realidade pesquisada, para isso, será 

realizada uma pesquisa de campo. 

Segundo Bastos&Keller (1995), a pesquisa de campo visa suprimir 

dúvidas, ou obter informações e conhecimentos a respeito de problemas para as 

quais se procura resposta ou a busca de confirmação para hipóteses levantadas e, 

finalmente, a descoberta de relações entre fenômenos ou os próprios fatos novos e 

suas respectivas explicações. 

 

3.3 Instrumento de Coleta de dados 

 

Realizou-se uma pesquisa com dois diretores da PORTO BAY RIO 

INTERNACIONAL HOTEL. 
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A pesquisa foi realizada no período compreendido entre janeiro e junho de 

2008. Por intermédio de 24 perguntas, abaixo se encontram os tópicos das 

perguntas postuladas e o questionário encontra-se na íntegra no ANEXO 1. O 

questionário aplicado foi adaptado do questionário de sensibilização "Empresas 

Responsáveis", desenvolvido pela Campanha Pan Européia de sensibilização para a 

responsabilidade social das empresas, iniciativa da Direção Geral da Empresa da 

Comissão Européia. 

Os tópicos abordados no questionário são: 

1. Políticas em matéria de local de trabalho; 

2. Políticas ambientais; 

3. Políticas de mercado; 

4. Políticas relativas à comunidade; 

5. Valores 

 

Para a realização da amostragem foi baseado nos ensinamentos de Gil 

(1998- Métodos e Técnicas de Pesquisa Social). Este autor indica dois grandes 

grupos, amostragem probabilística e não-probabilística. Os do primeiro grupo são 

rigorosamente científicos e apresentam fundamentação matemática ou estatística. 

Os tipos de amostragem probabilística mais usuais são aleatória simples, 

sistemática, estratificada, por conglomerados e por etapas. A amostragem não 

probabilística depende unicamente de critérios do pesquisador. As mais conhecidas 

são, por acessibilidade, por tipicidade e por cotas.  

A pesquisa escolhida foi à probabilística. Apresentar-se-á os dados de 

forma estatística. 

 

3.4 Tabulação de dados 

Elisabeth Teixeira (2001) apresenta três metodologias para a tabulação 

de dados: acadêmica, da ciência e da pesquisa. 

1 A acadêmica: onde é apresentado; dados obtidos na 

forma de tabelas ou gráficos.(Modelo Quantitativo) 

e/ou na forma descritiva com Unidades de Registro 

dos Informantes (Modelo Qualitativo).  
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2 Da ciência: onde é analisado e discutido os resultados 

obtidos considerando: A) Os autores que dão suporte 

ao Estudo e/ou marco teórico adotado (uma teoria, um 

autor, conceitos, etc); B) Suas impressões, suas 

experiências e intuições.  

3 O método de pesquisação engloba observações, 

entrevistas informais, análise de dados, assim como 

em estudos exploratórios e análise documental. 

 

3.5 A ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.5.1 Políticas em matéria de local de trabalho 

 

Verificou-se que PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL incentiva os 

seus trabalhadores a desenvolverem uma carreira em longo prazo (por exemplo, 

através de um processo de avaliação do seu desempenho ou de um plano de 

formação). 

Foi confirmado que o PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL 

fomenta processos para garantir que sejam tomadas medidas adequadas, tanto no 

local de trabalho, como no momento da contratação, contra todas as formas de 

discriminação (por exemplo, contra mulheres, grupos étnicos, pessoas com 

deficiência, etc.) 

Sobre a participação dos funcionários na tomada de decisão, verificou-se  

que a gerência do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL  consulta os seus 

trabalhadores sobre questões importantes. Sobre a última vez que consultou os seus 

trabalhadores, o entrevistado respondeu que ocorreu nas reuniões freqüentes para 

atender a necessidade dos trabalhadores e nas reuniões mensais feitas por 

departamento. As informações colhidas dos colaboradores são encaminhadas para 

o RH e controle de qualidade. 

O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL possui planos em matéria 

de saúde, segurança e apoio social que protejam adequadamente os seus 

trabalhadores. 
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MEDIDAS ADOTADAS PARA A OTMIZAÇÃO DA CULTURA 

ORGANIZACIONAL NA PORTOBAY 

 

 

Incentivo os seus trabalhadores a desenvolverem uma carreira em longo prazo 

Adoção algum processo para garantir que sejam tomadas medidas adequadas, tanto 

no local de trabalho. 

A consulta os seus trabalhadores sobre questões importantes 

Dispõe de planos em matéria de saúde, segurança e apoio social que protejam 

adequadamente os seus trabalhadores. 

 

 

Sobre o equilíbrio entre a vida profissional e familiar, um dos entrevistados 

relatou que esta prática não ocorre na empresa, enquanto o outro relatou que 

sempre procura escutar e ajudar seus colaboradores. 

 

 

3.5.2 Políticas Ambientais 

 

O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL está tentando reduzir o 

impacto ambiental, com as seguintes medidas. 

