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RESUMO 

 

O processo de desenvolvimento do capitalismo exige uma constante reinvenção. Gerar lucro 

para o acionista já não é suficiente. É preciso conciliar a esfera econômica com a preservação 

do meio ambiente e a dimensão social para sobreviver. O conceito de Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) também foi se transformando ao longo do tempo e provocando mudanças 

na forma de pensar e agir nas empresas. A estratégia de atuação socialmente responsável, 

entretanto, pode não passar de um discurso caso ela não esteja alinhada com uma cultura de 

responsabilidade social. Como os valores e crenças da RSE se manifestam nas atividades 

profissionais? Como os líderes percebem a responsabilidade social? De que forma a RSE é 

retratada pela comunicação da empresa? Para responder a questões como essas, foram 

realizados três artigos com diferentes metodologias qualitativas. A teoria fundamentada em 

dados foi o método utilizado no primeiro artigo para entender como a cultura se manifesta por 

meio de narrativas profissionais. No segundo artigo utilizou-se a fenomenografia para estudar 

as vivências e percepções que pautam decisões de negócio. No último artigo adota-se a análise 

de conteúdo como método para pesquisar a reprodução de valores e crenças acerca da 

responsabilidade social, mediada pelo olhar dos comunicadores, em notícias veiculadas nas 

redes sociais para os públicos de interesse. Esses são olhares sobre um mesmo processo de 

construção e reprodução da cultura organizacional. Em comum, os resultados mostram que 

empregados, líderes e comunicadores possuem conhecimentos fragmentados acerca da RSE, o 

que limita a incorporação desse valor de forma transversal em todas as atividades. No caso da 

empresa estudada, disseminar o conceito e criar sentido em torno da RSE passa pela 

necessidade de proporcionar vivências e fomentar o diálogo interdisciplinar entre os 

profissionais.  Todos os artigos tiveram como campo de estudo uma única empresa de 

engenharia que atua no Brasil. 

 

Palavras-chave: Cultura. Liderança. Responsabilidade Social. Comunicação. 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The capitalism’s process of development requires a constant reinvention. Generating profit for 

the shareholder is no longer enough. It is necessary to reconcile the economic sphere with the 

environmental preservation and the social dimension in order to survive. The concept of 

Corporate Social Responsibility (CSR) has also been changing over time and causing changes 

in the way companies think and act. The strategy of social responsible performance, however, 

can only be a discourse if it is not aligned with a culture of social responsibility. How do CSR 

values and beliefs manifest themselves in professional activities? How do leaders perceive 

social responsibility? How is CSR reproduced in company communication? To answer 

questions like these, this dissertation will be held in the form of three articles using different 

qualitative methodologies. The grounded theory was the method used in the first article to 

understand how culture manifests itself through professional narratives. For the second article 

it was used the phenomenology’s method to study the experiences and perceptions that guide 

business decisions. On the last article we adopt content analysis as a method to research the 

reproduction of values and beliefs about social responsibility, mediated by the view of 

communicators,  through news published in social networks for the public of interest. These are 

views on the same process of construction and reproduction of organizational culture. In 

common, the results show that employees, leaders and communicators have fragmented 

knowledge about CSR, which limits the incorporation of this value transversally in all activities. 

In the case of the studied company, spreading the concept and creating meaning about CSR are 

related to the need of providing experiences and fostering interdisciplinary dialogue among 

professionals. All articles had, as field of study, a single engeneering company that operates its 

activities in Brazil. 

 

Keywords: Culture. Leadership. Social Responsibility. Communication. 
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INTRODUÇÃO 
 

Assim como a revolução industrial representou uma transformação para o modelo 

econômico que estava em curso até o século XIX, provocando também mudanças de cunho 

social, outros acontecimentos vêm provocando impactos no modelo capitalista. Ainda na 

década de 1960, pensadores ambientalistas mostraram que o futuro de qualquer modelo 

econômico estava ameaçado pelo crescimento populacional associado à poluição industrial e à 

destruição do ecossistema. Segundo Elkinton (2001), o crescimento desse movimento 

ambiental contribuiu para a existência de sete revoluções em curso. Revoluções essas que 

marcam a necessidade de mudança do “capitalismo canibal”, no qual os concorrentes devoram 

os adversários, para um “capitalismo de garfos” ou capitalismo sustentável. Os três dentes do 

garfo representam a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e a justiça social. Grandes 

empresas que falham ou interpretam mal essa nova agenda econômica, social e política podem 

produzir riscos aos seus negócios.  

Como parte dessas mudanças, o capitalismo da “Era dos clientes” perdeu espaço para a 

“Era dos stakeholders”. Stakeholders ou partes interessadas são indivíduos ou grupos que 

interagem e têm interesse ou relação direta ou indireta com ou sobre a organização. Em posse 

de maior volume de informações e com tecnologia que lhes confere maior capacidade de 

interação, os stakeholders estão mais exigentes no sentido de cobrar que as empresas 

respondam a demandas de forma responsável. Com isso, o exercício de gestão exige, cada vez 

mais, uma visão holística e interdisciplinar, uma orientação multicêntrica, em que o centro das 

preocupações da empresa engloba diversos atores que interagem com ela. Sardinha (2009) diz 

que a adoção dessa nova orientação aparenta ser a mais adequada a um mundo pautado pelas 

questões relativas à sustentabilidade global – esse seria o modelo de gestão chamado de 

responsabilidade socioambiental ou responsabilidade social empresarial, que exige 

reformulação da estratégia e da forma de pensar o negócio (SARDINHA, 2009; BIANCHI et 

al., 2013; MARTINS, CAVALCANTE; SOUZA FILHO, 2014). 

O conceito de responsabilidade social empresarial ainda não possui uma unidade na 

literatura científica, o que pode dificultar a compreensão por parte dos profissionais que atuam 

no mercado. Nas empresas é comum encontrar compreensões que associam RSE à filantropia, 

ação que marcou o início da história da responsabilidade social, em contraposição à forma 

responsável de conduzir os negócios atentando para os impactos positivos e negativos, reais e 

potenciais, e se relacionar com as partes interessadas. Na academia, alguns pensadores mostram 

a urgência de conduzir os negócios de forma sustentável para garantir não só a existência da 
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empresa como também a manutenção do planeta ao longo do tempo; outros chamam a atenção 

da cidadania corporativa como forma de manutenção da hegemonia capitalista. A 

responsabilidade social está associada à ideia de conciliar as esferas econômica, ambiental e 

social, num exercício de união dos tempos presente e futuro, trazida pelo conceito de 

sustentabilidade. Nesse contexto as empresas “são chamadas” a mudar sua lógica, rever seus 

valores e sua forma de interagir com a sociedade, gerar valores não apenas financeiros, não 

apenas para acionistas (BEGHIN, 2005; KRAEMER, 2005; CESAR, 2008; ABNT, 2010; 

RUGGIE, 2014). 

Apesar de o contexto demandar mudanças na forma de pensar e agir, a relação entre a 

responsabilidade social e a cultura organizacional parece ser subestimada na discussão do 

desenvolvimento sustentável. Por outro lado, se esse conceito estiver na estratégia, mas não 

estiver embutido na cultura da organização e na mente de seus líderes e membros, a 

sustentabilidade não vai atingir o core business e não terá efetividade ou poderá não passar de 

ações isoladas e efêmeras. Além disso, Baumgartner (2009) ressalta o problema de que muitas 

empresas estão mudando apenas a sua retórica. 

A fim de alinhar discurso e prática, as empresas e seus líderes, em especial, necessitam 

ter plena consciência dos valores, comportamentos e hábitos praticados na organização para 

poder alcançar a mudança na medida de sua cultura. Nesse sentido, estudos de diferentes 

aspectos da cultura contribuem para compreender e atuar na possível lacuna existente entre a 

“cultura declarada” de uma empresa e “cultura real” (BAUMGARTNER, 2009; SCHEIN, 

2010; JUNQUILHO, 2004; BALMER; GREYSER, 2006; FASSIN; BUELENS, 2001).  

Assim, adotou-se como objetivo geral dessa pesquisa fazer uma leitura sobre o valor 

“responsabilidade social” manifesto na cultura de uma empresa brasileira de engenharia. 

Considerando a complexidade de elementos que conformam a construção e reprodução de 

códigos culturais comuns a um grupo, buscou-se identificar e analisar os valores e crenças dessa 

cultura a partir de diferentes pontos de vistas: os empregados, os líderes e os comunicadores.  

O olhar desses três atores permite compreender os avanços e dificuldades no processo de 

construção de uma cultura de responsabilidade social que seja transversal a todas as atividades 

e produza soluções compartilhadas por profissionais de diferentes áreas. 

Como estratégia de apresentação do estudo, optou-se pela elaboração de três artigos que 

serão apresentados nos capítulos a seguir, cada um com sua revisão de literatura e metodologia 

próprias. 

Sob o título “Narrativas profissionais: uma explicação sobre elementos que afetam a 

cultura da organização”, o primeiro artigo propôs a construção de uma teoria fundamentada em 
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dados coletados em redações de empregados de uma empresa de engenharia. Os resultados 

trouxeram uma explicação sobre a forma como os valores são apreendidos, interpretados e 

vivenciados nas atividades ou projetos narrados e como eles dialogam com os valores da cultura 

organizacional declarados pela empresa (SCHEIN, 2010; CHARMAZ, 2009). 

O segundo artigo, “Responsabilidade social e cultura: um estudo fenomenográfico sobre 

o ponto de vista da liderança numa empresa de engenharia”1, buscou compreender como os 

líderes da empresa estudada vivenciam e experimentam o fenômeno de integrar a 

responsabilidade social ao negócio. Conhecer como experimenta e o contexto em que o 

fenômeno ocorre na interpretação desse grupo é importante para conhecer o pensamento e os 

valores que estão por trás de diferentes níveis de decisão e direcionamento de equipes. Após a 

realização da fase de campo, foi construído um quadro denominado “espaço de resultado”, que 

contém categorias descritivas e as dimensões (referencial, processual e contextual) com 

diferentes percepções sobre o fenômeno que compõem a cultura da empresa (SCHEIN, 2010; 

MARTON, 1986).  

O último estudo tem como título “Uma leitura da Responsabilidade Social Empresarial 

através das lentes de comunicadores” (SEIXAS; ANDRADE, 2017). A ideia foi compreender 

como o conceito de responsabilidade social é transmitido nas mensagens que os comunicadores 

veiculam para os públicos de interesse nas redes sociais. Estudos mostram a importância da 

informação como facilitador da compreensão da cultura da organização, disseminador de 

valores e processos que podem influenciar a tomada de decisão, daí a importância de se 

compreender como a responsabilidade social é disseminada na comunicação da empresa 

(LOPES; PERUCCHI, 2015; SANABRIA; ACOSTA-PRADO; ALBOR et al., 2015; 

BAPTISTA, 2013). 

A abordagem qualitativa de investigação mostrou-se adequada em razão da necessidade 

de se explorar o problema que não é facilmente medido, de se precisar escutar as vozes das 

pessoas, observar locais e compreender contextos e a complexidade do fenômeno. É importante 

destacar que a escolha de diferentes metodologias permitiu adequar os procedimentos de 

pesquisa para responder aos problemas apresentados, potencializando os resultados obtidos por 

meio dos respectivos processos de coleta e análise dos dados e reduzindo riscos na condução 

                                              
1 Esse estudo foi apresentado no Primer Congreso de Docentes e Investigadores en Responsabilidad 

Social sob o título “Responsabilidad social según líderes de una empresa petrolera – um estudio fenomenográfico” 

e recebeu o prêmio como Mejor Trabajo Científico y Académico (SEIXAS et al., 2017). 
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do estudo, já que os procedimentos foram testados por estudiosos das ciências humanas 

(CRESWELL, 2014). 

No primeiro artigo, a utilização da abordagem construtivista da teoria fundamentada em 

dados, descrita por Charmaz (2009), permitiu interpretar os valores que permeiam as atividades 

profissionais numa empresa entendendo os fatores que impactam na apreensão dos valores 

organizacionais. Já a escolha da fenomenografia (MARTON, 1986), no segundo estudo, atende 

ao objetivo de captar como os líderes de uma empresa experimentam e concebem a 

responsabilidade social partindo do pressuposto filosófico que a descrição do fenômeno, o 

processo e o contexto influenciam na tomada de decisões e no direcionamento de suas equipes. 

A abordagem indutiva da análise de conteúdo (BARDIN, 2016) foi utilizada no artigo sobre a 

comunicação da responsabilidade social nas redes sociais. O método permitiu fazer uma análise 

comparativa entre o que a empresa declara em seu relatório anual de sustentabilidade e nas 

publicações tal como são veiculadas na comunicação cotidiana que, sob influência das lentes 

dos comunicadores, traduzem a voz da empresa. 

Os artigos foram construídos de forma independente e contaram com uma revisão de 

literatura que parte do problema da cultura de responsabilidade social, vindo a se desdobrar nos 

conceitos de RSE, cultura e comunicação, conforme mostra o mapa da literatura (figura 1). 

Além dos conceitos, metodologias e principais autores, o mapa traz ainda a contribuição de 

cada artigo e dessa dissertação (após articulação dos três artigos), para a literatura 

(CRESWELL, 2007). 

Ao estudar a manifestação dos valores e crenças por meio das experiências dos 

profissionais, a percepção da liderança quanto a responsabilidade social e a disseminação do 

discurso da organização por meio de sua comunicação, espera-se apontar as lacunas que 

distanciam o discurso e a prática da responsabilidade social e compreender como esses 

diferentes olhares interagem no processo de construção e reprodução da cultura organizacional. 

É importante ressaltar que os três artigos foram construídos utilizando a mesma empresa como 

campo de pesquisa, buscando-se articular a RSE, a cultura e a comunicação. A proposta foi 

seguir os atores desde a sua bagagem cultural individual, passando pela relação com a cultura 

da organização, com os responsáveis por implementar a RSE (os líderes/gestores) e observando, 

por meio das mensagens dos comunicadores formais, os valores disseminados para seu público.  
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Figura 1: Mapa da literatura 

Fonte: Adaptado de Creswell (2007) 
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NARRATIVAS PROFISSIONAIS: UMA EXPLICAÇÃO SOBRE 

ELEMENTOS QUE AFETAM A CULTURA DA ORGANIZAÇÃO 

 

PROFESSIONAL NARRATIVES: AN EXPLANATION ABOUT ELEMENTS 

THAT AFFECT THE CULTURE’S ORGANIZATION 

 

 

Resumo 

 

O que e como uma empresa produz está permeado pelas crenças, pensamentos e sentimentos 

compartilhados pelos empregados. A cultura organizacional pode ser aprendida e apreendida 

numa relação dinâmica da qual participam os valores dos profissionais e os valores da empresa. 

O objetivo desse estudo é construir, por meio da Teoria Fundamentada, uma explicação sobre 

a forma como esse fenômeno se manifesta numa empresa de engenharia. Textos escritos pelos 

empregados sobre seus trabalhos para a participação em um programa de gestão do 

conhecimento compuseram a amostra da pesquisa. A interpretação dos dados mostrou que 

quatro aspectos formam o filtro de elementos dinâmicos que compõem a cultura e, na 

interseção, encontram-se os valores que movem os empregados de diferentes profissões, 

atividades, regiões, gêneros e idades. A mudança ou reforço desses valores implica promover 

ações que passem por esse filtro. 

 

Palavras-chave: Cultura Organizacional. Valores. Público Interno. Teoria Fundamentada. 

 

Abstract 

 

What and how a company produces is permeated by beliefs, thoughts and feelings shared by 

employees. Organizational culture can be learned and understood in a dynamic relationship that 

involves the professional’s values and the company's values. The aim of this study is to build 

through Grounded Theory an explanation of how this phenomenon manifests itself in an oil 

engeneering company. Texts written by employees about their work in order to take part in a 

knowledge management program composed the sample of this research. The interpretation of 

the data showed that four aspects form the filter of dynamic elements that make up the culture, 

and inside the intersection among them, are the values that move the employees with different 

professions, activities, regions, genders or ages. The change or reinforcement of these values 

implies in promoting actions that pass through this filter. 
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Keyworkds: Organizational Culture. Values. Internal Public. Grounded Theory. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Há uma certa circularidade na ideia de valores, que são apreendidos e aprendidos no dia 

a dia das organizações, seja no cumprimento de procedimentos ou na participação e criação de 

processos e produtos. Ao mesmo tempo que a palavra se refere a um padrão refletido nos 

sistemas sociais de conhecimento, ideologia, valores, leis e rituais cotidianos, ela é também 

usada para se referir ao grau de refinamento em tais sistemas de crenças e práticas. Isso significa 

que, a partir de seus valores, a organização pode semear um padrão de condutas e 

comportamentos. Estes, por sua vez, podem influenciar os profissionais e também ser 

influenciados por eles, como nos indicam alguns autores quando dizem que a cultura de uma 

criança de determinada região pode impactar o seu futuro profissional (HOFSTEDE, 2001; 

FREITAS, 2006; ALMEIDA, 2009; BAUMGARTNER, 2009; MORGAN, 2010; MÁYNEZ-

GUADERRAMA; CAVAZOS-ARROYO; NUÑO-DE LA PARRA, 2012). 

Estudou-se uma empresa de engenharia com mais de 50 mil empregados, que possui 

atividades em vários estados brasileiros e em alguns países. Dada a capilaridade e a diversidade 

de especialidades profissionais, pode-se inferir que essa cultura é permeada por muitas 

subculturas, o que aumenta ainda mais a complexidade desse sistema cultural e o desafio de 

valorizar essa diversidade numa unidade (MUZZIO; COSTA, 2012). Nesse contexto, 

colocamos o foco de nossa análise nas vivências que os trabalhadores comuns narram sobre 

suas experiências profissionais, uma lacuna pouco explorada na literatura apesar de esses 

trabalhadores serem uma variável importante nos esforços para tornar a cultura uma aliada da 

organização. 

Para contribuir para esse debate de construção de um sistema de significados comuns e 

compreender as organizações como fenômenos culturais, Morgan (2010) sugere perguntas 

como: “Quais são os esquemas interpretativos comuns que tornam a organização possível? De 

onde vêm esses esquemas? Como são criados, comunicados e mantidos?” (MORGAN, 2010, 

p. 135). Esse autor nos lembra ainda que, na visão representativa da cultura, as realidades 

sociais das organizações são essencialmente construídas e que estão muito mais nas cabeças e 

mentes dos seus membros do que em conjuntos concretos de regras e relacionamentos. Essa 

concepção de cultura está alinhada à visão do interacionismo simbólico que pressupõe que as 

pessoas interagem com as coisas de acordo com o significado que lhes conferem; este 

significado surge por meio da interação social e da linguagem; e por fim eles são utilizados e 
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se transformam por meio da ação dos atores ao enfrentarem situações diversas (CHARMAZ, 

2009; DEWEY, 1933). 

Por outro lado, ao organizar seus negócios e sistemas de gestão, muitas empresas 

consideram apenas suas estratégias e necessidades de adaptação ao mercado, produzindo 

declarações que desconsideram os níveis de cultura organizacional (artefatos, crenças e valores 

expostos e suposições básicas) que dão suporte às suas atividades. Para que essas declarações 

possam se expressar nas ações, é preciso que elas integrem as interpretações e construções de 

significado das pessoas. Em um estudo específico sobre a relação entre a incorporação de novas 

práticas e rotinas de trabalho e os fundamentos da cultura, Bertels, Howard-Grenville e Pek 

(2016) identificaram que a cultura molda, altera e transforma as novas práticas e rotinas de 

acordo com seus próprios fundamentos. Se houver grande desalinhamento entre a estratégia de 

ação definida pela cultura e os novos comportamentos desejados, estes são reinterpretados e 

ajustados pelos seus membros. Desta forma, ter consciência dos valores, comportamentos e 

hábitos consolidados nesta cultura passa a ser peça central na sua gestão, em especial na 

implementação da estratégia (BAUMGARTNER, 2009; SCHEIN, 2010; NARANJO-

VALENCIA; CALDERÓN-HERNANDEZ, 2015).  

A relação institucional de alguns dos autores deste artigo na empresa estudada, há mais 

de uma década, fez vir à tona a percepção de que os valores declarados pela organização 

refletem, de certa forma, aqueles expostos pelo público interno. Este reflexo, porém, está 

mediado por várias camadas de interpretações simbólicas criadas ao longo das interações e das 

soluções dos problemas, de tal forma que, por vezes, os valores declarados não se encontram 

mais expressos de forma explícita. A nossa percepção é de que as declarações formais da 

organização fazem parte da linguagem utilizada nas construções de significados, que vai se 

ampliando à medida que é utilizada pelos seus membros. O contato com textos escritos pelos 

empregados para a participação voluntária no programa de gestão do conhecimento revelou que 

havia ali um rico material empírico que retratava não apenas o nível de crenças e valores 

expostos, mas também o nível de suposições básicas da cultura organizacional (SCHEIN, 

2010). 