 

a) Poupança de energia 

b) Reciclagem de resíduos 

c) Prevenção da poluição (como, por exemplo, emissões 

para a atmosfera e para a água, descargas de 

efluentes, ruído); 

d) Proteção da natureza; 

e) Diminuir os custos reduzindo o seu impacto ambiental; 

f) No desenvolvimento de novos produtos e serviços, tem 

em conta os potenciais impactos ambientais (por 

exemplo, avaliando a utilização de energia, as 

possibilidades de reciclagem ou a emissão de 

substâncias poluentes); 
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g) Disponibilizando informação ambiental clara e precisa 

sobre os seus produtos, serviços e atividades aos 

clientes, fornecedores, comunidade local, etc 

h) Priorizando o desenvolvimento sustentável, otimizando 

os processos, tenho credibilidade com o cliente e assim 

consigo reduzir os gastos nos processos 

 
 

Segundo o entrevistado uma medida que ainda não foi adotada no 

PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL foi à criação de opções de transporte 

sustentável. 

 

 

3.5.4 Políticas de mercado 

 
 
 

De acordo com o entrevistado o PORTO BAY RIO INTERNACIONAL 

HOTEL disponibiliza informação e rótulos claros e precisos sobre os seus produtos e 

serviços, inclusive em matéria de obrigações pós-venda e utiliza processo que 

garante a eficácia na recolha de reações e nas consultas e/ou diálogo com os 

clientes, fornecedores e outras pessoas com quem negocia. 

 Este processo é feito diretamente com o cliente, tendo em vista, que esse 

mercado é bem fechado. 

Pontua-se que a empresa utiliza o processo de registro e tratamento de 

reclamações apresentadas por: clientes, fornecedores e parceiros comerciais. A 

Avaliação é feita com o próprio cliente, nosso Gerente comercial fica encarregado de 

sanar os problemas que os clientes venham a ter. Ressalta-se que a PORTOBAY 

RIO INTERNATIONAL HOTEL coopera com outras empresas ou organizações na 

abordagem de questões suscitadas pela responsabilidade empresarial. 
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3.5.5 Políticas relativas à comunidade 
 

 

O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL proporciona oportunidades 

de estágio ou de trabalho para jovens e a pessoas pertencentes a grupos 

desfavorecidos. 

A empresa tem dialogado com a comunidade local sobre questões 

desfavoráveis, controversas ou delicadas que envolvam a STILGRAF (como, por 

exemplo, a acumulação de resíduos fora das suas instalações ou veículos a 

obstruírem estradas ou caminhos) 

O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL tenta fazer as suas 

aquisições no mercado local. Porém os seus trabalhadores não são incentivados a 

participar em atividades da comunidade local (por exemplo, através da 

disponibilização de tempo e de conhecimentos especializados dos trabalhadores ou 

de outra ajuda prática). 

O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL oferece um apoio 

financeiro regular às atividades e projetos da comunidade local (por exemplo, 

através de donativos a organizações de beneficência ou de patrocínios). 

No último ano, a empresa ofereceu Apoio cultural, como peças de teatros, 

shows e musicais. 

 

 

3.5.6 Valores 
 
 
 

No PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL existe um código de 

valores e regras de conduta. Os seus clientes e colaboradores estão cientes dos 

valores e regras de conduta da STILGRAF. 

A empresa proporciona formação aos seus trabalhadores sobre a 

importância dos valores e regras de conduta do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL 

HOTEL. 
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CONCLUSÃO 

 

Acredita-se que a Responsabilidade Social inicia-se primordialmente com 

o respeito aos funcionários, que respeitosamente podemos denominar de 

colaboradores. A empresa responsável, anteriormente a adoção de políticas de 

marketing, ela deve inserir-se a uma política de respeito interno, que otimize a 

melhora contínua das pessoas envolvidas no âmbito gerencial, atentando para esta 

indubitável importância, este capítulo dedicar-se-á abordar a importância da 

Responsabilidade Social no âmbito gerencial. 

Observou-se que a economia solidária é uma tendência que teve seu 

início na década de 70. O objetivo da economia social e posteriormente da 

denominada Responsabilidade Social é enfrentar constantemente o desafio de lidar 

com as questões sociais relativas à exclusão social.  

À nível organizacional a responsabilidade Social deve contribuir no 

gerenciamento e desenvolvimento institucional e organizacional e na construção de 

uma  nova lógica  técnica e  ideopolítica e acredita-se que  isto será possível, a partir 

de uma melhor compreensão das organizações,  apresentem-se elas sob que forma 

for. A busca deste saber se constitui, portanto, num compromisso profissional e 

ético. 

No Brasil, os preceitos da Responsabilidade Social ganham mais força à 

partir da década de 80, ressalta-se que a idéia de responsabilidade social, nos 

termos em que se coloca a questão, pressupõe que a atividade empresarial envolve 

o compromisso de toda a cadeia produtiva da empresa: clientes, funcionários e 

fornecedores, além das comunidades, do ambiente e da sociedade, como um todo.  

Um fato que nos chamou atenção é que a responsabilidade social das 

empresas sob duas dimensões: uma delas se refere ao trabalhador inserido no 

espaço organizacional, às suas condições de trabalho e benefícios e a outra, refere-

se aos investimentos em projetos ou organizações sem fins lucrativos, e está 

diretamente relacionada com a participação em projetos ou o desenvolvimento de 

ações nas comunidades.  

No PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL, observou-se que a 

Responsabilidade Social remete à Responsabilidade Ética , á medida que as 

questões éticas fundamentais em negócios são as mesmas daquelas em qualquer 
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outro contexto. Entretanto, a situação pode ser mais complexa para o tomador de 

decisão empresarial. Na maioria das organizações, os tomadores de decisão são 

agentes em vez de chefes; isto é; age no interesse de outros muito mais do que 

segundo seu próprio interesse. Assim, os tomadores de decisões empresariais 

devem, de algum modo, mesclar seu sistema ético pessoal com os valores e 

critérios de desempenho da organização. Além disso, os interesses muitas vezes 

parecem maiores nos negócios porque a decisão pode afetar muitos grupos de 

pessoas de maneira profunda. 

Compreende-se que as empresas estão sendo cada vez mais 

responsabilizadas pelos aspectos éticos e sociais de seus negócios. Os 

consumidores querem garantias de que você fabrica os seus produtos sem explorar 

os seus trabalhadores. 

Assim, exercer a Responsabilidade Social Corporativa significa buscar o 

equilíbrio entre os desempenhos ambiental, social e econômico de seu negócio. Um 

relatório incluindo essas três diretrizes é um caminho para informar todos os que são 

afetados por seus negócios a respeito do seu desempenho nestes três parâmetros. 

Os principais benefícios para as empresas seriam: a valorização da 

imagem institucional e da marca; a maior lealdade do consumidor; a maior 

capacidade de recrutar e manter talentos; a flexibilidade e capacidade de adaptação 

e a longevidade. 

As empresas socialmente responsáveis são aquelas que procuram, além 

de gerar riquezas, distribuí-las de forma justa entre as diferentes partes 

interessadas.  

Em geral, as empresas para se tornarem “responsáveis” deveriam adotar 

algumas medidas: Estabelecer relações saudáveis com as diferentes partes 

interessadas, levando em conta seus interesses, por meio de mecanismos de 

consulta e participação; Procurar desenvolver seus negócios de forma a beneficiar a 

todos, inclusive aos diferentes grupos que compõem a cadeia produtiva; Manter o 

vínculo do debate sobre responsabilidade social corporativa com as discussões 

maiores sobre o comércio internacional; Contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade em que faz parte, fortalecendo suas estruturas democráticas de 

participação e por meio de uma gestão sustentável, inovar na redução de impactos 

ambientais não-desejados e possuir uma atuação pró-ativa em relação à 

incorporação das expectativas da sociedade. 
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Em minhas considerações finais posso relatar que durante a pesquisa feita pude 

encontrar muitos aspectos que contribuíram para a elaboração do estudo de caso. 

Concluir de fato o quanto a empresa possui responsabilidade social foi muito 

importante para minha analise.  Posso relatar que nos 15 anos de colaboração nesta 

empresa desenvolvi ao longo deles uma carreira estável e construtiva 

economicamente, intelectualmente e socialmente. Dentro desta empresa tive a 

oportunidade de concluir minha faculdade de turismo e hotelaria e um curso de 

idioma.  Alem de vencer dois outros desafios que eram a realização de uma pós-

graduação em Administração Estratégica e por fim a MBA em Gestão de Serviços 

pela UFF. Posso afirmar que a valorização do funcionário existe e através do plano 

de carreiras os quais funcionários são motivados e constroem sua história dentro do 

grupo. A valorização do funcionário é sempre proposta a todos da empresa e 

durante as entrevistas feitas com os colaboradores pude identificar casos como o 

meu dentro da empresa, funcionários que tiveram a oportunidade de evoluir 

intelectualmente e profissionalmente. Essa preocupação pode ser vistas até os dias 

atuais com cursos de capacitação que em sua grande maioria são ministrados por 

seus respectivos gestores para os funcionários interessados. Porém é de 

conhecimento de todos os colaboradores que a participação sempre é muita bem 

vinda, ações como aprimoramento de idiomas são feitos semanalmente para todos 

os colaboradores interessados. Vale ressaltar que esses benefícios não são 

cobrados pela empresa. 

A missão e filosofia do grupo é claro e objetiva temos como resultado final 

proporcionar o melhor serviço e experiência aos hospedes em nossos hotéis. A 

preocupação em servir e ouvir os nossos hóspedes é contínua, permitindo assim 

poder antecipar as suas necessidades e cumprir expectativas.  

 

A filosofia corporativa do grupo baseia-se em três pilares fundamentais: Produto, 

Promoção e Pessoas. Valorizar e fomentar cada um destes como um todo, é o ponto 

de partida e o objetivo primordial do grupo.  

Este slogan reflete o significado não somente das origens do grupo PortoBay, a 

portuguesa ilha da Madeira, como também da sua expansão a territórios ligados ao 

Oceano Atlântico. A presença da marca em Portugal e no Brasil contribui para 
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reavivar a memória do que foram descobrertos durante a expansão atlântica.  

O crescimento do grupo tem tido como uma referência, a escolha das melhores 

localizações, em ambiente quer urbano quer de “resort”, o que pode ser confirmado 

através questionários efetuados periodicamente aos hóspedes. Ou por  

recomendações feitas por amigos. A localização dos hotéis é o outro grande motivo 

de escolha, por quem nos visita pela primeira vez.  

  

Atualmente o grupo PortoBay é responsável pela gestão de 12 unidades hoteleiras: 

9 em Portugal (6 na ilha da Madeira ,1 no Algarve e 2 em Lisboa) e 3 unidades no 

Brasil (Rio de Janeiro, Búzios e São Paulo) com um total aproximado de 3050 camas 

nos segmentos de 4 e 5 estrelas.  