Neste sentido, o presente estudo qualitativo tem por objetivo propor a construção de uma 

teoria fundamentada, a partir da análise da narrativa desses empregados, para explicar como os 

valores são apreendidos e interpretados pelos trabalhadores. Esta pesquisa busca responder 

sobre a forma como os valores expostos pelos autores das narrativas dialogam com os valores 

da cultura organizacional declarados pela empresa. Que elementos impactam a dinâmica de 

construção e reprodução dos valores da cultura organizacional? Surgem nas narrativas valores 
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que não estavam presentes entre os declarados pela organização? O contrário também ocorre, 

ou seja, valores declarados não são destacados pelos empregados? 

Este trabalho busca contribuir com o debate em torno do aprendizado e da permeabilidade 

da cultura organizacional. Algumas polaridades se apresentam neste debate, entre elas a de 

saber em que medida cultura é gerenciável; se a estratégia deve se adequar à cultura; como se 

dá o processo de socialização de comportamentos e qual é o papel dos indivíduos; quais são os 

limites e as potencialidades da liderança em moldar a cultura organizacional ou ser moldado 

por ela (FLEURY; FISCHER, 2009). Há que se considerar, ainda, a hipótese de que a Cultura 

Corporativa ou Organizacional constitui-se, na verdade, como uma subcultura da cultura da 

sociedade em geral, em especial, no caso das empresas, da cultura capitalista (OLIVEIRA, 

2009). O estudo aponta, então, pistas de como se dá esse mecanismo de interação entre as 

declarações formais associadas à estrutura de comando da empresa, com as interpretações 

construídas pelos indivíduos, por meio da interação social dentro da instituição ao longo da sua 

história.  

Embora os textos analisados tenham sido produzidos para uma campanha institucional, 

cuja participação já apresenta uma aderência forte às declarações ao narrarem casos concretos 

de ações, acabam por revelar seu esquema interpretativo e suas interações. Ademais, este estudo 

soma-se ao necessário acúmulo de pesquisa empírica neste tema no Brasil, ainda bastante 

precário (FLEURY; FISCHER, 2009) e propõe uma nova abordagem metodológica a partir da 

Teoria Fundamentada que, ao priorizar os dados empíricos de campo, pode gerar novos insigths 

para os estudos de cultura organizacional. 

Este estudo será apresentado em quatro partes. No referencial teórico, são resgatados 

conceitos de cultura e cultura organizacional e evidenciada a importância desses elementos para 

a gestão de uma organização. Na sequência, são apresentados os pressupostos da teoria 

fundamentada, que balizaram a metodologia deste trabalho. A terceira parte reúne a análise dos 

dados e, por último, as conclusões, que sintetizam as contribuições do trabalho. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os antropólogos foram os primeiros estudiosos a se apropriarem da palavra Cultura para 

definir costumes, crenças e valores que, uma vez compartilhados, conformam um conjunto de 

padrões e comportamentos de um grupo em determinado tempo e lugar. Segundo Freitas 

(2007), cerca de 160 conceitos de cultura foram catalogados e retratam três principais correntes: 

i) a antropologia cognitiva na qual a cultura é tida como um conjunto de conhecimentos 
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compartilhados por um grupo; ii) a antropologia simbólica, que destaca os significados comuns 

ao grupo e iii) a antropologia estrutural, que estuda os processos psicológicos inconscientes, 

como uma projeção universal da mente (MORGAN, 2010; FREITAS, 2007; HOFSTEDE, 

2001). 

Como tema de interesse da administração, a cultura organizacional chama a atenção a 

partir dos anos 80, quando revistas voltadas para públicos empresariais publicam trabalhos de 

autores que abordam o tema de forma teórico-prática, mostrando que algumas características 

de empresas de sucesso poderiam ser reproduzidas em outras organizações. Aprendizados sobre 

valores internos das companhias, o papel desses valores e as mudanças-chave para a formação 

de uma cultura forte foram temas consumidos por profissionais norte-americanos interessados 

em construir um simbolismo organizacional que os ajudasse a repetir o sucesso de empresas 

japonesas, especialmente no setor automobilístico. Estudos específicos sobre o papel e os tipos 

de liderança mostram como os líderes podem contribuir para a cultura de diferentes formas 

(FREITAS, 2007; ALMEIDA, 2009; PÉREZ LOPEZ, 2012; BARRETO et al., 2013; 

MUZZIO, 2017). 

Autores como o americano Edgar Schein, PhD em Psicologia Social, e o holandês Geert 

Hofstede, PhD em Ciências Sociais, tornaram-se referências em numerosos estudos nessa área. 

Em 1984, foi publicado o livro Culture’s consequences: international diferences in work 

related values, no qual Hofstede conceitua a cultura como uma programação coletiva da mente, 

que manifesta em camadas, sendo que os valores estão numa parte mais interna e invisível, 

enquanto nas externas estão os rituais, heróis e símbolos. Essas últimas são visíveis a 

observadores externos atentos às práticas do grupo, embora nem sempre eles consigam decifrar 

os valores que compõem o núcleo ou essência da cultura, e são mais facilmente percebidos por 

integrantes da cultura.  

A programação mental tem três partes, sendo uma exclusiva de cada indivíduo, que não 

é compartilhada nem mesmo por dois gêmeos; uma parte coletiva, comum a um grupo; e outra 

parte universal, que pode ser encontrada em quase todas as culturas. O limite entre essas partes 

e como cada uma pode influenciar a outra não é claro. Para analisar essa programação, dois 

construtos são fundamentais: valores e cultura. Essa programação mental é desenvolvida no 

ambiente familiar desde a infância, reforçada pela escola e pelas organizações e contém um 

componente da cultura do país (HOFSTEDE, 2001). 

Edgar Schein publicou no livro Organizational Culture and Leadership, em 1985, e 

chegou à quarta edição em 2010, trazendo estudos sobre o papel da liderança como formadora 

de cultura, uma ferramenta para se alcançar objetivos empresariais. Nesta última atualização, 



19 

 

 

Schein acrescentou reflexões de diferentes níveis de análise, desde a macrocultura nacional e 

étnica até a microcultura de grupos. O autor mantém, contudo, as ideias de que líderes são 

arquitetos da cultura; de que depois de formadas, as culturas influenciam o tipo de liderança 

possível e também a ideia de que na medida em que os elementos da cultura se tornam 

inoperantes, o líder pode e deve fazer algo para acelerar a mudança. 

Para Schein (2010), cultura é um fenômeno dinâmico e uma estrutura que nos influencia 

de muitas formas. Ela é constantemente reproduzida e criada por nossas interações com outros 

e formada por nosso próprio comportamento. Ao mesmo tempo, a cultura implica estabilidade 

e rigidez no senso como percebemos, sentimos e atuamos numa determinada sociedade, 

organização ou ocupação. De acordo com o que aprendemos nas várias experiências de 

socialização, essa estrutura de regras se torna prescrição para a manutenção da ordem social. 

As regras nos permitem prever o comportamento, relacionarmos uns com os outros e encontrar 

um sentido no que fazemos. É justamente essa previsibilidade que mantém o grupo estável e 

resistente a mudanças. 

Uma releitura de conceitos antropológicos contribui para o aprofundamento da 

compreensão sobre cultura organizacional. Elementos como valores; crenças e pressupostos; 

ritos, rituais e cerimônias; sagas e heróis; estórias; tabus e normas são importantes para entender 

a dinâmica da cultura (FREITAS, 2007; HOFSTEDE, 2001; CUJAR VERTEL et al., 2013). 

Os valores representam filosofias consideradas importantes referências de 

comportamento para o sucesso da organização. Uma vez definidos e reproduzidos pela 

liderança, os valores podem ser assimilados pelos demais membros da organização ao 

comunicarem o que é aceito ou não. Esses princípios orientadores criam, em certa medida, 

modelos mentais ou formas de pensar na organização (SCHEIN, 2010). Além do aspecto 

coletivo, no entanto, existe um aspecto individual dos valores que são absorvidos desde a 

infância e, por isso, muitas vezes eles não são racionais, embora as pessoas os entendam como 

tal. Da mesma forma, os valores podem apresentar conflitos, isto é, eventos de uma esfera da 

vida podem ativar valores latentes e afetar o comportamento em outras esferas da vida 

(HOFSTEDE, 2001). Numa organização, os valores também comunicam ao público externo o 

que se pode esperar da companhia. Uma vez compartilhados, eles têm o mérito de elevar o 

comprometimento na medida em que se associa ao sucesso pessoal e favorece a conexão entre 

objetivos da organização e dos stakeholders. Os valores podem ser traduzidos e reforçados por 

meio de estórias, rituais, cerimônias e normas, e a liderança tem papel importante para favorecer 

a aprendizagem organizacional. A cultura incide sobre a transferência de conhecimento tácito 

e evidencia a capacidade de absorção e criação de novos conhecimentos, criando um círculo 
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virtuoso entre a cultura e a aprendizagem (FREITAS, 2007; HOFSTEDE, 2001; SCHEIN, 

2010; BEDANI, 2012; PÉREZ LOPEZ, 2012; MÁYNEZ-GUADERRAMA; CAVAZOS-

ARROYO; NUÑO-DE LA PARRA et al., 2012). 

Assim como os valores, os tabus orientam comportamentos, só que em vez de 

expressarem as formas desejadas de pensar e agir consideradas corretas pelo grupo, os tabus 

referem-se a áreas proibidas: aquilo que não deve ser permitido ou mesmo mencionado. Os 

tabus abrangem temas que causam constrangimentos, como comportamentos equivocados, 

preconceitos, quebra de normas ou que ignoram aspectos morais ou éticos. Isso explica, em 

parte, por que as empresas, em geral, não falam e por vezes negam a existência de tabus, um 

elemento silenciado (FREITAS, 2007). 

Crenças ou pressupostos são utilizados para expressar a “verdade” da organização, aquela 

que não é questionada ou discutida. Ela é introjetada nas mentes, como se fizesse parte da 

natureza ou formasse uma programação coletiva da mente. Em geral, crenças compartilhadas 

por organizações campeãs traduzem a importância de ser melhor, a valorização das pessoas, a 

qualidade do produto e serviços, a inovação, a comunicação, os lucros, entre outros aspectos. 

Para que o discurso caminhe junto com a prática, há a necessidade de reforçar essas crenças e 

pressupostos que sutilmente influenciam o dia a dia da organização. Em caso de sucesso na 

resolução do problema, esses pressupostos passam a ser considerados corretos e são validados 

pelo grupo em semelhantes situações no futuro, passando a fazer parte da rotina. Essa absorção 

de conhecimento por meio de vivências é o processo de aprendizado cultural. Os pressupostos 

absorvidos tornam a cultura estável, reduzindo angústias e ansiedades em face das incertezas, 

o que reforça a importância da cultura para a gestão organizacional (CHOO, 2006; FREITAS, 

2007; SCHEIN, 2010; HOFSTEDE, 2001; LOCH; SENGUPTA; AHMAD, 2013). 

Todas as organizações seguem normas e regras, sejam elas explícitas ou tácitas. O sistema 

normativo prevê comportamentos ou procedimentos padrões para a maior parte das situações e 

é impessoal: deve ser seguido por todos. As normas traduzem a maneira como um grupo faz as 

coisas e estas são aceitas ou apoiadas, estejam elas em nível formal ou não. Diz-se que elas são 

influenciadas por outros elementos culturais na medida em que as normas são precedidas de 

crenças ou pressupostos, passam pela avaliação de valores compatíveis com o objetivo da 

organização e fluem pelo sistema de comunicação formal. As normas são constantemente 

atualizadas e as subculturas podem definir normas de alcance local, desde que não contrariem 

as normas amplas (LOCH; SENGUPTA; AHMAD et al, 2013). 

Os ritos, rituais e cerimônias manifestam valores da cultura organizacional e, por isso, 

servem para comunicar a maneira como as pessoas devem se comportar, sinalizam padrões de 
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intimidade aceitáveis, exemplificam procedimentos, dramatizam valores básicos e colocam 

exemplos bem sucedidos em exposição para serem lembrados, embora eles não sejam 

fundamentais para se atingir o resultado desejado. Outro elemento de comunicação são as sagas 

e heróis, que vangloriam o caminho da organização para superar obstáculos e vencer 

dificuldades. Os heróis podem ser pessoas vivas ou mortas, reais ou imaginárias, que têm 

características reconhecidas na cultura e podem servir de modelo de comportamento a ser 

seguido. As sagas ajudam a despertar admiração e suscitar orgulho dos membros da 

organização em fazer parte de algo tão especial. Já os heróis integram as sagas, mostram como 

o sucesso pode ser alcançado e demonstram para o público externo os valores e a força da 

organização, além de motivar os empregados (HOFSTEDE, 2001; FREITAS, 2007). 

Histórias são narrativas inspiradas em fatos que retratam a organização, reforçam o 

comportamento praticado mostrando como ele se ajusta ao comportamento desejado. Os 

valores e exemplos a serem seguidos na consolidação da cultura são divulgados por meio dessas 

histórias que trazem um vocabulário comum, descrevem pessoas e lugares reais e são 

compartilhadas pelos membros da organização, retratando, portanto, um conteúdo simbólico 

que orienta e unifica os participantes de diferentes unidades. Boas histórias são parte importante 

da cultura de um grupo e tendem a ser reproduzidas e memorizadas com facilidade (FREITAS, 

2007).  

Além de compartilhar experiências, grandes empresas têm o cuidado de contar e recontar 

suas narrativas internamente e também para públicos externos, como forma de publicizar e 

sustentar sua identidade. Essas narrativas contam histórias sobre valores, sua trajetória e 

tradições capazes de projetar uma imagem, uma forma de ver e explicar o que produzem e como 

trabalham. Um estudo sobre identidade cultural, no entanto, deve considerar também o relato 

que as pessoas fazem dos processos e práticas nas quais estão envolvidas, como elas se retratam 

e aos outros, que é uma reinterpretação, uma versão dos participantes do grupo. Uma série de 

temas entrelaçados interfere e define os limites da interpretação das histórias corporativas. 

Entender essa perspectiva contribui para que os valores declarados pela alta cúpula não destoem 

dos valores praticados (JUNQUILHO; SILVA, 2004; TAYLOR; CARROLL, 2010). 

Esses elementos da cultura organizacional evidenciam o fato de que a cultura, construída 

ao longo da história da empresa, é um conjunto de pensamentos e respostas aprendidas e 

compartilhadas pelo grupo. A força da cultura pode ser verificada no processo de aprendizagem 

e adaptação interna e externa que tenha acumulado. Segundo Schein (2010), quanto mais 

experiências emocionalmente intensas o grupo compartilhar, mais forte será a cultura. Por outro 

lado, estabilizar esses elementos culturais aprendidos pode representar um risco, pois o grupo 
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perde a habilidade de se adaptar e estabelecer novos padrões em ambientes que requeiram 

mudanças. O desafio é não perder a capacidade de aprender e se adaptar para poder inovar e ser 

sustentável (HOFSTEDE, 2001; CHOO, 2006; FLEURY, 2009; SCHEIN, 2010; BUENO; 

FREITAS, 2015). 

O cuidado que há de se ter ao observar uma cultura é que esses elementos nem sempre 

são visíveis, até mesmo pelos integrantes do grupo que compartilha do mesmo sistema de 

pensamentos e comportamentos, pelo simples fato de não se perguntarem sobre os conceitos 

ou as lógicas daquilo que fazem. É como se tudo lhes fosse inadvertidamente óbvio ou familiar. 

Da mesma forma, é difícil saber se determinado comportamento é um reflexo dos valores 

nacionais, educacionais, profissionais ou organizacionais, pois a cultura é multifacetada. Os 

indivíduos podem ocupar vários espaços culturais e desenhar seus valores a partir de várias 

fontes (CUJAR VERTEL et al., 2013; ZOLFAGHARI et al., 2016; MUZZIO; COSTA, 2012). 

Existem, segundo Schein (2010), três níveis de profundidade, que perdem a visibilidade 

conforme se afastam da superfície. No nível mais profundo estão as suposições básicas, que são 

as “verdades” que estão fora de discussão, são inegociáveis e seguidas sem questionamentos. 

Exatamente por isso não são reavaliadas e ficam fora do alcance das mudanças. Aqueles que 

não as seguirem serão considerados estrangeiros, loucos ou serão rejeitados pelo grupo. Nessa 

profundidade estão as crenças, os pensamentos e sentimentos que são considerados adequados 

e orientam o grupo. Nas palavras do autor, “a cultura como um conjunto de suposições básicas 

define para nós em que devemos prestar atenção, qual o significado das coisas, como reagir 

emocionalmente ao que ocorre e quais ações adotar em vários tipos de situações” (SCHEIN, 

2010, p. 30, tradução nossa). Se mal compreendidas ou percebidas de forma diversa, as 

suposições se tornam estopim para falhas de comunicação e conflitos, pois ao não 

compartilharem dos mesmos pressupostos ou dos mesmos significados, a estabilidade do grupo 

pode ser quebrada, algo muito comum em organizações ou grupos multiculturais. Além disso, 

as competências individuais e técnicas e a estratégia da organização são desenvolvidas de 

acordo com os valores aceitos pela organização (FLEURY, 2009; BUENO; FREITAS, 2015; 

MUÑOZ; CASTILLO, 2013). 

Na posição intermediária estão os valores assumidos (estratégias, metas, filosofias), que 

têm forte influência da liderança ou do fundador, especialmente depois que as soluções 

apresentadas forem percebidas como motivo do sucesso e, por fim, compartilhadas como uma 

receita validada ou um exemplo a ser seguido. No início, as crenças e valores disseminados 

pelo líder têm efeito mediante a confiança e cumprem o papel de reduzir as incertezas, mas são 

validados tão somente após testes ou experiências vivas. À medida que apresentam resultados 
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e são apoiados por pressupostos, normas e regras, esses valores assumidos podem migrar para 

o nível de suposições básicas. Quando os valores assumidos divergem das suposições básicas 

do grupo e o aprendizado anterior do indivíduo, é comum observar uma distância entre aquilo 

que se fala e o que se pratica. Ao contrário, quando os dois níveis estão integrados, isso pode 

servir de fonte de identidade e missão central. Daí vem a necessidade de se construir os valores, 

não apenas com base numa “carta de valores” escrita pela administração, mas se estabelecer 

uma “carta de intenções” que expresse os princípios da organização e as vivências, experiências 

e significados dos atores organizacionais. Esse debate coletivo aproxima os princípios e a 

prática na medida em que retrata as questões de amplo consenso e também os interesses de 

subgrupos, os conflitos de interesse, alianças e consensos transitórios (JUNQUILHO; SILVA, 

2004; SCHEIN, 2010).  

No nível mais superficial estão os artefatos, que abrangem tudo o que se vê, ouve ou sente 

quando alguém se depara com um grupo cuja cultura não lhe é familiar. Entre os artefatos estão 

os produtos, a linguagem, a tecnologia, manifestações emocionais e artísticas, mitos e histórias 

da organização, sua lista explícita de valores, rituais, cerimônias, entre outros. Apesar de se 

tratarem de elementos visíveis e fáceis de observar, são os mais difíceis de se decifrar, segundo 

Schein (2010). Isso porque o observador descreve o que vê e sente, sem precisar o quanto seu 

relato traduz o significado para o grupo ou reflete as suposições básicas compartilhadas. O autor 

admite, no entanto, que os artefatos físicos, como a arquitetura ou o vestuário, podem levar à 

identificação de imagens e metáforas originais, que refletem os níveis mais profundos da 

cultura, quando a organização em estudo faz parte da cultura mais ampla do pesquisador. O 

problema é que a interpretação pode ser ambígua, o insight pode ser testado e o significado 

validado por alguém que tenha experimentado a cultura em nível de valores e suposições mais 

profundos. 

Embora este acúmulo teórico sobre a forma como se constitui, se consolida e se atualiza 

a cultura organizacional tenha gerado grande salto de estudos neste tema, ele vem se tornando 

ainda mais urgente considerando a velocidade das transformações geradas no ambiente e a 

necessidade de adaptação das organizações. A internacionalização, as fusões, as transformações 

de tecnologia, processos e produtos têm colocado em cheque os fundamentos da cultura. Se, 

por um lado, uma cultura forte suplanta subculturas, cria fluidez na comunicação e sinergia nas 

ações por um forte compartilhamento de significados, por outro ela constitui parte do modelo 

mental que pode constituir boa parte das dificuldades de adaptação, justamente por estar nos 

níveis das verdades incontestes (SENGE, 2013). Ao estudar as formas de interação e de 

construção de significados pelo interacionismo simbólico, podemos abrir novas janelas de 
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interpretação deste fenômeno e buscar novas reflexões sobre de que forma a atuação na cultura 

pode também auxiliar na gestão da mudança. 