 

Todos os hotéis são diferentes em termos de conceito, mas semelhantes na 

qualidade. 

No Brasil o grupo português chegou a cerca de 6 anos com a compra do Hotel Rio 

Internacional Hotel. Neste empreendimento o Grupo PortoBay coloca sua marca no 

Brasil,  o nome do hotel é mudado para a marca PortoBay que passa a se chamar  

PortoBay Rio.  A cerca de 03 anos após a compra do primeiro patrimônio brasileiro é 

chegada a hora de adquirir o Hotel Boutique Glenzhouse, localizado em Búzios. 

Esse mudará para PortoBay Búzios e por ultimo o L´hotel em São Paulo localizado 

na Av. Paulista com Alameda Campinas. 

Posso dizer que a administração do grupo seria horizontal temos contato 

diretamente com diretores e gerentes, essa rotina é diária e tem como objetivo 

aproximar os conhecimentos, atualizar mecanismos de venda e deixar sempre a 

equipe Brasil ciente de todas as ações mantidas em Portugal.  O grupo atua 

diariamente nas ações de marketing de forma homogênea tentando sempre manter 

interligadas ações publicitárias. As ações conjuntas são aspectos muito forte dentro 

da rede. Temos total ciência que o melhor aproveitamento de campanhas de 

marketing irão melhorar a divulgação do produto e também alavancar vendas. Por 

isso mensalmente as equipes de vendas de cada unidade promovem promoções e 

ações que ficaram no ar durante um mês. A equipe de Marketing localizada em 

Portugal cuida desta criação para que a identidade do grupo sempre seja mantida. 
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Estar inserida nesse contexto fez toda a diferencia para observações descritas.  O 

grupo traz consigo aspectos de participação e cooperação que são devidamente 

repassados por seus gestores que plantam e semeiam frutos positivos junto a 

equipe. Posso dizer que através do meu estudo de caso identifiquei no grupo 

PortoBay características de uma empresa cidadã, e mostram a todo momento que é 

possível obter lucratividade e sucesso com total respeito as diretrizes levando em 

consideração o bem estar de colaboradores,  fornecedores e sociedade. 
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ANEXO 

PROJETO 

 

 
 

Rio de Janeiro 06 maio de 2016. 

 

 

 

Prezado Sr. Jose Marcos, 

 

 Venho por meio desta solicitar a autorização para a feitura de uma pesquisa de campo 

que terá cunho monográfico, bibliográfico e exploratório neste ilustre instituição. 

 

 Almejar-se-‘a avaliar os proceitos da Responsabilidade Social na empresa; bem 

como,os seus valores e a sua missão. 

 

 Realizar-se-‘a uma pesquisa quantitativa, por intermédio da postulação de 

questionários para os gerenciadores dos setores: Admistrativo, Comercial e de Recursos 

Humamos. 

 

 A pequisa será apresentada na Universidade Federal Fluminense para o intuito da 

obtenção do titulo de  Gestão de Serviços MBA. 

 

Pede-se deferimento.   

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Janaina Aguiar Loivos da Silva 

 

 

 

 

 

 
De: Jose Marcos  [mailto:financeiro@portobay.com.br]  

Enviada em: sexta-feira, 6 de maio de 2016 12:11 

Para: 'Janaina Loivos' 
Assunto: RES: Estácio de Sá 

  

  

  

Janaína,  
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vá a frente com a pesquisa, apesar de não termo grandes ações 

neste sentido, talvez mais a nível do Grupo global. 
e o que for bom de sugestões , estamos abertos,  
  

  

  

  

  

 

 
De: Janaina Loivos [mailto:reservas@portobay.com.br]  
Enviada em: sexta-feira, 6 de maio de 2016 09:30 

Para: 'Jose Marcos' 
Assunto: Estácio de Sá 

  

 Prezado Sr. Jose Marcos, 

Venho através deste e-mail lhe pedir sua autorização para desenvolver uma pesquisa em nossa 
empresa que terá fundo acadêmico. 

Segue em anexo meu pedido formal o qual apos sua autorização e conhecimento poderei colocar em 
pratica a segunda parte que apenas consistiria na entrevista com 03 (três) gerentes. Aproveito 
também para lhe enviar as perguntas o qual estarei direcionando aos gerentes. 

Aguardo seu parecer. 

Antecipadamente meu muito obrigada. 

Atenciosamente, 

Janaina Loivos 

Coord. De reservas  
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QUESTONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL NO PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL 

 

 

 

O presente questionário2 pretende ser um instrumento de pré-diagnóstico de 

identificação de práticas de Responsabilidade Social e ainda pretende refletir sobre os 

esforços desenvolvidos pelo PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL no domínio 

da responsabilidade empresarial, através de perguntas sobre as possibilidades de melhorar o 

seu negócio de forma lucrativa e sensata.  