 

3 SELEÇÃO DE NARRATIVAS 

 

Seleção de Narrativas é uma iniciativa de gestão do conhecimento da empresa que visa a 

identificar, registrar, selecionar, reconhecer e disponibilizar histórias sobre conhecimentos e 

experiências profissionais dos empregados. A primeira edição foi realizada em 2013, com 112 

participações. A segunda edição, utilizada no presente estudo, foi realizada em 2016. 

Os empregados foram convidados a enviar histórias que tivessem trazido contribuições 

relevantes, segundo seus próprios critérios, para a empresa. Poderiam ser fatos, ações, projetos 

e iniciativas, de cunho profissional, tendo como tema a palavra superação. Podiam concorrer 

os empregados em atividade do conjunto da empresa, que compreende a holding, subsidiárias 

e empresas no exterior. A participação não foi extensiva aos prestadores de serviço, estagiários, 

aposentados e integrantes das gerências envolvidas na iniciativa, membros da Comissão de 

Gestão do Conhecimento e integrantes do Comitê Avaliador Multifuncional.  

O objetivo geral da ação foi estimular a prática de registro e compartilhamento de 

conhecimentos e experiências. Em longo prazo, a ideia é favorecer uma mudança cultural que 

valorize a prática da Gestão do Conhecimento no dia a dia da empresa. O regulamento da 

iniciativa traz informações sobre a avaliação realizada por um Comitê Multifuncional, 

constituído por empregados de várias formações e áreas de atuação na empresa. Os critérios, 

definidos extensivamente no regulamento, incluíram a abrangência da ação, nível de desafio; 

contribuição para o negócio; originalidade, criatividade e inovação; otimização de recursos; 

capacidade de mobilização/inspiração; ética e prevenção da corrupção e reforço aos valores da 

empresa. 

As narrativas foram apresentadas por escrito em formulário que, além da identificação do 

autor, incluiu três palavras-chave, um resumo de até 200 palavras e a história propriamente dita. 

Não houve limite quanto ao número de páginas, nem em relação à data em que o trabalho 

relatado foi realizado pelos empregados. 

4 METODOLOGIA 

 

Os procedimentos analíticos deste estudo se pautaram na sistemática da Teoria 

Fundamentada, para desenvolver uma explicação sobre a interação entre os valores culturais 

declarados por uma empresa de engenharia e os valores expostos por empregados nos textos 
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inscritos em uma iniciativa de gestão do conhecimento, aqui denominada como Seleção de 

Narrativas.  

A abordagem qualitativa se mostrou mais adequada ao estudo na medida em que se 

buscava nas narrativas individuais explorar os elementos que pudessem ser relacionados com a 

cultura da empresa. Disso dependia “ler a voz” das pessoas. A Teoria Fundamentada se mostrou 

apropriada para a pesquisa, em razão da existência de um rico acervo de textos escritos por 

empregados com os relatos sobre suas atividades desempenhadas na organização. Esses relatos 

traziam valores e práticas culturais embutidos na vivência na empresa. Esses elementos 

poderiam ser transformados em códigos que ajudassem a explicar como os valores da cultura 

organizacional dialogam com os valores do público interno (CHARMAZ, 2009; CRESWELL, 

2014). 

Entre os 163 trabalhos inscritos na Seleção de Narrativas, foram selecionados 25 textos 

que representassem as atividades da cadeia produtiva da empresa em várias regiões do Brasil e 

do mundo. O processo de análise se iniciou com a identificação dos 10 valores declarados nos 

textos institucionais. Esses valores estão representados pelas expressões Desenvolvimento 

Sustentável, Integração, Resultados, Prontidão para Mudanças, Empreendedorismo e Inovação, 

Ética e Transparência, Respeito à Vida, Diversidade Humana e Cultural, Pessoas e Orgulho da 

empresa. Essa primeira leitura contribuiu para uma codificação inicial ou aberta, na qual foram 

identificados pontos similares ou divergentes encontrados nas narrativas, de acordo com cada 

categoria. A essa codificação aberta foram acrescentadas, no decorrer das leituras, informações 

sobre cargo ocupado pelo narrador na empresa, data/contexto do fato narrado, menção de 

história pessoal, trechos que denotassem relação entre níveis hierárquicos e destaques sobre 

criatividade. 

A partir dessa primeira análise comparativa, realizada em planilha Excel, e da codificação 

aberta, foi criada uma codificação focalizada ou seletiva, conforme orienta o método, buscando 

os códigos mais significativos ou frequentes, e um modelo visual identificando a relação dos 

paradigmas com o fenômeno central, isto é, no diálogo entre os valores da empresa e os valores 

dos empregados. A codificação seletiva implica decidir que códigos podem ser considerados 

como categorias conceituais que expliquem ideias, eventos ou processos (CHARMAZ, 2009; 

FERREIRA; FELIZOLA, 2012). 

A amostra começou a dar sinais de saturação a partir da análise da 21a narrativa, quando 

todos os elementos começaram a se tornar repetitivos e a não acrescentar informações para o 

estudo. O procedimento analítico teve continuidade até completar 25 textos, quando 

considerou-se saturadas as categorias. 
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Especificamente sobre os trechos extraídos das narrativas que retratam a relação entre 

níveis hierárquicos, eles foram observados em expressões como “sensibilizar o gerente”, “com 

a ciência do superior imediato” e “ser convocado”. Essa observação chamou a atenção para 

uma camada oculta da cultura organizacional que não está expressa em nenhum valor, norma 

ou procedimento, mas apenas nos hábitos intrínsecos, que muitas vezes não são sequer 

percebidos (BAUMGARTNER, 2009; SCHEIN, 2010). Os trechos poderiam não ter sido 

identificados por um pesquisador que fizesse a leitura dos textos de forma isolada ou que não 

tivesse vivência na cultura da empresa em questão. 

A perspectiva construtivista da Teoria Fundamentada, segundo Charmaz (2009), expressa 

a possibilidade de aspectos ocultos serem trazidos à tona em razão da experiência e 

interpretação do pesquisador, ou da auto-reflexividade, conforme Yin (2016). Para os autores 

desse artigo, a teoria não emerge dos dados somente, mas do processo de interação entre 

pesquisador e informante. A fim de validar as informações, esses trechos foram submetidos à 

avaliação de outra profissional da empresa, envolvida com estudos sobre participação de 

empregados em organizações, que não teve acesso à íntegra das narrativas (CHARMAZ, 2009; 

CRESWELL, 2014; GONZÁLEZ-TERUEL, 2015). 

Um dos limites da pesquisa, considerando essa amostra, se deve ao fato de que, ao 

escolherem participar da Seleção de Narrativas, os empregados redigem histórias “publicáveis”, 

que retratam trabalhos bem sucedidos. Em geral, os problemas citados são expostos apenas para 

contextualizar as soluções, não há erros de processos, riscos inerentes ao negócio ou práticas 

antiéticas, o que não quer dizer que isso não possa existir. Da mesma forma, as narrativas não 

retratam os tabus, considerados um elemento para análise da cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Nas primeiras leituras, quando se buscou captar o que os narradores mencionavam sobre 

as categorias definidas pela empresa como valores organizacionais, ficou evidenciado que nem 

todos os conceitos eram apreendidos da mesma forma. 
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O “desenvolvimento sustentável”, por exemplo, definido pelos textos institucionais como 

perspectiva de negócio de longo prazo, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social 

e para o meio ambiente saudável nas comunidades em que atua, tangenciou apenas projetos ou 

atividades que tinham relação direta com o meio ambiente ou com propostas de redução de 

custos. Um único empregado questionou se um determinado recurso necessário ao 

desenvolvimento de uma tecnologia para uso operacional causaria impacto significativo ao 

meio ambiente. 

A “diversidade humana e cultural”, valorizada como forma de garantir os princípios do 

respeito às diferenças, da não discriminação e da igualdade de oportunidades, foi citada apenas 

por narradores que vivenciaram experiências com projetos internacionais ou tiveram 

relacionamento direto com comunidades no entorno das operações. 

A busca pela maximização da colaboração e a captura de sinergias entre equipes, áreas e 

unidades, traduzida no valor “integração”, foi citada nas narrativas de empregados cujos 

trabalhos tinham relação de prestação de serviço de uma área para outra ou atendimento a 

emergências. As áreas corporativas e o centro de pesquisas, que atua como prestador de serviço 

para as áreas de negócio da corporação, aparecem como os maiores fomentadores dessa 

integração. 

O “respeito à vida”, em todas as suas formas e manifestações e situações, é um valor e 

também um princípio do código de ética. Por meio desse valor, a empresa reafirma sua atenção 

às questões de saúde, segurança e meio ambiente. O respeito à vida pode ser ilustrado na 

interrupção de um trabalho de sísmica para atender a uma menina sertaneja que havia se 

acidentado próximo à linha topográfica ou na escolha do material de algodão (menor impacto 

ao meio ambiente) da bandeira do Brasil utilizada em uma campanha comemorativa da 

empresa. Outro princípio ético comum entre os narradores foi o que fala da lealdade à empresa, 

expresso pelo zelo e disciplina no trabalho e no trato com os seres humanos e com os bens 

materiais e imateriais. 

Essas análises comparativas em torno de cada categoria possibilitou a criação de uma 

codificação inicial ou aberta, conforme o Quadro 1.  

 
 

Valores da empresa Codificação inicial ou aberta 

Desenvolvimento Sustentável Econômico 

Meio ambiente 

Integração Prestação de serviço 

Projetos em conjunto 
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Ação de emergência 

Resultados Operacionais/financeiros 

Imagem 

Capacitação de pessoas 

Prontidão para mudanças Melhorar processos 

Mudança de rotina 

Empreendedorismo e inovação Tecnologia 

Gestão 

Ética e Transparência Lealdade manifesta pelo zelo e disciplina no trabalho e no trato 

com seres humanos e bens materiais e imateriais 

Respeito à vida 

Respeito à vida Situações-limite para salvar uma vida 

Pós-acidente 

Cuidados preventivos 

Diversidade humana e cultural Atividades internacionais 

Relacionamento com comunidades 

Pessoas Valorização pela confiança do superior hierárquico 

Valorização pela participação em equipe de alta performance 

(reconhecimento de equipe) 

Orgulho da empresa Orgulho de realizar 

Orgulho de pertencer 

Quadro 1: Codificação inicial ou aberta das narrativas em relação aos valores da empresa 

Fonte: Elaboração própria 

 

A essas codificações foram acrescentadas informações descritivas, como cargo ocupado 

pelo narrador na empresa, data/contexto da história, inserção de histórias pessoais, relação entre 

níveis hierárquicos e destaques sobre criatividade. Isso porque elas contribuem para entender o 

contexto em que os valores são mencionados. 

Alguns fatos marcaram mudanças nos procedimentos e nos hábitos praticados na 

empresa. Os narradores da Seleção de Narrativas citaram um acidente ambiental de grandes 

proporções, a descoberta de recursos naturais, a crise econômica de 2008, uma crise corporativa 

com repercussão internacional e a aplicação da Lei de Cotas para Pessoas Pretas e Pardas em 

processo seletivo da empresa. 

Também recorrente nas narrativas foi a inserção de histórias pessoais, desde o título até 

a contextualização. Assim, a narrativa “(Company’s name) and I” mostrou os projetos 

realizados por um analista de sistemas para estabilizar a conexão de internet do escritório nos 

Estados Unidos com a sede no Rio de Janeiro e “Recém-casado na Líbia” narrou a correria de 

um empregado que retornou da viagem de lua de mel, trocou a mala e viajou para uma missão 
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no país africano para apresentar um projeto. Alguns falam de realização de sonhos, referências 

familiares, do sentimento de orgulho de pertencer à empresa, pensamentos esses expressos em 

frases como “O que me motivou a realizar essa ação e me fez persistir foi a indignação de pensar 

que iriam cortar a ‘minha caldeira’” ou ainda “Somos uma empresa muito importante para o 

Brasil. Precisamos nos fortalecer como base da sociedade e da economia brasileiras e não 

podemos permitir seu enfraquecimento.” 

Ao escreverem sobre suas atividades, os empregados indicam que a rotina sofre impactos 

– tanto internos quanto externos à empresa - de fatores que funcionam como uma espécie de 

filtro. São eles: o contexto socioeconômico, as particularidades da indústria e da empresa, a 

natureza da atividade desenvolvida e a vivência pessoal e profissional do narrador. Esses 

fatores, indicados na Figura 1 como codificação focalizada ou seletiva, são representados em 

forma de conjuntos, cujas interseções indicam que os empregados podem ter diferentes 

apreensões dos valores da empresa, a depender do quanto estão expostos a cada um dos fatores. 

Não se trata aqui de interpretações diversas de um mesmo valor, mas das vivências que 

influenciam a absorção de conhecimentos e valores da organização. 

Isso explica porque profissionais que lidam diretamente com comunidade têm mais 

proximidade com o valor diversidade humana e cultural do que aqueles de operação industrial 

e estes últimos estejam com a atenção voltada para a eficiência operacional. No Rio de Janeiro, 

uma enfermeira que se dedicou a construir uma dinâmica de gestão do conhecimento sobre boas 

práticas de atendimento à saúde; a assistente social, do Amazonas, sensibilizou seus superiores 

para um projeto de erradicação do analfabetismo entre terceirizados; e um comunicador liderou 

a campanha interna anual de prevenção de acidentes em um município do Rio de Janeiro. Eles 

estão unidos pelo valor de empreendedorismo e inovação. Mas, talvez esses projetos não 

tenham o mesmo valor para o engenheiro de equipamentos, que usou o seu conhecimento de 

atomização para desenvolver equipamento para produção de um composto químico especial. 

Da análise precedente, pode-se construir o gráfico que expressa a teoria substantiva, 

conforme Charmaz (2009), apresentado na Figura 1.  
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Figura 1 - Teoria substantiva sobre a interação entre valores da empresa e valores pessoais dos empregados 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Na interseção de todos os conjuntos (Figura 1) foram encontrados valores muito 

representativos nas narrativas, como o “zelo pelo trabalho” e o “respeito à vida”. Nos valores 

declarados pela empresa, esse seria apenas uma parte dos princípios embutidos no valor “ética 

e transparência”. Outros princípios do Código de Ética podem ser encontrados nas histórias, 

mas não apareceram com a mesma frequência, o que nos leva a inferir que não estariam no 

núcleo central de valores.  

Outro ponto central é a “valorização de pessoas pela relação de confiança”. O valor 

“pessoas” para a empresa está vinculado ao “desenvolvimento dos profissionais”. Não fica claro 

se esse conceito está vinculado apenas à atualização e capacitação dos profissionais ou se inclui 

oportunidades de integrar projetos nos quais o conhecimento adquirido possa ser aplicado. Um 

dos princípios do código de ética da empresa fala de compromisso com o respeito e a 
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valorização das pessoas em sua “diversidade e dignidade”, sem esclarecer a questão. Os textos 

das narrativas mostram que é pela relação de confiança que lhes é conferida pelos superiores 

hierárquicos em sua capacidade laboral e pelo reconhecimento dos colegas de equipe em sua 

capacidade de contribuição que os empregados se sentem valorizados. Frases como “Depois de 

explicar o plano a ele [chefe], ele deu apoio total à ideia e me deu sinal verde para proceder ao 

novo projeto” e “Tive a sorte de ir [para o trabalho de campo] com o melhor geólogo da 

empresa. Já eu era apenas um geofísico novo, com poucos anos de experiência. Muito esperto; 

mas novo”, expressam o sentimento de satisfação pela relação de confiança. 

Os níveis hierárquicos estão vinculados ao papel de aprovadores, e nem sempre fica claro 

se os empregados participam das decisões. Algumas narrativas mostram que sugestões são bem-

vindas, mas o nível gerencial decide e distribui atividades. Segundo Schein (2009), esse é o 

nível de suposições básicas, aquele que é menos visível na organização, pois são crenças, 

percepções, pensamentos e sentimentos inconscientes na organização. Um técnico ambiental, 

por exemplo, afirmou ter sido “convocado” para fazer a limpeza de uma praia por ocasião de 

um grande acidente ambiental e, apesar dos 28 dias longe da família, ele avalia que “valeu a 

experiência”, mas em nenhum momento ele cogita a possibilidade de ter a iniciativa de 

participar do atendimento a uma situação emergencial. Outra experiência viveu um profissional 

de comunicação, que teve seu projeto de relacionamento com a imprensa rejeitado pelo 

superior. Ele esperou por 10 anos para implementá-lo, quando se tornou gerente e pode, então, 

tomar a decisão. Destaca-se que não houve menção da participação da sua equipe para o sucesso 

do projeto, indicando que ele pode ter reproduzido as suposições básicas da cultura de 

hierarquia. 

Os fundadores e líderes de uma organização, segundo Freitas (2007), têm 

responsabilidade crucial na criação, no desenvolvimento e na manutenção da cultura na 

organização. Este fenômeno não nasce ao acaso, mas é definido de acordo com o objetivo a ser 

alcançado. Essa construção deve ser realizada no nível de artefatos, que embora estejam em um 

plano de estruturas e processos organizacionais visíveis (ambiente físico, linguagem, vestuário, 

maneiras de se comunicar), são questões difíceis de decifrar (SCHEIN, 2010). Além disso, há 

que se considerar a necessidade de gerenciar o que Chao e Moon (2005) chamaram de cultural 

tiles ou telhas culturais, para mostrar que os indivíduos são motivados por múltiplas fontes que 

formam mosaicos, o que implica múltiplas identidades culturais. As ações do líder devem 

favorecer a criação de uma visão compartilhada (CHAO; MOON, 2005; MUZZIO; COSTA, 

2012; MUZZIO, 2017). 
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Formar uma cultura organizacional exige mais que uma vontade do líder da empresa ou 

um documento oficial declarando os valores. Em seu relato sobre a experiência da Pixar, 

Catmull (2014) conta como criou um ambiente criativo, incluindo o valor da colaboração e da 

experimentação mesmo em uma cultura hierárquica. Seu relato aponta que o papel da liderança 

na relação com a cultura, parte da consciência sobre a cultura vigente, e da identificação de 

brechas ou lacunas que devem ser usadas para alcançar o aprendizado dos valores pretendidos 

pela organização, e os valores precisam ser congruentes entre as aspirações individuais e 

coletivas (MUÑOZ; CASTILLHO, 2013; NARANJO-VALENCIA; CALDERÓN-

HERNANDEZ, 2015). 

A função da gerência é enxergar em longo prazo para intervir e proteger os empregados 

para buscar a excelência. Gerentes inspiradores conduzem pessoas e equipes à superação. Em 

outros termos, “É responsabilidade dos bons líderes que as palavras permaneçam ligadas aos 

significados e ideais que representam” (CATMULL, 2014, p. 94). A Pesquisa de Junquilho e 

Silva (2004), na Empresa de Correios e Telégrafos, também identificou a necessidade de um 

processo de debate coletivo entre a alta administração e os atores organizacionais, a fim de 

aproximar as práticas e significados daqueles princípios desejáveis da organização. 

Estas experiências reforçam a codificação seletiva adotada neste estudo, evidenciando 

que há aspectos que podem e devem ser alvo de ações para a empresa criar e manter os hábitos 

e crenças necessários à organização. Além disso, existem os fatores externos, sobre os quais ela 

não tem controle.  

 

6 CONCLUSÃO  

 

Esse estudo buscou nos textos inscritos na 2ª edição da Seleção de Narrativas elementos 

que permitissem compreender, ao menos, parte da dinâmica da relação entre os valores dos 

profissionais e aqueles declarados pela empresa. Além desses textos, a análise de dados 

considerou o site oficial e o Relatório de Sustentabilidade 2014 e 2015 da empresa, válidos na 

ocasião deste estudo, como fontes de dados. 

Utilizou-se a perspectiva construtivista da Teoria Fundamentada, sistematizada por 

Charmaz (2009), como referência nos procedimentos da pesquisa. Constituíram a amostra 25 

narrativas, de um total de 163 inscritas na Seleção de Narrativas de 2016, sendo esse número 

suficiente para saturar a teoria, que evidenciou os elementos que compuseram a codificação 

seletiva. A partir desses construtos, foi possível identificar pelo menos quatro conjuntos de 

elementos que estão entrelaçados. Esses conjuntos funcionam como uma espécie de filtro 
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através do qual os empregados absorvem os valores da empresa segundo seus próprios valores 

e trazem à tona os valores percebidos ou interpretados, que são apreendidos em suas vivências 

individuais e efetivamente praticados na empresa.  