 O questionário ajudá-lo-á, ainda, a identificar outras medidas que possa 

tomar para reforçar o seu negócio, a sua reputação e o respectivo desempenho; 

 O preenchimento deste questionário não deverá demorar mais de dez 

minutos;    

 Assinale as respostas que melhor se adequam a si e à sua empresa, uma 

vez que o questionário é para si;    

 Não há respostas certas ou erradas, pretendendo-se, antes, levá-lo a 

refletir sobre as medidas que pode tomar;     

 A confidencialidade das informações facultadas é garantida.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 *Adaptado do questionário de sensibilização "Empresas Responsáveis", desenvolvido pela Campanha Pan 

Européia de sensibilização para a responsabilidade social das empresas, iniciativa da Direção Geral da Empresa 

da Comissão Européia. 
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Políticas em matéria de local de trabalho 

 

1. Incentiva os seus trabalhadores a desenvolverem uma carreira em longo prazo (por 

exemplo, através de um processo de avaliação do seu desempenho ou de um plano de 

formação:   

 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d- Não se aplica 

 

 

2. Adota algum processo para garantir que sejam tomadas medidas adequadas, 

tanto no local de trabalho, como no momento da contratação, contra todas as formas de 

discriminação (por exemplo, contra mulheres, grupos étnicos, pessoas com deficiência, 

etc.)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d- Não se aplica 

 

 

Se respondeu Sim, que tipo de processo adota?  

Não se aplica, porque contratamos homens, mulheres, com e sem experiência, branco, 

preto, mestiço, temos o projeto jovem aprendiz, primeiro emprego e etc... 
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Consulta os seus trabalhadores sobre questões importantes? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

3.1 Se respondeu Sim, quando foi a última vez que consultou os seus trabalhadores?  

 

3.2 Ainda se respondeu Sim, qual o método que adotou para os consultar?  

 

4 O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL dispõe de planos em matéria 

de saúde, segurança e apoio social que protejam adequadamente os seus 

trabalhadores? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

5 O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL proporciona aos seus 

trabalhadores um equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, 

admitindo, por exemplo, horários de trabalho flexível ou permitindo o trabalho 

em casa? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

Políticas Ambientais 

 

 

 

 



 65 

6 Já tentou reduzir o impacto ambiental do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL 

HOTEL em termos de poupança de energia? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

6.1 Já tentou reduzir o impacto ambiental da sua empresa em termos de 

minimização e reciclagem de resíduos? 

 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

6.2 Já tentou reduzir o impacto ambiental do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL 

HOTEL em termos de prevenção da poluição (como, por exemplo, emissões para 

a atmosfera e para a água, descargas de efluentes, ruído)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

 

6.3 Já tentou reduzir o impacto ambiental do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL 

HOTEL em termos de proteção da natureza? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 
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6.4 Já tentou reduzir o impacto ambiental do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL 

HOTEL em termos de opções de transporte sustentável? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

7 O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL STILGRAF diminuir os 

custos reduzindo o seu impacto ambiental (por exemplo, reciclando, reduzindo o 

consumo de energia ou evitando poluir)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

8 No desenvolvimento de novos produtos e serviços, tem em conta os potenciais 

impactos ambientais (por exemplo, avaliando a utilização de energia, as 

possibilidades de reciclagem ou a emissão de substâncias poluentes)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

9 O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL disponibiliza informação 

ambiental clara e precisa sobre os seus produtos, serviços e atividades aos 

clientes, fornecedores, comunidade local, etc? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 
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10 Consegue identificar formas do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL 

de utilizar a sustentabilidade dos seus produtos e serviços para obter uma 

vantagem sobre a concorrência (por exemplo, através da possibilidade de 

reciclagem dos produtos, da eficiência energética, etc.)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

10.1 Se respondeu Sim, quais são as formas que identifica?  

 

 

 

Políticas de mercado 

 

11 O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL disponibiliza informação e 

rótulos claros e precisos sobre os seus produtos e serviços, inclusive em matéria 

de obrigações pós-venda? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

12. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL utiliza algum processo que 

garanta a eficácia na recolha de reações e nas consultas e/ou diálogo com os clientes, 

fornecedores e outras pessoas com quem negocia? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 
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12.1 Se respondeu Sim, que tipo de processo utiliza?  

 

 

13. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL utiliza algum processo de 

registro e tratamento de reclamações apresentadas por clientes, fornecedores e parceiros 

comerciais ? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

13.1 Se respondeu Sim, que tipo de processo utiliza?  

O nosso 0800, guests comments, e-mail e etc 

 

 

14. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL coopera com outras empresas ou 

organizações na abordagem de questões suscitadas pela responsabilidade empresarial? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

Políticas relativas à comunidade 

 

 

15. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL proporciona oportunidades de 

estágio ou de trabalho para jovens? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 
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 16. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL proporciona oportunidades de 

trabalho a pessoas pertencentes a grupos desfavorecidos? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

17. Tem dialogado com a comunidade local sobre questões desfavoráveis, controversas 

ou delicadas que envolvam o PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL (como, 

por exemplo, a acumulação de resíduos fora das suas instalações ou veículos a 

obstruírem estradas ou caminhos)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

18. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL tenta fazer as suas aquisições no 

mercado local? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

19. Os seus trabalhadores são incentivados a participar em atividades da 

comunidade local (por exemplo, através da disponibilização de tempo e de 

conhecimentos especializados dos trabalhadores ou de outra ajuda prática)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 
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19.1 Se respondeu Sim, que tipo de incentivos utiliza?  

 

 

19.2 Ainda se respondeu Sim, em que gênero de atividades os seus trabalhadores 

participam?  

 

 

20. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL oferece um apoio financeiro 

regular às atividades e projetos da comunidade local (por exemplo, através de donativos 

a organizações de beneficência ou de patrocínios)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

20.1 Se respondeu Sim, no último ano, que tipo de apoio financeiro ofereceu?  

 

 

VALORES DA PORTOBAY RIO INTERNATIONAL HOTEL 

 

21. Existe no PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL um código de valores e 

regras de conduta? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

22. Os seus clientes estão cientes dos valores e regras de conduta do  PORTO BAY RIO 

INTERNACIONAL HOTEL? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 
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23. Os seus trabalhadores estão cientes dos valores e regras de conduta do PORTO BAY 

RIO INTERNACIONAL HOTEL? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

24. Proporciona formação aos seus trabalhadores sobre a importância dos valores e 

regras de conduta do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

 

 

QUESTONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL NO PORTOBAY RIO INTERNATIONAL HOTEL 

 

 

 

O presente questionário3 pretende ser um instrumento de pré-diagnóstico de 

identificação de práticas de Responsabilidade Social e ainda pretende refletir sobre os 

esforços desenvolvidos pelo PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL no domínio 

da responsabilidade empresarial, através de perguntas sobre as possibilidades de melhorar o 

seu negócio de forma lucrativa e sensata.  

 O questionário ajudá-lo-á, ainda, a identificar outras medidas que possa 

tomar para reforçar o seu negócio, a sua reputação e o respectivo desempenho; 

                                                 
3 *Adaptado do questionário de sensibilização "Empresas Responsáveis", desenvolvido pela Campanha Pan 

Européia de sensibilização para a responsabilidade social das empresas, iniciativa da Direção Geral da Empresa 

da Comissão Européia. 
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 O preenchimento deste questionário não deverá demorar mais de dez 

minutos;    

 Assinale as respostas que melhor se adequam a si e à sua empresa, uma 

vez que o questionário é para si;    

 Não há respostas certas ou erradas, pretendendo-se, antes, levá-lo a 

refletir sobre as medidas que pode tomar;     

 A confidencialidade das informações facultadas é garantida.    

 

Políticas em matéria de local de trabalho 

 

1. Incentiva os seus trabalhadores a desenvolverem uma carreira em longo prazo (por 

exemplo, através de um processo de avaliação do seu desempenho ou de um plano de 

formação:   

a- Sim   X 

b- Não 

c- Não sabe 

d -     Não se aplica 

 

2.Adota algum processo para garantir que sejam tomadas medidas adequadas, tanto no 

local de trabalho, como no momento da contratação, contra todas as formas de 

discriminação (por exemplo, contra mulheres, grupos étnicos, pessoas com deficiência, 

etc.)? 

a- Sim  X 

b- Não 

c- Não sabe 

d- Não se aplica 

 

Se respondeu Sim, que tipo de processo adota?  
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Consulta os seus trabalhadores sobre questões importantes? 

a- Sim  X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

Se respondeu Sim, quando foi a última vez que consultou os seus trabalhadores?  

ontem 

 

Ainda se respondeu Sim, qual o método que adotou para os consultar?  

explicar a problema e perguntar a posição de cada  

 

 

3. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL dispõe de planos em matéria 

de saúde, segurança e apoio social que protejam adequadamente os seus 

trabalhadores? 

a- Sim X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

4. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL proporciona aos seus 

trabalhadores um equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, 

admitindo, por exemplo, horários de trabalho flexível ou permitindo o trabalho 

em casa? 

a- Sim   procuramos escutar  e tentar ajudar sempre para dar tranqüilidade a pessoa.   

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

Políticas Ambientais 
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5. Já tentou reduzir o impacto ambiental do PORTO BAY RIO 

INTERNACIONAL HOTEL em termos de poupança de energia? 

a- Sim  X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

6. Já tentou reduzir o impacto ambiental da sua empresa em termos de 

minimização e reciclagem de resíduos? 

a- Sim   X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

7. Já tentou reduzir o impacto ambiental do PORTO BAY RIO 

INTERNACIONAL HOTEL STILGRAF em termos de prevenção da poluição 

(como, por exemplo, emissões para a atmosfera e para a água, descargas de 

efluentes, ruído)? 

a- Sim  x 

b- Não 

c- Não sabe    

d-      Não se aplica 

 

8. Já tentou reduzir o impacto ambiental do PORTO BAY RIO 

INTERNACIONAL HOTEL em termos de proteção da natureza? 

a- Sim  X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

9. Já tentou reduzir o impacto ambiental do PORTO  BAY RIO 

INTERNACIONAL HOTEL em termos de opções de transporte sustentável? 

a- Sim 

b- Não 
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c- Não sabe  X 

d-      Não se aplica 

 

10. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL diminuir os custos reduzindo 

o seu impacto ambiental (por exemplo, reciclando, reduzindo o consumo de 

energia ou evitando poluir)? 

a- Sim   X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

11. No desenvolvimento de novos produtos e serviços, tem em conta os potenciais 

impactos ambientais (por exemplo, avaliando a utilização de energia, as 

possibilidades de reciclagem ou a emissão de substâncias poluentes)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica   X 

 

12. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL disponibiliza informação 

ambiental clara e precisa sobre os seus produtos, serviços e atividades aos 

clientes, fornecedores, comunidade local, etc? 

a- Sim   X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

13. Consegue identificar formas do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL 

de utilizar a sustentabilidade dos seus produtos e serviços para obter uma 

vantagem sobre a concorrência (por exemplo, através da possibilidade de 

reciclagem dos produtos, da eficiência energética, etc.)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe  X 
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d-      Não se aplica 

 

 

b- Se repondeu Sim, quais são as formas que identifica?  