Essa interpretação não se traduz num todo homogêneo, porque as experiências 

individuais e de subgrupos que atuam em regiões e atividades diferentes da cadeia produtiva 

dão origem a diferentes percepções da realidade. Isso mostra que os indivíduos desenham 

diferentes e simultâneas facetas para se comportar de acordo com o ambiente social e se adaptar 

ao grupo, criando, aparentemente, um mosaico cujo padrão reflete as cores básicas dos valores 

organizacionais.  

Assim, a pesquisa revelou que as organizações podem, sim, gerir melhor a diversidade 

cultural da sua força de trabalho, em busca de ativar as facetas que tenham coerência e possam 

reforçar os valores chave da organização, sabendo que a cultura não será um todo homogêneo, 

em razão de suas influências nacionais, regionais e locais, que são interpretadas e 

ressignificadas. 

A estratégia analítica da pesquisa permitiu identificar seis valores que, considerando a 

constância, foram destacados como valores essenciais para os empregados, localizados na 

interseção dos quatro conjuntos que conformam o filtro: i) ética: zelo pelo trabalho e respeito à 

vida; ii) valorização das pessoas pela relação de confiança; iii) inovação e criatividade; iv) 

superação de desafios; v) importância dos resultados e vi) orgulho de realizar e pertencer à 

empresa. Isso não significa, porém, que não existam outros valores importantes, a depender da 

natureza do projeto, da formação acadêmica e das experiências do profissional, do contexto 

socioeconômico ou de particularidades da indústria e da empresa, mas eles não estariam 

localizados nesse núcleo central que concentra valores importantes em qualquer circunstância.  

Esses valores estão alinhados aos valores declarados pela empresa, apesar de haver 

algumas diferenças. A superação de desafios, por exemplo, para a empresa está vinculada à 

inovação tecnológica, enquanto para os empregados tem a ver também com cumprimento de 

prazos e metas, com inovação na gestão e atendimento a emergências. A inovação, na visão dos 

empregados, não está apenas nos negócios ou na tecnologia, mas também na gestão. Esta 

evidência na pesquisa, ademais, aponta uma convergência com os estudos que vêm 

aproximando a análise do potencial de inovação de uma empresa com sua cultura 

organizacional. Revisando a bibliografia desta relação entre cultura organizacional e inovação 

Bruno-Faria e Fonseca (2014) apontam que as principais conclusões são de que estas relações 

são bastante fortes. Em geral, os valores e pressupostos básicos indicam uma maior relação com 

a capacidade de inovação do que os artefatos e símbolos. As narrativas deste estudo confirmam 
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que práticas de gestão, fundadas nos pressupostos básicos, têm uma maior relação com este 

valor do que políticas e declarações - que estão no nível dos artefatos. 

Da mesma forma, a valorização de pessoas não se restringe às políticas de 

desenvolvimento de pessoas, mas, sobretudo, se traduz na relação de confiança com os 

superiores e com a equipe. A cultura organizacional se mostra como o respaldo invisível para 

a estratégia, apesar do seu fortalecimento depender de uma convergência entre as aspirações 

individuais e da empresa que, juntas, têm forte influência no desempenho organizacional. 

Conhecer essas características é importante para que a cultura organizacional seja uma 

aliada no cumprimento dos objetivos da empresa. Os líderes da organização têm um papel 

crucial na criação, construção e reprodução dos pensamentos e sentimentos que movem o 

público interno, pois o jeito de ser da organização não é uma obra do acaso, apesar de alguns 

valores serem reproduzidos num nível inconsciente. Para inserir, reformar, reforçar ou mesmo 

excluir um valor de uma determinada cultura, não basta colocá-lo em palavras, mas sim 

expressá-lo em ações que impactem a dinâmica dos filtros, e isso não é tarefa simples. É um 

trabalho que deve ser realizado todos os dias. Por outro lado, o papel da liderança não exclui a 

necessidade de manter um processo de diálogo com os atores organizacionais para aproximar 

os valores e a prática, considerando os diferentes pontos de vista que, de forma circular, 

impactam a renovação dos valores culturais. 

O estudo apontou ainda a pertinência da utilização de narrativas (storytelling) para 

conhecimento e análise das interpretações dadas pelos atores, principalmente na forma como 

eles justificam as ações e seus resultados. A relação forte com alguns dos valores declarados da 

empresa, aponta o quanto a linguagem compartilhada acaba por ser incorporada nas interações 

sociais que vêm a gerar significados. 

Este trabalho, conquanto tenha transitado sistematicamente no papel da liderança, não 

focou especificamente a participação da liderança nessa dinâmica da cultura organizacional da 

empresa. Dada a importância desse público para o tema, recomenda-se estudos específicos 

sobre como esses valores são construídos e reconstruídos pelos líderes, gerentes ou decisores 

da organização.  
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RESPONSABILIDADE SOCIAL E CULTURA:  

UM ESTUDO FENOMENOGRÁFICO SOBRE O PONTO DE VISTA DA 

LIDERANÇA NUMA EMPRESA DE ENGENHARIA 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CULTURA: 

 UM ESTUDIO FENOMENOGRÁFICO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 

LIDERAZGO EN UNA EMPRESA DE INGENIERÍA 

 

SOCIAL RESPONSIBILITY AND CULTURE:  

A PHENOMENOGRAPHIC STUDY FROM THE POINT OF VIEW OF 

LEADERSHIP IN AN ENGENEERING COMPANY 

 

 

Resumo 

 

Estudos sobre a cultura organizacional destacam os líderes como atores fundamentais para a 

criação ou reconstrução de uma forma de pensar e agir na empresa. Este estudo escolheu esse 

público para investigar o que percebem, como vivenciam e em que contexto experimentam a 

concepção de responsabilidade social numa empresa brasileira de engenharia. Utilizou-se os 

procedimentos metodológicos da fenomenografia para criar e analisar as categorias descritivas 

que contribuam para entender o fenômeno da responsabilidade social na empresa. A amostra 

contemplou 20 entrevistas semi-estruturadas. A análise dos dados identificou que os líderes têm 

diferentes níveis de percepção e um conhecimento fragmentado sobre o conceito de 

responsabilidade social e isso reflete nas decisões de trabalho. Ao possibilitar a identificação 

de várias concepções de um único fenômeno e o contexto a ele relacionado, esse método 

qualitativo foi importante para identificar a presença de responsabilidades sociais para o dia a 

dia do negócio da empresa e como esse fenômeno está internalizado na cultura da organização, 

isto é, de que forma ele faz parte do pensar e do agir da empresa. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social. Liderança. Cultura. Fenomenografia 

 

Abstract  

 

Studies on organizational culture highlight leaders as key actors in creating or rebuilding a way 

of thinking and acting in the company. This study had this audience chosen in order to 

investigate what they perceive, how they live and in which context they experience the 

conception of social responsibility at an engeneering company. The methodological procedures 
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of phenomenology were used to create and analyze the descriptive categories that contribute to 

understand the phenomenon of social responsibility in the company. The sample included 20 

semi-structured interviews. The data analysis identified that leaders have different levels of 

perception about the concept of social responsibility and it reflects in their work decisions. By 

making it possible to identify several conceptions of a single phenomenon and its related 

context, this qualitative method was important to identify the presence of social responsibilities 

for the daily business of the company and how much this phenomenon is internalized in the 

organization’s culture, that means, how it is part of the thinking and acting of the company. 

 

Keywords: Social responsibility. Leadership. Culture. Phenomenography. 

 

 

1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

Vivemos, segundo a concepção de Elkington (2001), numa revolução cultural global 

que exige mudanças das empresas para se adaptarem ao capitalismo sustentável. Isso porque 

além do pilar tradicional da lucratividade, as empresas precisam atender a níveis de qualidade 

ambiental e justiça social para seguir existindo. Empresas de diferentes naturezas, tamanhos e 

modelos de gestão podem ter mais ou menos dificuldades de integrar a responsabilidade social 

empresarial (RSE) em suas atividades. Essa integração exige consciência sobre a importância 

dos temas para a sustentabilidade da organização e o desenvolvimento de competências. 

Embora o comprometimento de todos seja importante, o envolvimento da alta direção é 

relevante para o comprometimento dos demais níveis de liderança, que por sua vez devem ter 

uma compreensão profunda sobre o assunto (ELKINGTON, 2001; ABNT, 2010; RUGGIE, 

2014).  

As declarações e ações da liderança, assim como os propósitos, valores, ética e 

estratégia da organização determinam sua direção. Por esse motivo, é importante que a RSE 

integre as políticas, a cultura organizacional, as estratégias, as estruturas e as operações. Além 

disso, a liderança tem a prerrogativa de desenvolver políticas coerentes com a cultura 

organizacional a fim de incrementar a capacidade de aprendizagem e atuar como força motriz 

para o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes (BAUMGARTNER, 2009; 

ABNT, 2010; PÉREZ LÓPEZ, 2012; RUGGIE, 2014). 

A partir desse destaque dado à liderança para a integração da responsabilidade social 

na organização, este trabalho buscará compreender a Responsabilidade Social Empresarial 
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como um fenômeno vivenciado por líderes numa empresa brasileira de engenharia. O objetivo 

desta pesquisa é compreender o que esse profissional, com poder de decisão e direcionamento 

de equipes, pensa sobre a RSE, como a experimenta e como identifica o contexto em que o 

fenômeno ocorre. É importante pontuar que a experiência desse grupo pode ser disseminada na 

organização e, pouco a pouco, ser internalizada passando a fazer parte das crenças que 

conformam a cultura organizacional (MARTON, 1981; ELKINGTON 2001; SCHEIN, 2010; 

RUGGIE, 2014). 

Adotar-se-á neste estudo a fenomenografia como metodologia de pesquisa uma vez 

que seus procedimentos permitem captar a descrição do fenômeno, o processo e o contexto da 

responsabilidade social. A fenomenografia entende o fenômeno como algo que é 

experimentado e concebido de diferentes maneiras pelos indivíduos que integram um grupo 

(MARTON, 1981; MARTON; BOOTH, 1997; SANDBERG, 2000; CHERMAN; ROCHA-

PINTO, 2016). 

Esse estudo é importante para a academia e a empresa, pois considerando que os 

líderes fazem escolhas estratégicas e escolhas sobre como cumprir responsabilidades sociais 

corporativas, o conhecimento sobre a percepção dessas escolhas ajuda a entender a adesão da 

empresa à RSE (WOOD, 1991; ALMEIDA, 2009). Nessa linha de conhecer para gerenciar, 

esse estudo tem aderência com a proposta da ISO 26000, que recomenda análise da 

organização, desde o propósito e natureza das operações, estratégia, histórico, até as 

características da força de trabalho para implementar a RSE na organização (ABNT, 2010; 

SCHEIN, 2010; MÁYNEZ-GUADERRAMA; CAVAZOS-ARROYO; NUÑO-DE LA 

PARRA, 2012; NARANJO-VALENCIA; CALDERÓN-HERNÁNDEZ, 2015). 

Além dessa introdução, o trabalho tem mais quatro seções. Buscou-se na literatura 

referências teóricas sobre cultura organizacional e o papel da liderança, além de marcos 

importantes no debate sobre a responsabilidade social desde a década de 1960 até os anos 2010. 

O trabalho segue com o referencial metodológico da fenomenografia, além da análise e 

interpretação dos resultados e a conclusão. 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 Cultura e liderança  

 

É a partir de uma história compartilhada que grupos, organizações ou profissões 

constroem uma cultura. Neste estudo, adota-se o conceito de cultura, apresentado por Schein 

(2010), como um processo de aprendizado de um grupo que é, em parte, influenciado pelo 

comportamento do líder. A cultura orienta e restringe comportamentos e sentimentos dos 

membros mediante os pensamentos – expressos por meio de artefatos como normas, regras, 

histórias; valores e crenças; e suposições básicas – e proporciona estabilidade, no sentido de 

reduzir incertezas e ansiedades. O autor faz uma imagem da relação cultura e liderança 

comparando-a com dois lados de uma mesma moeda. Isto porque o líder tem a prerrogativa de 

sugerir ou impor soluções a problemas de sobrevivência e integração interna, que uma vez 

experimentadas e aprovadas pelo grupo, passam a ser assumidas por todos, num processo de 

aprendizado, dando origem a uma cultura. Esse processo de construção social é um ciclo 

contínuo que associa sentir, conhecer, interpretar, inovar e agir (SCHEIN, 2010; PÉREZ 

LÓPEZ, 2012; CHOO 2006). 

Isso não significa, contudo, que os líderes ensinem – em via de mão única – a seus 

respectivos grupos os modos de perceber, pensar e sentir ou que tenham o monopólio da criação 

da cultura. Existe, contudo, a premissa de que o criador de um grupo tem ideias fortes sobre o 

que e como fazer, adota teorias bem articuladas e escolhe pessoas que pensam como ele. Os 

líderes formais em muitos casos podem também desenvolver sistemas de valores e códigos de 

comportamento que recompensam ou punem ações de subordinados. Líderes informais podem 

influenciar no processo com suas opiniões ou simplesmente agindo de acordo com suas próprias 

suposições. A construção da cultura se dá num processo dinâmico de interação social no qual 

os membros buscam soluções e encontram as propostas, que recebem especial atenção. A 

confirmação da posição do líder ou mesmo o surgimento de um membro forte para ocupar esse 

lugar depende de essas soluções serem bem sucedidas (SCHEIN, 2010; MORGAN, 2010). 

O conceito de líderes formais, neste estudo, refere-se a profissionais nomeados pela 

empresa para gerenciar processos e direcionar equipes.  Ressalta-se, contudo, que nos estudos 

sobre administração o termo liderança não é utilizado como sinônimo de chefia ou 

gerenciamento. O profissional que está na posição de chefia não necessariamente possui 

habilidades em níveis necessários para influenciar pessoas para o alcance dos resultados 

planejados pela organização (Drucker, 1996; Chiavenato, 2004). A comunicação interpessoal 

entre líder e liderados tem impactos na motivação e no desempenho das pessoas e da equipe. 

Para desenvolver habilidades e atitudes de uma comunicação assertiva, é preciso capacitar-se 
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continuamente quanto a forma de comunicação, que deve ser cuidadosa, clara e objetiva. Além 

disso, convém que o líder seja consciente de seu estilo de liderança e saiba utilizar os recursos 

ligados à inteligência emocional, pois criando um ambiente de diálogo, com repeito pelas 

diferenças e abertura para feedbacks construtivos, o processo de gestão tende a ser mais 

eficiente (MOURÃO et al., 2016). 

No contexto cultural, a atuação do líder é um componente do processo de construção 

contínuo da realidade. Há outros elementos como as experiências dos indivíduos e subgrupos, 

fatores históricos, características das culturas nacionais e condições da natureza que impactam 

num conjunto de aprendizados que são compartilhados e nem sempre estão visíveis para as 

pessoas. Tudo isso faz parte de uma programação coletiva da mente (HOFSTEDE, 2001) ou, 

em outras palavras, conformam os esquemas interpretativos comuns (MORGAN, 2010). 

As pessoas acumulam aprendizados a partir da interação com vários grupos e adquirem 

uma experiência cultural que pode ser reforçada ou reformulada mediante contato com outras 

pessoas e grupos, que absorvem o conhecimento tácito intra-organizacional. A força e a 

estabilidade da cultura estão no fato de as suposições básicas de um grupo serem assumidas, 

ainda que inconscientemente, pelos indivíduos que pretendem se filiar a ele. O fundamental na 

formação da cultura, que delineia as fronteiras do grupo, é a resposta emocional compartilhada 

que pode sofrer influências, inclusive, do estágio de evolução do grupo. Haverá resistência 

apenas quando os pensamentos e comportamentos forem contrários às suposições do grupo de 

origem do indivíduo (SCHEIN, 2010; BAUMGARTNER, 2009; PÉREZ LÓPEZ, 2012; 

MÁYNEZ-GUADERRAMA; CAVAZOS-ARROYO; NUÑO-DE LA PARRA et al., 2012). 

Ao serem selecionados para trabalhar numa organização, os profissionais trazem na 

sua bagagem os pressupostos epistemológicos e as suposições básicas de suas respectivas 

profissões (disciplinas). A cultura disciplinar adquirida no período de formação constrói modos 

fragmentados de pensar, resultado da estratégia metodológica de dividir o mundo para 

compreendê-lo. Nesse modelo, o indivíduo perde a visão da complexidade do todo, que 

compreende aspectos materiais e imateriais, o campo das relações físicas e biológicas e o campo 

das relações não materiais (processos individuais, organizacionais e culturais). No mundo em 

que vivemos, desde que haja interação humana, a realidade é híbrida, isto é, os dois campos 

estão entrelaçados (RAYNAUT, 2011). 

Para recompor esses fragmentos da realidade, a interdisciplinaridade adota uma lógica 

do diálogo e da colaboração entre as disciplinas, na qual é possível construir um problema 

comum e ao mesmo tempo produzir um conhecimento coerente com os conceitos e métodos 

das disciplinas. Não basta que as disciplinas estejam justapostas trazendo múltiplos e distintos 



43 

 

 

olhares, o que daria origem ao um simples mosaico de conhecimentos, nem serem costurados, 

sem a devida reflexão. O sentido da colaboração em torno de uma problemática comum e de 

um compromisso comum está na identificação das questões a serem compartilhadas e nas 

questões específicas a serem tratadas pelas disciplinas. A ideia não é abandonar o recorte 

disciplinar, mas aproveitar o conhecimento que cada um pode oferecer numa dinâmica de 

intercâmbio  (RAYNAUT, 2011). 

Alguns profissionais trilham uma trajetória interdisciplinar, que considera uma 

dimensão formativa e uma dimensão profissional. A primeira está relacionada a escolha do 

indivíduo em ter mais de uma formação em diferentes áreas de conhecimento e a segunda leva 

em conta a atividade laboral realizada em área não ligada diretamente à sua formação ou a 

utilização de conceitos e métodos de diferentes disciplinas. Nessa trajetória, o conhecimento e 

as experiências contribuem para a criação de um olhar sistêmico sobre uma realidade complexa 

(aspecto cognitivo) e capacitação para criar soluções autônomas (aspecto comportamental) para 

interagir com as demandas da sociedade do conhecimento. Quando o indivíduo agrega seu 

conhecimento a uma perspectiva interdisciplinar, ele potencialmente aumenta a interface dos 

elementos cognitivos com os elementos comportamentais. Em outras palavras, amplia as 

possibilidades de compreensão dos fenômenos e de criação de soluções de forma sistêmica 

(STEIL, 2011). 

Em novas situações no contexto da organização, o comportamento dos líderes ou 

fundadores (autoridade formal) é suscitado entre os participantes e reflete a forma de pensar, as 

suposições e intenções deles. Conforme o grupo vai compartilhando experiências, surgem 

outros elementos que farão parte do conjunto de respostas aprendidas. A cultura se fortalece à 

medida que as pessoas compartilham experiências emocionalmente intensas (SCHEIN, 2010). 

Se por um lado essas experiências são capazes de fortalecer o conjunto de 

aprendizados, por outro os indivíduos passam a ter dificuldades de se adaptar, mudar e crescer 

em novos padrões, mesmo quando o ambiente demanda essa mudança. Por esse motivo, Schein 

afirma que “o entendimento cultural é desejável para todos, mas é essencial para os que forem 

liderar” (SCHEIN, 2010, p. 21). Nesse sentido, é um desafio para a liderança estar consciente 

da cultura e identificar os elementos que se tornam disfuncionais e gerenciar a evolução ou 

necessidade de mudança para que o grupo possa sobreviver num ambiente em constante 

mudança. No processo de criação de significado, construção de conhecimento e tomada de 

decisões podem ocorrer conflitos que precisam ser identificados e gerenciados em torno de um 

ponto de equilíbrio que direcione o alcance dos objetivos comuns (NARANJO-VALENCIA; 

CALDERÓN-HERNÁNDEZ, 2015; CHOO, 2006). 
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À medida que a organização se estabiliza e as suposições do líder passam a ser 

compartilhadas, existe um processo de socialização ou aculturação de novos membros, que 

acontece no simples convívio. Além disso, há mecanismos de fixação das crenças, valores e 

suposições e mecanismos de articulação secundária ou reforço, que independem das 

características ou habilidades pessoais do líder. Os valores culturais compartilhados persistem 

ao longo tempo ainda que os membros do grupo mudem (BAUMGARTNER, 2009). 

Se utilizados de forma consciente, tudo aquilo que os líderes percebem, mensuram e 

controlam pode ser utilizado como mecanismos para comunicar a cultura. Isso inclui a forma 

de reagir a incidentes críticos e crises; os critérios para alocar recursos e remunerar; a 

modelagem de papéis, o ensino e o coaching; as recompensas e o que consideram na hora de 

recrutar, selecionar, promover ou demitir. Esses elementos estão nas camadas intermediária 

(crenças e valores expostos) e profunda (suposições básicas) da cultura. Já os mecanismos de 

reforço das mensagens primárias estão ligados aos artefatos, que apesar de serem difíceis de 

decifrar, estão na camada mais superficial ou visível da cultura. Esses últimos podem ser 

comunicados por meio da estrutura organizacional, sistemas e procedimentos, rituais, design 

do espaço físico, histórias sobre eventos e pessoas importantes e as declarações formais da 

filosofia, credos e códigos da organização (SCHEIN, 2010). 

Esses mecanismos de articulação secundária podem passar a ser mecanismos de 

criação de cultura nas organizações em estágios mais maduros ou estabilizados. Conforme esses 

mecanismos de manutenção se tornam efetivos para consolidar o sucesso da organização, eles 

se convertem em filtros ou critérios para a seleção de novos líderes. Esse processo, por si só, 

dificulta o movimento de mudança ou renovação cultural, pois os novos líderes tendem a 

reproduzir o que deu certo no passado (SCHEIN, 2010). 

Os líderes podem apenas influenciar na evolução da cultura desde que estejam 

conscientes das consequências simbólicas de suas ações e tenham compromisso com os valores 

que desejam promover; isto é, mais do que declará-los é preciso praticá-los. Todavia, isso não 

confere aos líderes o controle sobre a cultura, pois isto significaria manter um processo 

manipulador de controle ideológico e pode vir acompanhado de resistência e desconfiança 

(HOFSTEDE, 2001; MORGAN, 2010; PÉREZ LOPEZ, 2012). 

Neste estudo, não serão explorados em detalhes os mecanismos de gerenciamento 

cultural em organizações. Busca-se aqui compreender que existem experiências culturais que 

são aprendidas e compartilhadas e que influenciam a forma de as organizações trabalharem. 

Além disso, por mais que não seja a única influência na definição de artefatos, crenças e valores 
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e suposições básicas, a liderança tem um papel relevante na criação e gerenciamento da cultura, 

realizado a partir das suas próprias experiências. 

 

2.2 A evolução do conceito de responsabilidade social 

 

O conceito de responsabilidade social acompanha uma dinâmica que se relaciona com 

o contexto histórico, as crises capitalistas e as demandas da sociedade. Num estudo sobre a 

evolução do conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE), Carroll (1999) resgatou 

esse movimento entre os anos 1950 e 1990. Acompanhar a trilha dos autores por ela estudados 

contribui para entender a diversidade de compreensões em torno do conceito. 

Nos Estados Unidos, Bowen (1953) traz a discussão sobre as empresas como centro 

de poder e decisões que afetam a vida de cidadãos. Nesta primeira publicação seminal, ressalta-

se a discussão sobre a responsabilidade não da empresa, mas do empresário em tomar decisões 

e seguir políticas que favoreçam os objetivos e valores sociais (CARROLL, 1999; SUMIYA; 

SANO, 2014). 

Na década seguinte, Davis (1960) trouxe a ideia de que, vista num contexto de gestão, 

as decisões e ações de responsabilidade social extrapolam os interesses técnicos e econômicos 

diretos. As decisões socialmente responsáveis dos empresários (e não das empresas) podem ser 

justificadas como algo que pode trazer ganhos econômicos no longo prazo, com a oferta de 

empregos, controle da inflação e manutenção da concorrência. Davis (1967) aperfeiçoou o 

conceito ao relacionar as consequências éticas dos atos com a responsabilidade social 

mostrando que as ações institucionais tem efeitos no sistema social e não apenas nas pessoas. 

Ele reforça a visão de que os negócios afetam e são afetados pelas partes (grupos sociais). 

Importante observar que as reflexões sobre responsabilidade do empresário, as 

expectativas do público, o bem-estar socioeconômico e os interesses sociais estão num contexto 

de pós-guerra mundial, ascensão dos Estados Unidos como potência econômica, a divisão do 

mundo entre blocos socialista e capitalista, protestos contra a Guerra do Vietnã, movimentos 

em defesa dos direitos humanos, das mulheres, dos negros e dos homossexuais.  

A ideia de interesses dos públicos aparece quando Johnson (1971) define a empresa 

socialmente responsável como aquela que equilibra os múltiplos interesses, que inclui o lucro 

para os acionistas e as necessidades dos funcionários, fornecedores, comunidades e a nação. O 

negócio integra um sistema sociocultural que delimita, por meio de normas e papéis sociais, 

formas de responder a situações particulares e a conduzir a produção.  
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Outra contribuição importante que o estudo de Carroll (1999) identificou na evolução 

do conceito de RSE é oriunda do Comitê de Desenvolvimento Econômico. O CED, na sigla em 

inglês, adotou, em 1971, o pressuposto que os negócios deveriam servir às necessidades da 

sociedade e que havia uma tendência de mudança no contrato social entre as empresas e a 

sociedade. Na medida em que as empresas eram convidadas a assumir outras responsabilidades 

que não apenas os lucros e a servir aos valores humanos, era esperado que seu futuro dependesse 

das respostas dadas às expectativas do público. Possivelmente, essa visão é reflexo dos 

movimentos sociais que, no início dos anos 1970, alertavam para a degradação do meio 

ambiente, lutavam pela segurança dos trabalhadores e o direito dos consumidores. 

A discussão sobre a responsabilidade corporativa aponta então para um debate sobre 

as respostas da empresa que ultrapassam os limites econômico, técnico e legal. Nesse sentido, 

Davis (1973) acrescenta que a empresa tem a obrigação de avaliar seus processos decisórios e 

as respectivas consequências de suas decisões para o sistema social externo de forma a 

relacionar os benefícios sociais aos objetivos econômicos. Com isso, tem-se a visão de que a 

RSE começa quando termina o estrito cumprimento da lei, que é a obrigação de qualquer 

cidadão. Em 1976, Gordon Fitch afirma que responsabilidade social é uma tentativa de 

solucionar problemas causados total ou parcialmente pela corporação (CARROLL, 1999). 

A partir das premissas básicas de que a instituição empresarial é uma unidade 

econômica que produz bens e serviços para obter lucro e que a sociedade espera que ela obedeça 

às regras do jogo (a lei), Carroll propõe, em 1979, uma nova definição ao afirmar que a 

responsabilidade social atende às expectativas econômicas, legais, éticas e discricionárias da 

sociedade em relação às empresas em determinado período de tempo. A visão de que a RSE 

requer comportamentos e normas éticas para além do cumprimento da lei, ganha importância 

nesse debate e as responsabilidades discricionárias têm a ver com as ações voluntárias, muitas 

vezes filantrópicas, das empresas, que dependem mais da escolha dos administradores e das 

empresas do que por uma demanda social no sentido ético. Em 1991, Carroll avança nesse 

conceito afirmando que apesar de a categoria econômica ser a base das outras 

responsabilidades, o negócio deveria cumprir todas as categorias em todos os momentos; isto 

é, a empresa socialmente responsável obtém lucro, cumpre a lei, atua de forma ética e é uma 

boa cidadã corporativa. Além disso, o “social” da responsabilidade empresarial está ligado à 

necessidade de orientar as atividades para atender às partes interessadas (CARROLL, 1999). 

A responsabilidade social corporativa, para Jones (1980), deve ser vista como um 

processo de tomada de decisão, que constitui um comportamento responsável, embora não haja 

um consenso sobre esse comportamento. Para ele, as empresas têm obrigações para com grupos 
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sociais que devem ser adotadas de forma voluntária e ampla. Isso significa dizer que o 

comportamento não deve se restringir à força coercitiva da lei ou do contrato sindical e não 

deve se limitar aos interesses dos acionistas, mas se estender a outros grupos como clientes, 

empregados, fornecedores e comunidades.  

Já Drucker (1984) atribuiu um novo significado à RSE superando a ideia de 

responsabilidade associada à lucratividade, tal como defendeu nos anos 50. O pai da 

administração moderna definiu RSE como a capacidade de transformar um problema social em 

oportunidades de negócios. Cochran e Wood (1984) empreenderam esforços em investigar se 

responsabilidade social e lucratividade estavam relacionadas. Eles pesquisaram várias formas 

de desempenho social e financeiro e decidiram usar o índice de reputação como medida de RSE 

(CARROLL, 1999). 

No Brasil, o final dos anos 1980 foi marcado pelo processo de redemocratização, 

seguidas crises econômicas e acirramento de conflitos de classe. Nesse contexto houve uma 

busca por novos fundamentos de legitimação que dessem conta de superar dificuldades e 

assegurassem um consenso hegemônico das classes dominantes em prol do desenvolvimento 

industrial, o que conferiu visibilidade à questão social em torno da produção. Um desses 

fundamentos foi a ideia de empresa-cidadã, pautada em valores altruístas, colaboracionistas e 

não conformados com intervenção paternalista do Estado. O programa de responsabilidade 

social é uma alternativa para contribuir no fortalecimento da imagem, conquista da fidelidade 

de clientes, aumento da produtividade de empregados, atração de investidores, obtenção de 

incentivos fiscais do Estado. Ou seja, o programa faz parte de um projeto de hegemonia de 

classe, de caráter conservador (CESAR, 2008). 

Nos anos 1990, mais do que trabalhar no conceito de RSE, os pesquisadores adotaram 

os conceitos existentes como base para refletir sobre temas relacionados que contribuíssem para 

a operacionalização da RSE. O modelo de desenvolvimento social, a teoria das partes 

interessadas, ética nos negócios e cidadania corporativa foram alguns desses temas.  

Uma dessas contribuições foi o estudo de Wood (1991), que reformulou o modelo de 

desempenho social corporativo com vistas a avançar numa teoria de relação entre empresas e 

sociedade a partir de vários dos autores citados. Os domínios econômico, legal, ético e 

discricionário são identificados nos princípios institucional (legitimidade ou licença social para 

operar), organizacional (a empresa deve assumir os problemas por ela causados) e individual 

(discrição gerencial ou escolhas feitas pelas pessoas que decidem na organização). A segunda 

contribuição diz respeito aos processos de RSE, entendida como o comportamento de dar 

respostas, de solucionar, de tomar a responsabilidade para si de forma antecipada e preventiva. 
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O modelo de desenvolvimento social adota como aspectos de responsividade a avaliação do 

ambiente (contexto), a gestão de stakeholders (atores) e gerenciamento de políticas e questões 

sociais (interesses). A terceira contribuição são os resultados decorrentes dos impactos sociais 

(positivos ou negativos) do comportamento corporativo; os programas utilizados para 

implementar a responsabilidade e/ou os processos de responsividade; e as políticas 

desenvolvidas para gerir as questões sociais e os interesses das partes interessadas. As políticas 

sociais da empresa atendem ao objetivo institucional de defender a legitimidade dos negócios, 

ao objetivo organizacional de melhorar a adaptabilidade da empresa em face do ambiente e o 

objetivo moral e ético de criar uma cultura que privilegie escolhas éticas, que apoie e incentive 

os atores individuais a atenderem opções de cumprirem as responsabilidades sociais 

corporativas (WOOD, 1991). 

O presente estudo vai ao encontro do conceito de discrição gerencial, trazido por Wood 

(1991), segundo o qual os gerentes das empresas são “agentes morais e são responsáveis por 

fazer escolhas sobre como cumprir as responsabilidades sociais corporativas” (WOOD, 1991, 

p. 702). O autor ressalta a importância de se testar essa ideia realizando pesquisas empíricas 

para entender como os gerentes definem e cumprem as expectativas econômicas, legais, éticas 

e discricionárias em suas empresas. O conhecimento sobre como os gerentes percebem as 

escolhas em seus ambientes organizacionais e sociais, as restrições que experimentam e as 

inovações que desenvolvem contribui, por exemplo, para entender os princípios que motivam 

os líderes das empresas, o grau de adesão de uma empresa aos princípios de RSE e identificar 

os processos de responsividade adotados.  

No final dos anos 1990, as organizações empresariais entraram no debate e publicaram 

conceitos que nem sempre convergiram para um único entendimento. Quadros conceituais 

mostram diferentes ênfases atribuídas aos autores além de organizações como o World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD), o Banco Mundial, a Comissão Europeia, o 

Instituto Ethos, o Grupo de Institutos Fundações e Empresas (Gife), o Fórum Econômico 

Mundial e o Global Reporting Initiative (GRI). Em comum, os conceitos referem-se à empresa 

como um ator social que contribui para o desenvolvimento, que interage com grupos sociais e 

que esse relacionamento deve se dar de forma ética, prezando as pessoas e o meio ambiente. O 

que pode variar no entendimento das empresas são os valores envolvidos (ex.: responsabilidade, 

transparência, governança, empreendedorismo social, filantropia, voluntarismo, cidadania) e a 

maneira de realizar a RSE nas estratégias e operações do negócio (CESAR, 2008; 

DAHLSRUD, 2008; ALMEIDA, 2009; SUMIYA; SANO, 2014; IRIGARAY; VERGARA; 

ARAÚJO, 2017).  
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No período em que os debates sobre a necessidade de preservação do meio ambiente 

se intensifica, especialmente após a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e o 

Desenvolvimento, a Rio-92, esses assuntos entraram na pauta de debates sobre a 

responsabilidade social. O ambiente e o desenvolvimento sustentável aparecem não apenas na 

visão do WBCSD, do Banco Mundial, da Comissão Europeia e do Instituto Ethos mas também 

de outras iniciativas como a International Organization for Standarization (ISO) e a Global 

Reporting Initiative (GRI).  

O presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, propôs cinco categorias 

para analisar o engajamento empresarial. i) Governança corporativa, que implica adequação às 

normas nacionais e internacionais, atendendo aos princípios de transparência e accountability 

(responsabilização pelas decisões) e seguindo normas de conduta social, ambiental e ética. ii) 

Filantropia ou doação de recursos materiais ou financeiros para causas humanitárias. iii) 

Responsabilidade social corporativa, entendida como a forma de as empresas responderem às 

expectativas de seus públicos de interesse, seja agregando valor ao negócio, seja se 

responsabilizando pelos efeitos sociais e ambientais de suas ações. iv) Empreendedorismo 

social, segundo o qual a empresa transforma ideias social ou ambientalmente responsáveis em 

produtos ou serviços e, v) Cidadania global corporativa, que tem por premissa a atuação 

conjunta de empresas, governos e sociedade civil para unir esforços na solução de questões que 

afetam o mundo todo, como mudança climática, educação e corrupção (SCHWAB, 2008). 

Paralelamente, a Organização das Nações Unidas encabeça duas grandes iniciativas 

de adesão voluntária: o Pacto Global e os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 

Humanos. O primeiro foi lançado em 2000 como um fórum para promover práticas de RSE 

com princípios nas áreas de direitos humanos, condições de trabalho, meio ambiente e ações 

contra a corrupção. O Pacto Global conta com mais de 12 mil empresas signatárias e redes 

nacionais de interação em mais de 150 países, incluindo a Argentina, Bolívia e o Brasil (REDE 

BRASILEIRA DO PACTO GLOBAL, 2016; RUGGIE, 2014).  

Os Princípios Orientadores, aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU 

em 2011, foram construídos com o propósito de ser uma base comum de conhecimento para 

governos e empresas que atuam na economia globalizada. A Carta Internacional dos Direitos 

Humanos e vários tratados não haviam impedido que a produção de riquezas coexistisse com o 

desrespeito aos direitos humanos, seja por responsabilidade direta ou cumplicidade das 

corporações. Existe, segundo Ruggie (2014), uma crise na governança contemporânea, que vai 

além da discussão entre regulamentação e voluntarismo. Ele defendeu a adoção de princípios 

como instrumento não vinculante, sob o ponto de vista jurídico, acreditando na força de 
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mobilização dos três sistemas de governança que podem exercer influências mútuas: o sistema 

de leis e políticas públicas, o sistema de governança civil (partes interessadas afetadas pela ação 

das companhias) e a governança corporativa. 

A novidade dos 31 Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos está 

nos fundamentos do quadro referencial “Proteger, Respeitar, Remediar”, que tem três pilares: 

o dever do Estado em proteger os direitos humanos (inclusive de empresas) por meio de 

políticas, regulamentação e julgamentos; a responsabilidade das empresas de respeitar os 

direitos humanos (independente da atuação dos governos) e de abordar impactos negativos da 

empresa; e necessidade de reparação, dos governos ou empresas, por meio de ações judiciais 

ou extrajudiciais. Outros órgãos normativos internacionais, incluindo a ISO, a Corporação 

Financeira Internacional (IFC) e a União Europeia, adotaram o quadro referencial e os 

princípios em suas iniciativas, o que fortaleceu o documento (RUGGIE, 2014). 

O estudo de Sumiya e Sano (2014) ratifica a ideia de que governos, empresas e 

sociedade civil podem assumir diferentes papéis, numa perspectiva colaborativa e 

complementar. As autoras defendem o protagonismo dos governos, atuando como órgãos 

normativos, que estabelecem leis e regulam a atuação de empresas no campo da RSE; como 

incentivadores, reconhecendo as ações, produzindo materiais informativos e fazendo compras 

com critérios de sustentabilidade. O governo pode ainda atuar como fomentador de parcerias. 

O desafio é repensar e reposicionar a atuação do governo e das corporações, que devem superar 

a visão de ações pontuais em favor de um comprometimento estratégico alinhado com 

prioridades sociais e ambientais identificadas por meio do diálogo entre governo, empresas e 

sociedade. 

As diretrizes da Norma Internacional ISO 26000, cuja elaboração envolveu 

especialistas de mais de 90 países e 40 organizações internacionais num extenso processo de 

diálogo, recomendam que as organizações tomem decisões e realizem atividades em 

conformidade com a legislação aplicável e as normas e acordos internacionais. Além disso, é 

preciso responsabilizar-se pelos impactos sociais, econômicos e ambientais de suas decisões e 

atividades, que são identificados de forma a considerar as expectativas das partes interessadas, 

isto é, pessoas ou grupos que tenham interesses nessas decisões e atividades. A organização 

socialmente responsável deve contribuir para o desenvolvimento sustentável, satisfazendo as 

necessidades do presente sem comprometer a satisfação das necessidades de gerações futuras. 

Esse processo deve permear todas as atividades da organização e estimular a adoção dessas 

responsabilidades pelos seus públicos de relacionamento (ABNT, 2010). 
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A responsabilidade social, segundo a ISO 26000, afirma que convém que as 

organizações respeitem sete princípios, a começar pela accountability, que diz respeito à 

prestação de contas e responsabilização pelos impactos causados. O princípio da transparência 

implica em ter franqueza e disposição de comunicar sobre suas decisões e atividades de maneira 

clara, precisa, tempestiva, honesta e completa. O comportamento adotado na organização deve 

ser ético, pautado em valores de honestidade, equidade e integridade. Também foi previsto o 

respeito nos últimos três princípios: respeito pelos interesses das partes interessadas, respeito 

pelo estado de direito e respeito pelas normas internacionais de comportamento (ABNT, 2010). 

Essa revisão dos conceitos de RSE nas últimas décadas não pretendeu esgotar todos 

os pontos relevantes da literatura, mas evidenciar que desde a filantropia dos homens de negócio 

até a gestão socialmente responsável é notável a mudança ao longo do tempo. Essa dinâmica 

pode contribuir para as múltiplas percepções acerca do sistema de gestão. 

Análises de conteúdo de relatos da sustentabilidade mostram que as empresas tem 

diferentes níveis de compreensão e adoção do conceito de responsabilidade social e que embora 

os conceitos possam estar presentes na estratégia da empresa, há que se conhecer a percepção 

das pessoas. Existe a necessidade de que os líderes tenham consciência da cultura para poder 

alcançar a mudança na gestão na medida dessa cultura. Daí a importância de se realizar estudos 

pautados em metodologias de pesquisa qualitativa para identificar as culturas organizacionais 

e as suas formas de recepção e internalização dos valores relativos à responsabilidade social 

(CESAR, 2008; BAUMGARTNER, 2009; IRIGARAY; VERGARA; ARAÚJO et al., 2017). 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Ao conceber a necessidade de se compreender o que significa a responsabilidade social 

na concepção de líderes de uma empresa, considera-se oportuno a utilização da fenomenografia 

como metodologia de pesquisa. Esse método qualitativo busca captar a descrição do fenômeno, 

o processo e o contexto, entendendo o fenômeno como algo que é experimentado e concebido 

de diversas formas pelos indivíduos de um determinado grupo (MARTON, 1981; MARTON; 

BOOTH, 1997; SANDBERG, 2000; CHERMAN; ROCHA-PINTO, 2016). 

Na perspectiva fenomenográfica, pelo menos três dimensões são consideradas: a 

dimensão referencial, que implica definir a natureza do fenômeno (o que é?); a dimensão 

processual (como se vivencia o fenômeno?) e, por fim, a dimensão contextual, que se relaciona 



52 

 

 

ao momento, lugar ou circunstância em que se dá o fenômeno (quando, onde, com quem e em 

que circunstâncias) (FREIRE; DUARTE, 2010). 