 

 

 

Políticas de mercado 

 

 

14.  O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL disponibiliza informação e 

rótulos claros e precisos sobre os seus produtos e serviços, inclusive em matéria 

de obrigações pós-venda? 

a- Sim  X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

15. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL utiliza algum processo que 

garanta a eficácia na recolha de reações e nas consultas e/ou diálogo com os clientes, 

fornecedores e outras pessoas com quem negocia? 

a- Sim   

b- Não 

c- Não sabe  X 

d-      Não se aplica 

 

15.1. Se respondeu Sim, que tipo de processo utiliza?  
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16. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL utiliza algum processo de 

registro e tratamento de reclamações apresentadas por clientes, fornecedores e parceiros 

comerciais ? 

a- Sim   X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

16.1 Se respondeu Sim, que tipo de processo utiliza?  

Guest  comments 

 

17. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL coopera com outras empresas ou 

organizações na abordagem de questões suscitadas pela responsabilidade empresarial? 

a- Sim  X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

Políticas relativas à comunidade 

 

18. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL proporciona oportunidades de 

estágio ou de trabalho para jovens? 

a- Sim X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 19. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL proporciona oportunidades de 

trabalho a pessoas pertencentes a grupos desfavorecidos? 

a- Sim  X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 
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20. Tem dialogado com a comunidade local sobre questões desfavoráveis, controversas 

ou delicadas que envolvam o PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL (como, 

por exemplo, a acumulação de resíduos fora das suas instalações ou veículos a 

obstruírem estradas ou caminhos)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe X 

d-      Não se aplica 

 

21. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL tenta fazer as suas aquisições no 

mercado local? 

a- Sim X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

22. Os seus trabalhadores são incentivados a participar em atividades da comunidade 

local (por exemplo, através da disponibilização de tempo e de conhecimentos 

especializados dos trabalhadores ou de outra ajuda prática)? 

a- Sim 

b- Não X 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

22.1 Se respondeu Sim, que tipo de incentivos utiliza?  

 

 

22.2 Ainda se respondeu Sim, em que gênero de atividades os seus trabalhadores 

participam?  
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23. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL oferece um apoio financeiro 

regular às atividades e projetos da comunidade local (por exemplo, através de donativos 

a organizações de beneficência ou de patrocínios)? 

a- Sim 

b- Não X 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

24.1 Se respondeu Sim, no último ano, que tipo de apoio financeiro ofereceu?  

 

 

 

VALORES DO PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL 

 

25. Existe no PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL um código de valores e 

regras de conduta? 

a- Sim X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

26. Os seus clientes estão cientes dos valores e regras de conduta do PORTO BAY RIO 

INTERNACIONAL HOTEL? 

a- Sim  X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

27. Os seus trabalhadores estão cientes dos valores e regras de conduta do PORTO BAY 

RIO INTERNACIONAL HOTEL? 

a- Sim X 

b- Não 

c- Não sabe 
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d-      Não se aplica 

 

28. Proporciona formação aos seus trabalhadores sobre a importância dos valores e 

regras de conduta do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL? 

a- Sim X 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

QUESTONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÁTICAS DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL NO PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL 

 

 

O presente questionário4 pretende ser um instrumento de pré-diagnóstico de 

identificação de práticas de Responsabilidade Social e ainda pretende refletir sobre os 

esforços desenvolvidos pelo PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL no domínio 

da responsabilidade empresarial, através de perguntas sobre as possibilidades de melhorar o 

seu negócio de forma lucrativa e sensata.  

 O questionário ajudá-lo-á, ainda, a identificar outras medidas que possa 

tomar para reforçar o seu negócio, a sua reputação e o respectivo desempenho; 

 O preenchimento deste questionário não deverá demorar mais de dez 

minutos;    

 Assinale as respostas que melhor se adequam a si e à sua empresa, uma 

vez que o questionário é para si;    

 Não há respostas certas ou erradas, pretendendo-se, antes, levá-lo a 

refletir sobre as medidas que pode tomar;     

 A confidencialidade das informações facultadas é garantida.    

                                                 
4 *Adaptado do questionário de sensibilização "Empresas Responsáveis", desenvolvido pela Campanha Pan 

Européia de sensibilização para a responsabilidade social das empresas, iniciativa da Direção Geral da Empresa 

da Comissão Européia. 
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Políticas em matéria de local de trabalho 

 

1. Incentiva os seus trabalhadores a desenvolverem uma carreira em longo prazo 

(por exemplo, através de um processo de avaliação do seu desempenho ou de um plano 

de formação:   

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

2.Adota algum processo para garantir que sejam tomadas medidas adequadas, tanto no 

local de trabalho, como no momento da contratação, contra todas as formas de 

discriminação (por exemplo, contra mulheres, grupos étnicos, pessoas com deficiência, 

etc.)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d- Não se aplica 

 

 

Se respondeu Sim, que tipo de processo adota?  

Não tendo nenhum tipo de preconceito, contratando mesmo que negros, deficientes e 

respeitando e não fazendo diferenças por ser mulher 

 

 

3.Consulta os seus trabalhadores sobre questões importantes? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 
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3.1.Se respondeu Sim, quando foi a última vez que consultou os seus trabalhadores?  

 

 

3.2. Ainda se respondeu Sim, qual o método que adotou para os consultar? 

 

 

 

4. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL dispõe de planos em matéria de 

saúde, segurança e apoio social que protejam adequadamente os seus trabalhadores? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

5. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL proporciona aos seus 

trabalhadores um equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, admitindo, 

por exemplo, horários de trabalho flexível ou permitindo o trabalho em casa? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

Políticas Ambientais 

6. Já tentou reduzir o impacto ambiental do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL 

HOTEL em termos de poupança de energia? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

6.2. Já tentou reduzir o impacto ambiental da sua empresa em termos de minimização e 

reciclagem de resíduos? 

a- Sim 

b- Não 
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c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

6.3. Já tentou reduzir o impacto ambiental do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL 

HOTEL em termos de prevenção da poluição (como, por exemplo, emissões para a 

atmosfera e para a água, descargas de efluentes, ruído)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

6.4. Já tentou reduzir o impacto ambiental do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL 

HOTEL em termos de proteção da natureza? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

  

6.5. Já tentou reduzir o impacto ambiental do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL 

HOTEL em termos de opções de transporte sustentável? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

7. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL STILGRAF diminuir os custos 

reduzindo o seu impacto ambiental (por exemplo, reciclando, reduzindo o consumo 

de energia ou evitando poluir)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 
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8. No desenvolvimento de novos produtos e serviços, tem em conta os potenciais 

impactos ambientais (por exemplo, avaliando a utilização de energia, as 

possibilidades de reciclagem ou a emissão de substâncias poluentes)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

9. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL disponibiliza informação 

ambiental clara e precisa sobre os seus produtos, serviços e atividades aos clientes, 

fornecedores, comunidade local, etc? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

10. Consegue identificar formas do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL de 

utilizar a sustentabilidade dos seus produtos e serviços para obter uma vantagem 

sobre a concorrência (por exemplo, através da possibilidade de reciclagem dos 

produtos, da eficiência energética, etc.)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

10.2. Se repondeu Sim, quais são as formas que identifica?  
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Políticas de mercado 

 

11.  O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL disponibiliza informação e 

rótulos claros e precisos sobre os seus produtos e serviços, inclusive em matéria de 

obrigações pós-venda? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

12. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL utiliza algum processo que 

garanta a eficácia na recolha de reações e nas consultas e/ou diálogo com os clientes, 

fornecedores e outras pessoas com quem negocia? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

12.1 Se respondeu Sim, que tipo de processo utiliza?  

Formulário com comentários dos hospedes, no caso de clientes, bem como visitas pos venda. 

Fornecedores procuramos ouvi-los 

 

 

13. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL utiliza algum processo de 

registro e tratamento de reclamações apresentadas por clientes, fornecedores e parceiros 

comerciais ? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 
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13.1 Se respondeu Sim, que tipo de processo utiliza?  

Formulário com comentários dos hospedes, no caso de clientes. 

Fornecedores procuramos ouvi-los 

 

14. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL coopera com outras empresas ou 

organizações na abordagem de questões suscitadas pela responsabilidade empresarial? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

Políticas relativas à comunidade 

 

15. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL proporciona oportunidades de 

estágio ou de trabalho para jovens? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 16. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL proporciona oportunidades de 

trabalho a pessoas pertencentes a grupos desfavorecidos? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

17. Tem dialogado com a comunidade local sobre questões desfavoráveis, controversas 

ou delicadas que envolvam o PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL (como, 

por exemplo, a acumulação de resíduos fora das suas instalações ou veículos a 

obstruírem estradas ou caminhos)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 
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18. O  PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL tenta fazer as suas aquisições no 

mercado local? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

19. Os seus trabalhadores são incentivados a participar em atividades da 

comunidade local (por exemplo, através da disponibilização de tempo e de 

conhecimentos especializados dos trabalhadores ou de outra ajuda prática)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

19.1 Se respondeu Sim, que tipo de incentivos utiliza?  

 

 

19.2 Ainda se respondeu Sim, em que gênero de atividades os seus trabalhadores 

participam?  

 

 

20. O PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL oferece um apoio financeiro 

regular às atividades e projetos da comunidade local (por exemplo, através de donativos 

a organizações de beneficência ou de patrocínios)? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 
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20.1 Se respondeu Sim, no último ano, que tipo de apoio financeiro ofereceu?  

 

 

VALORES DA PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL 

 

21. Existe no PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL um código de valores e 

regras de conduta? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

 

22. Os seus clientes estão cientes dos valores e regras de conduta do PORTO BAY RIO 

INTERNACIONAL HOTEL? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

23. Os seus trabalhadores estão cientes dos valores e regras de conduta do PORTO BAY 

RIO INTERNACIONAL HOTEL? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

d-      Não se aplica 

 

24. Proporciona formação aos seus trabalhadores sobre a importância dos valores e 

regras de conduta do PORTO BAY RIO INTERNACIONAL HOTEL? 

a- Sim 

b- Não 

c- Não sabe 

e- Não se aplica 