Adotou-se como princípio na fenomenografia o fato de que indivíduos constroem, a 

partir de suas experiências e vivências, diferentes concepções de um fenômeno. A consciência 

de cada um sobre cada conceito é resultado das percepções que o indivíduo tem sobre a forma 

de experimentar o fenômeno. Esse processo de compreensão e entendimento permite uma 

sistematização do pensamento, organizado numa estrutura lógica, inclusiva e hierárquica, 

utilizada nas repetidas experiências. A fenomenografia busca descrever as formas de 

experimentar o fenômeno, sabendo que o entendimento dessa estrutura lógica possibilita 

compreender como o grupo interpreta os aspectos significativos da realidade (MARTON, 1981; 

MARTON; BOOTH, 1997; CHERMAN; ROCHA-PINTO, 2016). 

Em outras palavras, a fenomenografia recomenda procedimentos para compreender o 

que é culturalmente aprendido, num processo que implica apreender e criar sentido, e com o 

que o indivíduo desenvolve por meio de suas experiências em torno de um fenômeno integral. 

Assim, considera-se que a consciência de um conceito (ou concepção) se forma a partir do 

movimento circular de perceber a realidade, pensar (ou criar sentido) e agir. Essas concepções 

são o que o método busca compreender (MARTON, 1981, SANDBERG, 2000; CHERMAN; 

ROCHA-PINTO, 2016). 

A descrição das categorias de responsabilidade social escolhidas para analisar essas 

concepções vai ao encontro do “tipo ideal”, um recurso analítico baseado em conceitos para 

apreender o fenômeno social tal como ele é representado ou construído na sociedade. A análise 

sociológica proposta por Weber (2011) busca tipificar ou descrever uma ideia ou pensamento 

a fim de criar uma referência para compreender a realidade. O “tipo ideal” não é um modelo a 

ser seguido nem mesmo realiza avaliação para saber se a realidade percebida e as ações estão 

corretas ou equivocadas. 

A Fenomenografia faz a distinção entre o conhecimento sobre a realidade (perspectiva 

de primeira ordem) e as diferentes percepções que os indivíduos possuem acerca da realidade 

ou de sua experiência nessa realidade (perspectiva de segunda ordem). Dessa forma, o método 

defende a complementaridade das duas perspectivas, enfatizando a necessidade de descobrir 

como as pessoas experimentam, interpretam, entendem, apreendem, percebem ou 

conceitualizam os aspectos da realidade. É importante observar que as descrições de segunda 

ordem são autônomas na medida em que não podem ser derivadas das descrições de primeira 

ordem, isso porque as concepções são socialmente construídas ao longo do tempo. Esse 

princípio impossibilita uma descrição que seja considerada como definitiva ou imutável 
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(MARTON, 1981; MARTON; BOOTH, 1997). 

Neste estudo, foram realizadas 20 entrevistas semiestruturadas e em profundidade 

buscando caracterizar as concepções de responsabilidade social segundo líderes de uma 

empresa brasileira de engenharia. O número de entrevistas atende ao número mínimo indicado 

pelo método (MARTON, 1981; CHERMAN; ROCHA-PINTO, 2016). 

A fenomenografia reconhece que as concepções criadas podem sofrer variações a 

depender do que é culturalmente aprendido, o nível de desenvolvimento das pessoas em relação 

ao fenômeno e o estado clínico, que tem a ver com as diferenças internas dos indivíduos que 

interferem em suas experiências e conceitos do mundo. Em geral, os estudos científicos se 

ocupam de analisar a fonte de variação e não propriamente as variações de concepções. Nesse 

estudo, buscamos identificar as diferentes maneiras de conceber os aspectos da 

responsabilidade social na empresa independente de serem formas adequadas de perceber-

pensar-agir (MARTON, 1981).  

Atendendo ao princípio da variação intencional, a amostra contemplou um grupo de 

líderes formais da empresa, considerando o cargo ocupado pelo entrevistado em diferentes 

níveis hierárquicos, tempo de empresa, formação acadêmica e área de atuação. A ideia é mostrar 

a variedade de pontos de vista de profissionais relacionados à questão da pesquisa, conforme 

Tabela 1 (CHERMAN; ROCHA-PINTO, 2016; GREEN; BOWDEN, 2009). 

 

 

 

Tabela 1 - Variação intencional de entrevistados 

 Subgrupos  Variedade  

Posição/ cargo Gerente geral 

Gerente 

Gerente setorial 

3 

11 

6 

Tempo de 

empresa 

De 9 a 15 anos 

De 15 a 29 anos 

Mais de 30 anos 

12 

5 

3 

Formação 

acadêmica 

Ciências Exatas (Engenharias, Geologia, Computação, 

etc) 

Ciências Sociais Aplicadas (Administração, Economia, 

Comunicação, Direito, Contabilidade, etc) 

9 

 

11 

Área de Atuação Área de Operação (E&P, Refino e Gás) 

Administrativo (RH, RSE, SMS e outros) 

11 

9 
Fonte: Elaboração própria 

 

Foram propostas aos entrevistados questões que refletem as diferentes dimensões da 

fenomenografia. Buscou-se com essas perguntas coletar dados para a construção de categorias 
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descritivas que expliquem como o grupo de líderes compreende a responsabilidade social no 

âmbito da empresa para a qual trabalham. Não se avaliou respostas certas ou erradas, mas a 

variação de concepções que se relaciona com o grupo e o contexto da empresa.  

Cherman e Rocha-Pinto (2016) identificaram a capacidade de o método 

fenomenográfico possibilitar a captura da naturalidade de movimento que os sujeitos 

estabelecem entre as categorias descritivas até o nível de sua consciência focal. Isto é, os 

indivíduos adotam concepções distintas como modos de ação diante de diferentes contextos 

sociais, espaciais e temporais a depender dos conhecimentos e de sua experiência com o 

fenômeno. 

Essa observação reforça a necessidade de cuidados para não interferir nas respostas 

dos entrevistados. O que e como se pergunta na entrevista fenomenográfica é muito importante, 

pois isso pode influenciar na percepção dos participantes em relação aos aspectos que a questão 

envolve. As perguntas abertas são mais adequadas por permitirem que os entrevistados 

escolham as dimensões a responder. Isso, por si só, fez com que cada entrevista fosse diferente 

(GREEN; BOWDEN, 2009; SANDBERG, 2000). 

Como resultado do trabalho interpretativo, os enunciados são agrupados em categorias 

por suas semelhanças e as categorias são diferenciadas refletindo seus pontos divergentes dos 

enunciados. A construção das categorias descritivas na fenomenografia não são definidas a 

priori como em outros métodos. Nesse sentido, trata-se de uma análise dialética, pois os 

significados são desenvolvidos durante o processo de comparação das citações (MARTON, 

1986). 

As categorias descrevem as variações de concepções que surgem em diferentes 

situações. Nesse sentido, o conjunto de categorias é considerado estável e generalizável entre 

as situações mesmo que a maneira de pensar dos indivíduos migrem de uma categoria a outra 

em diferentes situações. As categorias não classificam os indivíduos, mas descrevem as suas 

percepções. O mapeamento das categorias denota formas de pensamento do intelecto coletivo 

ou mente coletiva, um conjunto estruturado de ideias, conceitos e crenças que estão implícitas 

às possíveis interpretações da realidade (perspectiva de primeira ordem). A dinâmica desse 

sistema é incessantemente movimentada pelos novos conhecimentos que, uma vez 

compartilhados, passam a fazer parte do mundo percebido com variações a depender da 

experiência dos indivíduos (perspectiva de segunda ordem) (MARTON, 1981). 

O resultado da pesquisa é exposto no quadro denominado “espaço de resultado” 

(outcome space) que contém as categorias descritivas ou concepções e as dimensões 

(referencial, processual e contextual) com as diferentes percepções dos entrevistados. As 
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categorias e as dimensões são dispostas de forma ascendente (mais simples para mais 

complexa), hierárquica (níveis de compreensão) e inclusiva (concepção está relacionada e 

inserida na concepção seguinte). A mente coletiva é representada no mapa de espaço de 

resultado, que mostra a inter-relação entre concepções e ilustra o caminho percorrido pelos 

indivíduos (MARTON; BOOTH, 1997; SANDBERG, 2000; FREIRE; DUARTE, 2010). 

Após a realização das 20 entrevistas, nos meses de março e abril de 2017, procedeu-

se a transcrição e envio dos textos para os entrevistados por email (Apêndice A). Apenas dois 

entrevistados não tiveram o áudio gravado. Nesse caso, foi redigido um relato denso com base 

em anotações. A todos foi dada a oportunidade de ajustar ou alterar respostas, não tendo sido 

solicitadas em retorno mudanças substanciais que alterassem o conteúdo da entrevista. As 

entrevistas também foram registradas em diário de campo no qual foram destacadas as 

observações e primeiras reflexões acerca do conteúdo e o contexto da entrevista. 

 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Os registros realizados antes mesmo das transcrições apontaram para a questão de que 

os gestores da empresa pesquisada possuem uma concepção fragmentada sobre o fenômeno 

estudado: a responsabilidade social na empresa em que trabalham. Isto porque existe entre eles 

uma percepção parcial, fruto da vivência pessoal e profissional, sobre o que significa a 

responsabilidade social e como esta é praticada; isto é, como as suas decisões e atividades 

impactam na sociedade, na economia e no meio ambiente e as práticas da empresa para 

responsabilizar-se por esses impactos (ABNT, 2010; RAYNAUT, 2011). 

Existe ainda a elaboração de um pensamento pautado em percepções da realidade por 

vezes pouco familiares e, não raro ocorre de o gerente não associar a responsabilidade social 

com a atividade (ação) em seu setor. Isso ficou evidenciado em algumas entrevistas nas quais 

os gerentes fizeram forte referência à RSE com uma atividade diretamente ligada ao 

relacionamento com as comunidades no entorno das unidades operacionais. Essa perspectiva 

de segunda ordem (ou mundo percebido) leva a inferências de que existem gerências dedicadas 

a esse trabalho. Essa relação lógica não permite que o gestor faça uma associação da 

responsabilidade social com a sua atividade, como um valor da cultura organizacional, 

transversal a todas as atividades. Essa característica tem impacto nas escolhas que os gerentes 

fazem pela organização (princípio individual) no modelo de desenvolvimento social 

(MARTON; BOOTH, 1997; WOOD, 1991; SCHEIN, 2010; RAYNAUT, 2011). 
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Ao não associarem que existe responsabilidade social em decisões e atividades que 

causam impactos em pelo menos uma fração das partes interessadas da empresa (ABNT, 2010; 

Wood, 1991; Schwab, 2008; Almeida, 2009; Ruggie, 2014), os gestores ou líderes formais 

revelaram uma suposição básica da empresa em que atuam: a departamentalização das 

atividades que não necessariamente dialogam entre si. Alguns trechos deixam claras as 

fronteiras: “Não temos conexão com a responsabilidade social. A gente lida aqui muito com o 

que é contábil, grana, acompanhamento” (E7); “Não tenho contato com RSE pois trabalho com 

consórcios. Tratamos de questões estritamente técnicas” (E13) e “Minha análise de 

desempenho é econômica. Quem participa dessa avaliação de impacto na cidade é o pessoal da 

RSE com o pessoal do empreendimento” (E17).  

Uma líder pontuou essa separação das atividades como um limite de atuação mas ela 

não se afasta da visão de departamentalização: “cada gestor responde por dados técnicos de sua 

área e não sobre o negócio como um todo. Não há uma área que consolide as análises numa 

avaliação geral” (E11). Ao questionar a falta de uma área e não a falta de um diálogo entre os 

setores, ela confirma a reprodução dessa suposição que está na camada mais interna da 

organização (SCHEIN, 2010). 

Ao mesmo tempo, há outra suposição básica relacionada ao resultado econômico-

financeiro dissociado dos impactos e riscos sociais. As duas maiores preocupações dos gestores, 

segundo E1, são o tempo (prazo para executar o projeto) e  orçamento, sem levar em conta que 

o risco social pode onerar o projeto. Apesar de conhecer a importância da responsabilidade 

social em seu trabalho de implantação de projetos, E16 afirma que os gestores não tiveram 

treinamento em RSE e se a empresa oferecer, eles não vão perceber o valor: “Eles vão dizer 

algo como: ‘isso não vai me ajudar a entregar a obra no prazo, isso não vai me ajudar a entregar 

meu produto’. O perfil do engenheiro é imediatista e matemático; é exato e resultado” (E16). 

Essa visão de resultado é confirmada nas palavras de um engenheiro: “Acredito que o social já 

está embutido em outras avaliações. Criar uma outra avaliação social encontraria muita 

resistência na empresa pelo fato de demandar um esforço adicional” (E13).   

A visão de resultado econômico-financeira também é compartilhada por um 

economista: 

 

A gente não tem a mínima obrigação de olhar esse lado na hora de tomar uma decisão. 

Se a minha decisão tem um impacto do ponto de vista social, a gente não olha isso. A 

gente olha só o lado econômico. Se tiver que olhar, ok, mas eu vou continuar fazendo 

assim porque economicamente é melhor para mim, é melhor para o meu negócio. Não 

vou ser muito romântico em achar que isso não importa. O critério de decisão vai ser 
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o que trouxer mais lucro para companhia, mais retorno. Poderia ser olhado, mas teria 

que estar no padrão (E4). 

 

Outra observação que chamou a atenção foi o fato de que muitos gestores estão 

respondendo pela pasta atual há menos de um ano. Em parte, isso pode explicar a preocupação 

em se buscar informações e conhecimentos voltados para sua atividade-fim. Respondendo a 

perguntas abertas, os gerentes que não trabalham com projetos de responsabilidade social, não 

demonstraram atenção, por exemplo, pelos temas centrais elencados pela ISO 26000 que podem 

tangenciar suas atividades: direitos humanos, práticas de trabalho, meio ambiente, práticas leais 

de operação, questões relativas ao consumidor e envolvimento e desenvolvimento de 

comunidade (ABNT, 2010).  

A rotatividade de gestores, fruto de um contexto político-econômico da empresa, foi 

resultado de uma revisão estratégica e reestruturação organizacional. Nesse contexto, alguns 

entrevistados mencionaram atenção a questões de compliance ou conformidade legal e de 

processos, por vezes associadas à ética, além de compromisso com a segurança operacional e a 

redução de acidentes de trabalho (E2, E5, E8, E12). Esses dois temas mencionados 

espontaneamente e atribuídos ao momento da empresa não foram relacionados à 

responsabilidade social na fala dos entrevistados. 

A baixa procura por assuntos relativos a responsabilidade social aliada a falta de 

associação da responsabilidade social às suas atividades na empresa, sejam operacionais ou 

administrativas, leva-nos a inferir que este valor não está integrado de forma homogênea nas 

suposições básicas da organização, a camada mais profunda da cultura (SCHEIN, 2010). 

Quando perguntados sobre os limites das decisões dos gestores, que reflete um aspecto da 

dimensão processual da fenomenografia (FREIRE; DUARTE, 2010), algumas respostas 

ratificam esse achado. De forma direta, E1 mencionou que “o maior limite é o conhecimento”; 

E6 disse que as pessoas fazem muito vínculo com patrocínios sociais e que há uma enorme 

dificuldade em associar o conceito de RSE, que não é muito claro na empresa, com a própria 

atividade. E7 já esteve a frente de projetos em que avaliava impactos socioambientais e 

respeitava direitos humanos, por exemplo, mas durante a entrevista disse: “Hoje de manhã 

pensei: ‘ela vem me entrevistar... o que eu vou dizer de responsabilidade social na empresa? 

Não sei!’ Sinceramente não sei o que é responsabilidade social” e E15 disse: “não conheço 

profundamente o conceito [de RSE], mas o que a empresa nos ensina, eu faço”. 

O espaço de resultado desenhado na Tabela 2 mostra as concepções sobre a 

responsabilidade social tal qual vivenciada na cultura da empresa investigada. Foram extraídos 

das entrevistas elementos que caracterizassem os critérios avaliados nas dimensões referencial, 
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processual e contextual. Ao agrupar as linhas de pensamento e vivências similares, observou-

se a existência de pelo menos cinco categorias descritivas de concepção sobre o fenômeno. A 

tabela foi construída a partir das linhas, de forma ascendente, das compreensões mais simples 

para as mais completas de acordo com cada critério. A leitura das mesmas compreensões a 

partir das colunas, revelou um detalhamento assertivo das categorias descritivas, que vai ao 

encontro do que Weber (2011) classificou como “tipo ideal”; isto é, um recorte de elementos 

conceituais de um fenômeno através dos quais as inter-relações são confrontadas. O tipo ideal 

não tem a ver com o “dever ser” ou a descrição exemplar, mas de uma construção motivada 

pela representação de uma ideia que parece adequada e objetivamente possível. 

A identificação das categorias descritivas revelaram um conjunto de pensamentos do 

intelecto coletivo que mostra uma interpretação acerca da realidade (a perspectiva de segunda 

ordem), tal como prevê a fenomenografia; ou seja, as categorias classificam o conjunto de 

ideias, conceitos e crenças e não um grupo de indivíduos (MARTON, 1981). O espaço de 

resultados permitiu observar também que um entrevistado pode transitar em mais de uma 

concepção a depender de seus conhecimentos e experiência com o fenômeno, captando o 

momento de ampliação de sua consciência focal. Esse aspecto vai ao encontro do que Cherman 

e Rocha-Pinto (2016) convencionaram chamar de “Continuum ininterrupto de concepções”.  
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(continua) 

  Categorias 

 descritivas 

Dimensões 

Responsabilidade 

social como ações 

sociais pontuais 

Responsabilidade 

social com atributos de 

benefícios sociais e de 

imagem 

Responsabilidade 

social como uma 

oportunidade para o 

negócio 

Responsabilidade social 

como uma necessidade 

do negócio 

Responsabilidade 

social integrada ao 

sistema de gestão 

Dimensão 

Referencial 

Como entende 

RSE 

 

 

Forma de trabalhar se 

relacionando com 

comunidades do 

entorno das 

operações, 

entendendo e 

mitigando impactos 

negativos e trazendo 

impactos positivos 

para as localidades. 

Faz distinção entre 

ação social e 

assistencialismo. 

É uma preocupação da 

empresa para além do 

negócio, uma forma de 

ajudar a populações 

economicamente 

desfavorecidas. RS é 

operacionalizada por 

meio de patrocínio a 

projetos sociais e 

contribui para a 

imagem da empresa. 

A empresa tem o papel 

social de fazer a 

sociedade evoluir, 

contribuindo para a 

qualidade de vida das 

pessoas. Ela deve se 

preocupar em produzir 

lucro mas também em 

preservar o meio 

ambiente e contribuir 

para o 

desenvolvimento 

social. 

A empresa é vista como 

um ator social dentro da 

sociedade e como tal tem 

responsabilidades legais 

e voluntárias a cumprir 

em face de sua interação 

com outros atores. Há um 

limite entre a 

responsabilidade da 

empresa, do Estado e nas 

organizações da 

sociedade civil. 

RSE associada a 

impactos e riscos do 

negócio para a 

localidade, a região e 

o planeta. Há a 

necessidade de 

responsabilização da 

empresa e o respeito 

aos direitos. Empresa  

também é 

responsável por 

impulsionar a RSE 

na cadeia produtiva. 

Vivência com o 

tema 

Não associa RSE a 

vivências 

profissionais ou 

pessoais 

Já participou de ações 

de voluntariado ou 

doações 

Tem alguma vivência 

pessoal que faz com 

que perceba a 

necessidade de atender 

a demandas sociais 

Menciona a utilização 

racional de recursos 

naturais, consumo 

consciente e respeito aos 

direitos 

Entende que as 

causas social e 

ambiental é 

importante para o 

negócio e para a 

preservação da vida. 

Importância para 

o negócio 

Relacionamento com 

comunidades 

Contribuição para toda 

a sociedade 

Relacionamento com 

vários públicos 

Gestão de impactos 

sociais e ambientais da 

atividade da empresa 

Sustentabilidade do 

negócio (impactos e 

riscos) sob aspectos 

econômico, social e 

ambiental 
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(conclusão) 

  Categorias 

 descritivas 

Dimensões 

Responsabilidade 

social como ações 

sociais pontuais 

Responsabilidade 

social com atributos de 

benefícios sociais e de 

imagem 

Responsabilidade 

social como uma 

oportunidade para o 

negócio 

Responsabilidade social 

como uma necessidade 

do negócio 

Responsabilidade 

social integrada ao 

sistema de gestão 

Dimensão 

Processual 

Envolvimento do 

gestor com RSE 

Considera importante 

para a empresa mas 

não tem atuação 

direta 

Participa de algumas 

iniciativas sem associá-

las a RSE 

Cumpre e dissemina 

orientações da empresa 

que são monitoradas 

Aplica alguns conceitos 

de RSE em sua atividade 

como iniciativa 

individual 

Atua em projetos de 

RSE ou aplica 

critérios de RSE em 

sua atividade 

Limitações da 

decisão do gestor 

Não percebe 

limitação 

Decisão da sede pode 

não reverberar nas 

unidades operacionais 

Financeira Falta de direcionamento 

da alta liderança, padrões 

e normas 

Conhecimento sobre 

o que seja RSE 

Busca por 

informações 

Informações de sua 

atividade fim 

Informações de sua 

atividade fim 

Conhecimentos de 

interesse pessoal sem 

associação com 

atividade da empresa 

Conexão de informações 

de suas atividades com 

informações de outras 

áreas da indústria 

Relaciona 

informações de suas 

atividades com 

outros temas 

Disseminação de 

valores 

Fazer bem o trabalho 

de RSE 

Vivência com lado 

humano e visita a 

projetos 

Diálogo, relação de 

confiança 

Capacitação e vivências Sistema de gestão, 

liderança pelo 

exemplo e 

treinamentos 

Dimensão 

contextual 

Associação da 

RSE com sua 

atividade 

Nenhuma. Não 

associa RSE com 

seus atos de gestão 

Indireta. RSE é 

atividade de outras 

áreas 

Esporádica. Participa 

de ações isoladas sob 

orientação da empresa 

Colaborador. Apoia 

iniciativas da empresa e 

aprofunda reflexões 

Ativo. Trabalha 

diretamente ou tem 

interação com 

gerência de RSE 

Partes 

interessadas nas 

ações de RSE 

RSE no contexto do 

relacionamento com 

comunidades (como 

ajuda) 

RSE no contexto do 

relacionamento com 

comunidades (como 

necessidade da 

operação) 

RSE voltada para 

públicos externos que 

podem impactar 

negativamente no 

negócio (comunidades, 

fornecedores, 

imprensa) 

Múltiplos públicos 

internos e externos, 

comuns às empresas 

(empregados, 

fornecedores, 

comunidades, poder 

público, etc.) 

Pessoas ou grupos 

interessados na 

atividade da empresa 

em determinado 

contexto (variável) 

Quadro 2 - Espaço de resultado sobre as concepções de responsabilidade social numa empresa de engenharia 

Fonte: Elaboração própria 
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Um exemplo disso foi o entrevistado E5 que considerou RSE importante embora não 

tenha atuação direta, própria da categoria “Responsabilidade social como ações sociais 

pontuais”. Ao mesmo tempo, ele narra exemplos de sua participação em ações isoladas sem 

associá-las a RSE, da categoria “Responsabilidade Social como benefícios sociais e atributos 

de imagem”. Por iniciativa individual, E20 aplica alguns conceitos de RSE relacionados a 

práticas trabalhistas em sua equipe de segurança, que porta armas de fogo e está sujeita a rotinas 

estressantes, da categoria “Responsabilidade social como uma necessidade do negócio” e ao 

mesmo tempo relaciona informações de suas atividades com outros temas, da categoria 

“Responsabilidade social integrada ao sistema de gestão”. O continuum ininterrupto de 

concepções só pode ser percebido em razão de a fenomenografia buscar inter-relacionar e 

construir a interdependência das categorias por meio do espaço de resultado (CHERMAN; 

ROCHA-PINTO, 2016). 

De forma espontânea, E20 mencionou que trabalha com segurança empresarial, mas foi 

a sua formação em biologia que lhe trouxe sensibilidade no olhar para as pessoas e o meio 

ambiente. Ao mesmo tempo, o fato de ter atuado em unidades industriais e em ambientes 

administrativos lhe confere um olhar crítico sobre o negócio visto como um todo. Essa é uma 

descrição prática das dimensões formativa e profissional da trajetória interdisciplinar que se 

articulam e conferem ao profissional um leque de conhecimentos técnicos e vivências práticas 

que se inter-relacionam, impactando em suas escolhas ou no que Wood (1991) chamou de 

discrição gerencial (STEIL, 2011). 

A partir da organização do espaço de resultado seguindo a lógica de acordo com os 

critérios, foi possível observar também que as concepções dos líderes formais da empresa sobre 

a responsabilidade social tornavam-se mais complexas à medida que entendem sua própria 

atividade como parte integrada a um todo. Isto é, um líder preocupado em entregar resultados 

de sua atividade-fim pode não ter a percepção clara da interlocução de sua atividade e os 

impactos que a empresa gera e absorve, por exemplo. Sem essa percepção interdisciplinar, a 

criação de sentido acerca da responsabilidade social e a ação consciente podem ficar 

prejudicadas mediante sua compreensão fragmentada da realidade. Quando as competências 

técnicas dialogam com outras disciplinas, numa perspectiva interdisciplinar, uma compreensão 

sistêmica emerge e permite reconectar as partes do todo e criar soluções que contemplem a 

complexidade do mundo (STEIL, 2011; RAYNAUT, 2011). 

O mapa do espaço de resultado, ilustrado na Figura 1, mostra a inter-relação entre as 

concepções sobre a responsabilidade social tal como vivenciada na cultura da empresa 
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estudada. As cinco categorias descritivas identificadas estão dispostas em quatro níveis de 

concepção do fenômeno, desde a mais simples até a mais complexa.  

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 1 - Mapa do Espaço de Resultados para concepções sobre responsabilidade Social numa empresa de 

engenharia 

Fonte: Adaptado de Marton e Booth (1997) 

 

 

As experiências profissionais podem contribuir para a ampliação da consciência sobre 

o fenômeno. Contudo, a inter-relação das categorias descritivas não é hierárquica no sentido de 

dominação ou subordinação. À medida que se vai percebendo mais elementos, aprofundando a 

criação de sentido e agindo com uma compreensão de responsabilidade social mais integrada 

ao negócio, o líder incorpora o valor e amplia as possibilidades de aplicação. Assim, esse estudo 

nos mostrou que a inter-relação entre os níveis de concepções é de evolução mais do que de 

hierarquia, como apontado nos estudos de Sandberg (2000) e Cherman e Rocha-Pinto (2016). 

Interessante também observar que, independente do nível hierárquico e tempo de 

convívio com a cultura da empresa, aqueles profissionais ligados a profissões das ciências 

exatas tenderam a concepções nos primeiros dois níveis, enquanto profissionais que tiveram 

sua formação em ciências sociais aplicadas e da natureza se posicionaram nos dois níveis mais 

avançados. Isso confirma o fato de que não apenas os líderes e as experiências na empresa são 

responsáveis pela construção de um modo de perceber, pensar e agir num contexto cultural. A 

formação acadêmica desenvolve desenhos de pensamentos, como os raciocínios lógicos, 
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estratégicos, sociais, que fazem parte da construção da mente coletiva. Portanto, a universidade 

é um locus importante na construção da cultura de responsabilidade social de todas as profissões 

(HOFESTEDE, 2001; CHOO, 2006; MORGAN, 2010; SCHEIN, 2010; STEIL, 2011; PÉREZ 

LOPEZ, 2012). 

Essa observação vai ao encontro da afirmação de Hofstede (2001) de que a liderança 

é apenas elemento do processo de construção da realidade. Neste estudo, também identificamos 

experiências individuais ou de subgrupos e os fatores históricos que impactam nos aprendizados 

e na construção da mente coletiva no que diz respeito à responsabilidade social. O fato de E11, 

por exemplo, ter nascido numa cidade fortemente impactada por um desastre ambiental por 

vazamento de resíduos tóxicos de outra empresa, traz para ela a reflexão de que é preciso 

identificar as causas e trabalhar com lições aprendidas para que o problema não volte a 

acontecer. E15 tinha uma pessoa com deficiência em sua equipe e posteriormente vivenciou a 

experiência de andar com cadeira de rodas por período determinado e isso faz com que ela 

observe a acessibilidade dos ambientes públicos e privados. Segundo E17, para quem trabalha 

na indústria, no “chão de fábrica”, os valores de responsabilidade social, segurança, meio 

ambiente e saúde são básicos, o que não costuma ser percebido por profissionais 

administrativos. “Culturalmente, temos que trabalhar mais forte com aquela turma que sempre 

foi de sede porque eles não têm muito essa percepção de risco, de RSE, porque eles sempre 

ficam isolados do problema” (E17). 

Fatores históricos como grandes crises ou acidentes exigem respostas do Estado ou 

mesmo do mercado que redundam em pressão externa e demandam uma atuação responsável 

das empresas (WOOD, 1991; SCHWAB, 2008; ALMEIDA, 2009; RUGGIE, 2014). Alguns 

mecanismos externos são conhecidos de alguns gestores, seja a legislação mais rígida, uma 

certificação ou mesmo uma reivindicação da comunidade. Índice de Sustentabilidade Dow 

Jones, Pacto Global, ISO 26000, Direcionadores de Direitos Humanos e Empresas são algumas 

referências para organizações que querem criar uma cultura de responsabilidade social (E1). A 

autoridade ambiental exige uma responsabilidade ambiental objetiva, como explica E14: “Se 

houver algum acidente, eu não posso dizer: ‘Olha! Desculpe... foi a contratada que causou 

isso’”. A criação da área de conformidade foi uma resposta ao mercado, segundo E18, para 

sanar uma necessidade latente em razão de uma crise decorrente de atos de corrupção, da mesma 

forma que em outro momento as ações de segurança, meio ambiente e saúde foram 

intensificadas em razão de um acidente. E19, por sua vez, ressalta que não há como 

desconsiderar uma comunidade no entorno de uma obra: “A pior coisa é quando a gente chega 
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numa área que já teve um projeto da empresa e tenha ficado alguma aresta que não tinha sido 

bem resolvida. Quando a comunidade resiste, fica complicado”.  

No que diz respeito a práticas trabalhistas, existe uma tentativa de a empresa se 

antecipar aos aspectos legais e tendências da sociedade, como foi o caso da licença maternidade 

de seis meses e a extensão do plano de saúde para casais homoafetivos.  

 

Sempre que a gente avalia determinadas medidas, a gente avalia o custo-benefício e 

o custo econômico-financeiro. Agora tem ganhado corpo ações voltadas para 

empregados com deficiência.  Nosso último acordo coletivo tem uma cláusula que 

aponta que empregados com deficiência em situação severa vão ser avaliados e, 

àqueles que couberem, haverá um abono de horas para ir a médicos (E6). 

 

 E6 complementa explicando que existe um ganho de imagem perante o público 

interno mediante essas decisões de cunho social, mesmo entre aqueles que não são diretamente 

beneficiados: “O empregado precisa se entender valorizado, as ações sociais têm um impacto 

simbólico”. 

Outra questão interessante é que as categorias descritivas guardam certa analogia com 

a evolução do conceito de responsabilidade social nas últimas décadas. A “RSE como ações 

sociais pontuais” se aproxima dos conceitos da década de 60, especialmente quando Davis 

(1967) diz que as ações da organização têm efeitos na sociedade e que os negócios afetam e são 

afetados pelas partes. Da mesma forma, “RSE como atributos de benefícios sociais e de 

imagem” tem relação com o conceito dos anos 1970 quando é mencionado que o negócio 

deveria assumir responsabilidades não apenas econômicas e humanas, mas também atender a 

necessidades da sociedade, associando benefícios sociais e objetivos econômicos (DAVIS, 

1973), no caso da empresa estudada, o ganho de imagem. A categoria “RSE como uma 

oportunidade para o negócio se aproxima da segunda contribuição do modelo de 

desenvolvimento social ao preocupar-se com os interesses sociais e com diferentes públicos 

externos (WOOD, 1991). Nessas três categorias distribuídas nos dois primeiros níveis do mapa 

de espaço de resultado, as concepções da dimensão referencial são genéricas. As duas últimas 

categorias se aproximam da discussão iniciada no final dos anos 1990 sobre como 

operacionalizar o conceito. Em “RSE como uma necessidade do negócio”, assim como no 

debate das organizações empresariais, a empresa é vista como um ator social que deve interagir 

de forma ética preservando as pessoas e o meio ambiente (ALMEIDA, 2009; SUMIYA; SANO, 

2014). Por último, a “RSE integrada ao sistema de gestão” se associa a discussões mais recentes 

que relacionam a RSE com responsabilização e direitos humanos não apenas na empresa mas 

em toda a cadeia produtiva (RUGGIE, 2014). 
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Essa associação das categorias descritivas das concepções de responsabilidade social 

na empresa estudada com a evolução do conceito de responsabilidade social indica que os 

líderes precisam se aproximar da discussão sobre a operacionalização do conceito, refletindo 

sobre o que há de responsabilidade social em cada atividade da empresa e como cada um pode 

contribuir numa perspectiva interdisciplinar. Além disso, a responsabilidade social como um 

valor cultural estará sempre distante e inacessível se ele não estiver integrado à gestão, apartado 

do fazer profissional dos líderes formais da empresa. 

A empresa estudada deu passos importantes para inserir a responsabilidade social na 

cultura. As primeiras ações, investimentos sociais e a elaboração anual do relatório de 

sustentabilidade segundo os indicadores da Global Reporting Initiative (GRI), por exemplo, 

iniciadas há mais de 10 anos, deram origem a uma área de Responsabilidade Social, que cria as 

diretrizes para toda a empresa. A inauguração dessa área, em 2012, foi considerada um sinal da 

organização de que o assunto é importante. Houve ainda o estabelecimento de padrões de 

investimento social e a atualização da política de responsabilidade social, esta aprovada pela 

alta liderança (Conselho Administrativo) em 2017, conforme informações do Relatório de 

Sustentabilidade. Segundo Schein (2010), todos esses artefatos fazem parte da camada externa 

da cultura e são norteadores da gestão da empresa, mas eles não são suficientes para 

consolidarem um modo de pensar e agir. 

A contribuição da liderança está em traduzir os conceitos em ações e orientações para 

as equipes, criando ou reforçando os valores e crenças (que formam a camada intermediária da 

cultura) que dialoguem com esses artefatos. Em outras palavras, se consciente da cultura 

desejada pela empresa, o líder tem a responsabilidade de aproximar o discurso e a prática, além 

de sugerir soluções que façam sentido para a empresa e os trabalhadores. O compartilhamento 

de experiências num processo de aprendizagem contínua favorece a evolução da cultura, 

importante para organizações que atuam em meio a crises e num ambiente em constante 

mudança (SCHEIN, 2010; CHOO, 2006; SENGE, 2013).  

Antes, porém, em se tratando de uma empresa de grande porte, os próprios líderes 

formais precisam passar pelo processo de aculturação, pois não basta os padrões e políticas 

existirem como uma letra fria. A quantidade muito grande de políticas não favorece que os 

profissionais estejam atualizados o tempo inteiro, dissecando as orientações em suas atividades 

cotidianas (E1, E4, E17). “Acho que existe conexão entre RSE e o negócio, mas esse link é 

muito intangível” (E5). 

A experiência mostrou que uma das formas de compartilhar o conceito e princípios de 

responsabilidade social (ABNT, 2010) com os líderes da empresa e demais profissionais é fazer 
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um check list de possíveis ou potenciais riscos sociais para o negócio, utilizando a mesma 

linguagem daqueles que decidem sobre a atividade-fim e os indicadores de resultado da 

empresa. “A pessoa precisa compreender que exploração sexual de crianças e adolescentes, por 

exemplo, é um risco que deve ser tratado dentro do seu processo produtivo com fundamentos 

da ética de resultados” (E1). Isso significa olhar a ética do resultado que causou perante as 

partes interessadas e não apenas a intenção de ser ético. Assim, se todos os empregados trazem 

um resultado para a empresa e esse resultado deve ser ético, isso implica dizer que o aspecto 

discricionário de que fala Wood (1991) não é apenas do gestor, mas de todos os profissionais. 

O líder tem a responsabilidade individual de criar um ambiente que favoreça a escolhas éticas 

(E20) e aos profissionais cabe cumprir as responsabilidades sociais corporativas – “As pessoas 

precisam estar imbuídas dessa verdade” (E18). Exemplos dessa responsabilidade individual 

está desde o simples ato de dizer “bom dia” a seus pares, entre outras atitudes de respeito à 

pessoas (E12, E16); até cortar relações comerciais com um fornecedor que tenha preços 

competitivos, mas faça uso de mão de obra análoga ao trabalho escravo (E2). 

Perguntados sobre sugestões de como os líderes podem disseminar os princípios da 

responsabilidade social na cultura da empresa, muitos mencionaram o estilo de liderança pelo 

exemplo (E1, E6, E12, E16, E18, E19, E20) ou o estilo de liderança educativo, com diálogo 

(E2, E3, E5, E7) (DRUCKER, 1996), que parecem ser traços da cultura na empresa estudada. 

A forma de liderar não é o foco desse estudo, embora essa seja uma referência relevante, uma 

vez que a comunicação interpessoal do líder (forma de comunicação, estilos de liderança e 

inteligência emocional) impacta na motivação e o desempenho das pessoas e da equipe. Não há 

um estilo de liderança certo ou errado e sim uma liderança que seja mais assertiva na medida 

em que incrementa o respeito pelo outro e a transparência de linguagem, que são habilidades e 

atitudes a serem desenvolvidas por líderes que se predisponham não apenas a ser decisores da 

empresa, mas que mobilizem ou inspirem pessoas (MOURÃO et al., 2016). 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Esse estudo teve por objetivo compreender as concepções sobre a responsabilidade 

social na cultura de uma empresa brasileira de engenharia, como elas se manifestam através das 

lentes de seus líderes formais. Foram entrevistados 20 gerentes distribuídos em três níveis 

hierárquicos com formações acadêmicas diversas entre as ciências exatas e ciências sociais 

aplicadas. Por meio de perguntas abertas, buscou-se compreender o que esse profissional 
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percebe sobre a Responsabilidade Social Empresarial (RSE), como a experimenta e como 

identifica contexto em que o fenômeno ocorre.  

A utilização do processo indutivo, próprio do desenho da pesquisa qualitativa, 

possibilitou extrair dos dados as concepções do fenômeno segundo a visão dos líderes sem 

avaliar o que é certo ou errado na interpretação do conceito de RSE. Nesse sentido, o uso do 

método fenomenográfico foi importante para confrontar diferentes formas de perceber-pensar-

agir e identificar o movimento de evolução das concepções acerca do objeto de estudo. 

Entre principais resultados dessa pesquisa identificou-se que: i) conhecimentos 

fragmentados sobre responsabilidade social faz com que os líderes não associem sua atividade 

com a responsabilidade social da empresa; ii) a universidade pode contribuir para fomentar a 

cultura de responsabilidade social em todas as profissões; iii) a perspectiva interdisciplinar tem 

o potencial de favorecer a compreensão da RSE; iv) adotar a responsabilidade social como um 

valor na cultura organizacional passa por incorporar esse valor ao sistema de gestão; v) a 

liderança tem uma importante contribuição para criar ou reforçar a cultura, desde que esteja 

consciente dos valores, isto é, os conceitos estejam incorporados à sua prática.   

Este estudo deixa em aberto um questionamento sobre como a responsabilidade social 

da empresa é comunicada aos líderes ou aos públicos como um todo. Partindo do pressuposto 

que a comunicação corporativa contribui para a disseminação de ideias, valores e informações, 

seria possível identificar se a visão dos comunicadores da empresa está alinhada a alguma das 

categorias descritivas identificadas? Em que medida a comunicação pode contribuir para a 

disseminação de valores de uma cultura de responsabilidade social? A comunicação favorece 

uma visão interdisciplinar na empresa? 
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UMA LEITURA DOS VALORES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

EMPRESARIAL ATRAVÉS DAS LENTES DE COMUNICADORES2 
 

A READ ABOUT THE VALUES OF CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY THROUGH THE LENS OF COMMUNICATORS 
 

 

 
Resumo 

 

Este estudo analisa os valores de responsabilidade social empresarial (RSE) tal como se 

expressam em dois veículos de uma empresa brasileira nas redes sociais, conteúdo este que 

sofre a influência da compreensão do profissional de comunicação social. Utilizou-se a 

perspectiva do interpretativismo e os procedimentos metodológicos da Análise de Conteúdo. 

Os resultados mostraram que a agenda de RSE não é plenamente explorada na comunicação 

cotidiana e isso compromete a contribuição da comunicação para o fomento de uma nova 

cultura. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social. Cultura Organizacional. Redes Sociais.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A habilidade para reunir diferentes formas de perceber, pensar e agir em torno de um 

diálogo, capaz de fomentar o respeito mútuo e criar uma ação coordenada, contribui para manter 

a unidade de uma organização. A construção de uma dinâmica organizacional efetiva implica 

mesclar subculturas, encorajando a evolução de metas, linguagens e procedimentos comuns 

para a solução de problemas. Uma vez aceitos e internalizados, os valores passam a fazer parte 

da mente coletiva e são considerados como princípios de todas as atividades na organização. 

Nessa dinâmica, a comunicação corporativa reproduz os valores, disseminando práticas e 

soluções que reforçam as diretrizes e valores que reafirmam sua identidade em face de seus 

públicos (SCHEIN, 2010; FREITAS, 2007; FLEURY, 2009). 

                                              
2 Trabalho apresentado à DTI09 - Estudos de Comunicação Organizacional (DTI09-191) do XV Congresso 

IBERCOM, Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 16 a 18 de novembro 

de 2017. 
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Para aquelas empresas que declaram adotar os princípios da responsabilidade social 

empresarial (RSE), a comunicação é uma das ferramentas que deve ser utilizada, conforme 

orientação da ISO 26000, a fim de elevar o nível de percepção das iniciativas. A disseminação 

de conhecimento e o desenvolvimento de competências para a implantação de práticas de RSE 

é um caminho para engajar partes interessadas das organizações e fomentar uma cultura 

socialmente responsável (ABNT, 2010). 

Nesse contexto, é relevante identificar como os valores compreendidos em tais práticas 

são incorporados pelos profissionais que produzem a comunicação corporativa. Alguns estudos 

se dedicam ao desenvolvimento da cultura, com foco em RSE, e também à importância da 

comunicação a respeito da sustentabilidade, expressa nos relatórios anuais (JUNQUILHO; 

SILVA, 2004; BIANCHI et al., 2013; IRIGARAY; VERGARA; ARAÚJO, 2017). A 

contribuição deste trabalho é analisar, numa perspectiva empírica, o conteúdo gerado e 

distribuído no dia a dia em mensagens que são consumidas pelas partes interessadas. A pergunta 

a que se pretende responder é se os sujeitos comunicativos, que reproduzem cotidianamente a 

voz da organização, estão trabalhando os princípios da responsabilidade social como um tema 

transversal a todas as atividades da empresa. 

Nesse sentido, o objetivo do trabalho é comparar as mensagens cotidianas postadas numa 

rede social de uma empresa brasileira com o conteúdo expresso em seu Relatório de 

Sustentabilidade, pois é nesse documento que a empresa declara seus compromissos de RSE. 

Buscou-se identificar como os valores e compromissos declarados no documento anual são 

reproduzidos no dia a dia, ou seja, como esses valores se manifestam através das lentes dos 

comunicadores. A escolha do veículo rede social se justifica pelo fato de ele ser um meio de 

autocomunicação de massa pelo qual as empresas se comunicam diretamente com seus 

públicos, além de ser uma comunicação diária que não está vinculada ao Relatório de 

Sustentabilidade (CASTELLS, 2015). 

A pesquisa teve por orientação a perspectiva teórica do interpretativismo, considerando 

que a construção da mensagem comunicativa é criada a partir da interação entre o sujeito e o 

mundo percebido. Assim, se tomou como ponto de partida o Relatório de Sustentabilidade 

2016, publicado em junho de 2017, de onde se extraíram os valores e compromissos declarados 

como parâmetros para compará-los com os valores presentes nas mensagens publicadas nas 

redes sociais. A amostra foi delimitada nas postagens publicadas três meses antes a três meses 

depois da publicação do referido relatório. Utilizou-se o método Análise de Conteúdo descrito 

por Bardin (2016) para esta abordagem indutiva (GRAY, 2012). 
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A seguir, apresentamos o referencial teórico sobre RSE, comunicação e cultura que 

compõe os conceitos identificados no mapa da literatura do problema de pesquisa. As sessões 

seguintes versam sobre os procedimentos metodológicos, a apresentação e análise dos dados e 

as considerações finais.  

 

2 RESPONSABILIDADE SOCIAL, COMUNICAÇÃO E CULTURA 

 

O contexto histórico, as crises capitalistas e os movimentos sociais contribuíram para 

fomentar conceitos de responsabilidade social empresarial (RSE) que evoluíram a partir da 

década de 1950 refletindo preocupações e expectativas das organizações. Embora nem sempre 

tenha havido um consenso, em comum os pesquisadores referem-se às empresas como atores 

sociais que contribuem para o desenvolvimento e devem se relacionar com grupos sociais de 

forma ética e com respeito às pessoas e ao meio ambiente. A partir dos anos 1990, organizações 

empresariais como o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) e o 

Banco Mundial se apropriam de alguns temas para pensar sobre como colocar esses conceitos 

em prática. Foram variadas as formas de incorporar os valores envolvidos ao sistema de gestão 

(CARROLL, 1999; CESAR, 2008; DAHLSRUD, 2008; ALMEIDA, 2009; SUMIYA; SANO, 

2014; IRIGARAY; VERGARA; ARAÚJO, 2017). 

Um contraponto faz Comte-Sponville (2011) ao dizer que a responsabilidade depende de 

escolhas que são feitas com hierarquias e renúncias. No mundo real, de complexidades e 

incertezas, não há espaço para teorias homogêneas onde uma incógnita “x” é suficiente para 

solucionar o problema. Ser responsável é tomar decisões que contemplem vários aspectos, fazer 

escolhas, estabelecer critérios. A empresa não tem ética, não tem deveres, só tem interesses e 

obrigações; são as pessoas que precisam ser éticas. Essa visão traz para o profissional a 

responsabilidade de refletir sobre a sua contribuição para os temas que estão em pauta na 

sociedade contemporânea, como as questões socioambientais. Nesse contexto, a visão 

tecnicista e econômica da comunicação como ferramenta para vender ideias e produtos são 

insuficientes para responder às exigências da sociedade por transparência, comportamentos 

éticos, preservação do planeta. A comunicação será estratégica se integrar um sistema de gestão 

interdisciplinar (KUNSCH, 2014). 

Um dos documentos que se tornou referência para as empresas foi a Norma ISO 26000 

não apenas pela capilaridade da International Organization for Standarization (ISO), mas 

também pelo fato de o documento ter sido criado em meio a um processo de diálogo com as 

partes interessadas, envolvendo especialistas de mais de 90 países e 40 organizações 
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internacionais. A necessidade de engajamento e diálogo, que é uma das premissas a serem 

adotadas por um sistema de gestão socialmente responsável, mostra que os processos de 

comunicação têm um papel a desempenhar no sistema (ABNT, 2010; BIANCHI et al., 2013). 

Aos processos de comunicação interna e externa é atribuído o papel de contribuir para a 

formação de uma cultura de RSE, seja ajudando a engajar e estabelecer diálogo com as partes 

interessadas, seja divulgando informações sobre impactos das atividades, produtos e serviços 

da organização. A comunicação auxilia fortalecendo a reputação no que se refere à ação 

responsável e dissemina o respeito pelos princípios da RSE ao mesmo tempo em que conecta 

pessoas e conhecimentos em torno de uma visão sistêmica. A inserção da RSE na cultura da 

organização no longo prazo, como um sentido comum, contribui para que as ações sejam mais 

que modismos passageiros, planos de marketing ou táticas para conquistar aceitação do público 

(licença social para operar). Uma crescente consciência tem obrigado as empresas a reformular 

estratégias e a desenvolver uma cultura organizacional que contemple a ética e a 

sustentabilidade como princípios para suas decisões (FASSIN; BUELEN, 2011; BIANCHI et 

al., 2013; SARDINHA, 2009; ANDRADE, 2009) 

Quanto à forma, a norma identifica sete características que convém adotar na 

comunicação organizacional. As informações devem ser i) completas, abordando impactos 

significativos; ii) claras, considerando o nível cultural das pessoas envolvidas na comunicação; 

iii) responsivas, respondendo aos interesses dos públicos; iv) exatas, fornecendo detalhes 

corretos e suficientes para que sejam úteis; v) equilibradas, não omitindo informações 

negativas; vi) tempestivas, sendo atualizadas e identificando o período do acontecimento; e vii) 

acessíveis, sendo disponibilizadas em meio adequado para o público (ABNT, 2010). 

Grandes organizações experimentaram crises de imagem por negligenciarem os 

princípios da RSE como a transparência, a accountability, o comportamento ético, o respeito 

pelo estado de direito, o respeito pelas partes interessadas, o respeito pelos direitos humanos. 

Na Nigéria, por exemplo, uma multinacional extrativista que possuía licença legal para operar 

teve que se retirar do país porque não tomou parte na solução dos impactos ambientais causados 

e, num primeiro momento, se recusou a dialogar com a comunidade. Quando tentou diminuir 

tensões com projetos de desenvolvimento comunitário, as soluções geraram disputas pelos 

recursos porque beneficiou grupos étnicos em detrimento de outros (RUGGIE, 2014). 

O engajamento da organização com as partes interessadas requer um reposicionamento 

da comunicação unidirecional (emissor-receptor) para uma comunicação multidirecional, 

multifuncional, multicanal, características da era da informação. A nova posição abre a 

possibilidade de conhecer o que as pessoas têm a dizer, recriar significados a partir do 
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compartilhamento de visões, construir conhecimentos, tomar decisões baseadas em 

compreensão comum dos propósitos e objetivos da organização, requisitos indispensáveis para 

organizações que aprendem (CASTELLS, 2015; CHOO, 2006; SENGE, 2013). 

Ao mesmo tempo em que a cultura é uma força estabilizadora capaz de tornar previsíveis 

as questões relevantes para a empresa, e por isso mesmo difícil de mudar, a cultura da 

aprendizagem traz uma flexibilidade para adotar mudanças necessárias num ambiente 

dinâmico. A comunicação e a informação são centrais para a organização transmitir e fixar 

crenças, valores e suposições básicas. Para os líderes, considerados responsáveis pela condução 

da cultura, não existe escolha entre comunicar ou não, mas apenas como administram aquilo 

que comunicam e isso inclui tanto a comunicação organizacional, como os processos, ritos, 

alocação de recursos e recompensas, itens de monitoramento e controle, respostas a incidentes 

e crises e critérios de seleção (SCHEIN, 2010; CATMULL, 2014). 

O estudo de Bianchi et al. (2013) coletou dados dos balanços sociais e relatórios de 

sustentabilidade e identificou que a ideia de RSE está presente na cultura organizacional de 

empresas da região sul do Brasil porque os temas relacionados estão presentes nas respectivas 

estratégias e há gestão sobre eles. As declarações da empresa refletem, no entanto, uma camada 

intermediária da cultura. As crenças e valores assumidos nesses relatos precisam ser aceitos e 

compartilhados pelos membros da organização; caso contrário, haverá um distanciamento entre 

o discurso e a prática. Quando confirmados, os valores passam a fazer parte da camada mais 

profunda da cultura, as suposições básicas, que compõem uma espécie de mente coletiva e são 

considerados como princípios de todas as atividades na organização (BIANCHI et al., 2013; 

HOFSTEDE, 2001; BAUMGARTNER, 2009; SCHEIN, 2010). 

A comunicação nesse processo vai além de uma perspectiva linear-instrumental de 

transmitir informações às partes interessadas, desde empregados e acionistas até fornecedores, 

clientes, comunidade, entre outros. A escolha de diferentes canais e a produção de mensagens 

numa visão interpretativo-crítica considera as características das pessoas e o contexto político, 

econômico e social para mobilizar, dialogar, educar, orientar, promover relacionamento. No 

processo comunicativo participam as tecnologias (ferramentas), as características de emissores 

e receptores das mensagens (códigos culturais), protocolos de comunicação (linguagem) e a 

abrangência do processo comunicativo (GOLOBOVANTE, 2010; CASTELLS, 2015; 

KUNSCH, 2014). 

A internet ampliou a abrangência da comunicação pela sua capacidade de enviar 

mensagem para muitos em tempo real e tempo escolhido. Segundo Castells (2015), a 

autocomunicação de massa incorpora as características das comunicações interpessoal e de 
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massa. Ela tem o potencial de atingir um público global ao mesmo tempo em que a produção 

de mensagens é autogerada, os receptores podem ser autodirecionados e a recuperação do 

conteúdo é autoselecionada. A autocomunicação de massa, amplamente adotada por empresas, 

interage e complementa a comunicação interpessoal e a comunicação de massa. Apesar do 

amplo potencial do meio, ele não determina o conteúdo e o efeito das mensagens.  

A complementaridade que caracteriza a convergência das mídias não se dá apenas no 

nível tecnológico, mas sim na compreensão dos consumidores da informação, que constroem a 

própria interpretação a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo de 

mídia e dando sentido de acordo com as próprias vivências. A comunicação está inserida nesse 

processo de produção simbólica que envolve interação entre pessoas e mensagens que ocorre 

de várias maneiras em determinado contexto (JENKINS, 2008; KUNSCH, 2014). 

Destacamos que o emissor é também um ator que absorve, ressignifica e compartilha os 

valores culturais, ou seja, o sujeito comunicativo não está isolado, ele cria significados de forma 

interativa e dissemina visões que podem ser experimentadas por outras pessoas. A produção de 

mensagens que representa a voz da empresa pode contribuir para impulsionar os princípios da 

RSE desde que o sujeito comunicativo compartilhe desse valor e esteja atento à necessidade de 

construção desse conteúdo. Para Fassin e Buelens (2011), dois dos motivos de dissonância entre 

a mensagem e a realidade são justamente a retórica idealista e a seletividade reducionista das 

pautas concentradas em programas e resultados e isso não contribui para a implantação da RSE 

nem para a disseminação de valores culturais. O autor afirma que a intensidade do esforço de 

implantar a RSE e a sua respectiva comunicação são fatores-chave para alcançar a coerência 

entre o discurso e a prática. É responsabilidade da comunicação, segundo Andrade (2009), 

operar essa coerência que envolve a organização e as partes interessadas para que a gestão possa 

dar unidade à diversidade de conhecimentos e posições. 

A cultura e o processo de aprendizagem que decorrem dessa relação entre stakeholders e 

organização são componentes da identidade (ANDRADE, 2009). Existe, porém, uma diferença 

entre a identidade corporativa (ou real) e a identidade pretendida pela organização. A primeira 

refere-se às percepções subjetivas da identidade da empresa tal como interpretadas pelo público 

interno. A identidade pretendida são as características pelas quais a empresa deseja ser vista e 

com elas constrói seu discurso. Há uma terceira identidade, a reputação, que está na mente do 

público externo. No caso da RSE, as ações e princípios têm o potencial de revelar não apenas 

a identidade real como também a pretendida. A reputação, por sua vez, dependerá do nível de 

informação e experiências dos públicos externos, que advêm de múltiplas fontes (ANDRADE, 

2009; BALMER; GREYSER, 2006; HILDEBRAND; SEN; BHATTACHARYA, 2011). 
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As iniciativas de RSE e as ações de comunicação têm efeito na construção de uma nova 

ética para a condução dos negócios, para a formação de uma nova cultura e de líderes que 

percebam que não há um “mundo dos negócios”, mas um mundo vivo e complexo do qual os 

negócios fazem parte. Essa demanda exige uma visão holística e interdisciplinar que engloba 

diversos atores e disciplinas em torno de um modelo de gestão chamado de responsabilidade 

socioambiental ou responsabilidade social empresarial (ELKINGTON, 2001; SARDINHA, 

2009). 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo adotou a perspectiva teórica do interpretativismo e utilizou 

procedimentos do método Análise de Conteúdo descrito por Bardin (2016). Essa abordagem 

foi adequada para atingir o objetivo de compreender como a cultura, no que tange aos princípios 

da responsabilidade social empresarial (RSE), está refletida na comunicação de uma empresa. 

Não se busca confrontar o discurso expresso no Relatório de Sustentabilidade com a prática 

noticiada no cotidiano no sentido de monitorar o que se comunica, mas identificar os aspectos 

da cultura de RSE que são (ou não) absorvidos e disseminados por meio do trabalho do 

profissional de comunicação, considerado aqui como sujeito da comunicação ou emissor 

(GRAY, 2012; YIN, 2016; BARDIN, 2016). 

O método Análise de Conteúdo é um instrumento polimorfo e polifuncional, que oscila 

entre o rigor da objetividade e a natureza flexível da subjetividade. As inferências (indução a 

partir dos fatos) podem responder sobre as causas ou antecedentes da mensagem ou os possíveis 

efeitos, como um procedimento intermediário entre a etapa descritiva e a etapa de interpretação. 

Ao analisar o conteúdo das comunicações, o pesquisador não faz uma leitura unicamente da 

“letra”, mas ele busca um sentido presente num segundo plano, o que está por trás das 

mensagens e fala sobre a realidade. Nas palavras da autora, “não se trata de atravessar 

significantes, para atingir significados, a semelhança da decifração normal, mas atingir através 

de significantes, ou de significados (manipulados), outros “significados” da natureza 

psicológica, sociológica, política, histórica, etc” (BARDIN, 2016, p. 47). 

Na etapa de pré-análise, buscou-se no Relatório de Sustentabilidade 2016 informações 

que revelassem o que a empresa destaca sobre sua forma de pensar e agir na atividade produtiva, 

expressas nas suas escolhas, decisões e processos. O documento, publicado no site oficial, adota 

as diretrizes para o relato da sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI), que traz 

indicadores econômicos, sociais e ambientais. Considerando que a produção deste tipo de 
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documento requer ampla coleta de informações em várias áreas da empresa, conta com uma 

equipe de redatores e costuma ter um fluxo de validações e aprovações, pode-se dizer que o 

texto é uma obra escrita por muitas mãos e, portanto, contempla um olhar coletivo dos 

empregados sobre a organização da qual fazem parte. 

Ainda nesta etapa, foram escolhidos os meios que dão suporte às mensagens e constituem 

o corpus da pesquisa. Selecionamos para coleta de dados dois veículos de autocomunicação de 

massa por meio dos quais a empresa divulga suas informações de maneira sistemática e direta. 

Identificamos que a empresa estudada possui um site oficial, que ancora canais de comunicação 

dedicados a investidores, público interno, clientes, fornecedores e imprensa, sendo esses quatro 

últimos com acesso mediante cadastro. Nas redes sociais, a empresa está presente no Twitter, 

Facebook, Youtube, LinkedIn, Google Mais e Instagram. A coleta de dados foi concentrada na 

página da empresa no Twitter e no blog de notícias também ancorado no site oficial. 

O levantamento de informações, seguindo a regra de pertinência do método, foi 

delimitado ao período de 1º de março a 30 de agosto de 2017, que abarca 3 meses antes e 3 

meses depois da publicação do Relatório de Sustentabilidade utilizado como parâmetro nesse 

estudo. A escolha dessas duas redes sociais, atendendo à regra de homogeneidade na escolha 

do corpus, se deve ao fato de elas serem convergentes. Do total de 163 notícias, 52% são 

conteúdos do Twitter que remetem o leitor para texto complementar no blog de notícias e 21% 

das publicações do blog não tem conexão com o Twitter. No período estudado, registrou-se 

ainda que 7% das mensagens direcionam a leitura complementar para hotsites, outros 7% para 

o site oficial da empresa e 11% são conteúdos sem links, embora abordem assuntos contidos no 

blog de notícias.  

O Relatório apresenta cinco valores com os quais as atividades são conduzidas e o seu o 

conteúdo é direcionado para 20 temas materiais, isto é, conteúdos que podem ter impactos 

econômicos, sociais ou ambientais (potenciais ou reais) relevantes para atividades da empresa 

ou são impactos gerados por ela, sendo que ambos podem afetar a capacidade de criação de 

valor. Utilizamos critérios semânticos de classificação, selecionando os valores declarados 

como categorias temáticas e os 20 temas materiais como subcategorias. Relacionamos os temas 

materiais com os valores declarados pela empresa com as dimensões econômica, social e 

ambiental, que representam o tripé da sustentabilidade, conforme Quadro 1 (ELKINGTON, 

2001). Essa correlação se baseou no relato de cada conteúdo indicado no índice do Relatório 

de Sustentabilidade, durante a fase de pré-análise. A correlação entre as categorias e 

subcategorias temáticas foi confirmada durante a exploração do material quando as publicações 

do Twitter e do blog de notícias foram classificadas. 



 

79 

 

 

Valores 

 

Variável Econômica Variável Social Variável Ambiental 

Respeito à vida, às 

pessoas e ao meio 

ambiente 

 Segurança operacional e saúde 

do trabalhador 

Emissões Atmosféricas e 

Estratégia Climática 

Ética e 

transparência 

 Conformidade, ética, 

prevenção e combate à 

corrupção 

 

 Comunicação e 

Relacionamento com públicos 

de interesse 

 

Orientação para o 

mercado 

Estratégia de negócios Governança  

Eficiência de 

investimentos 

Gestão de Fornecedores  

Política de preços   

Parcerias e 

desinvestimentos 

  

Reposição de recursos 

minerais 

  

Impacto do preço da 

commodity e taxa de 

cambio  

  

Renegociação com 

acionista  

  

Perda do grau de 

investimento 

  

Superação e 

confiança 

Pesquisa,  

desenvolvimento e 

inovação 

Pesquisa, desenvolvimento e 

inovação 

Pesquisa, 

desenvolvimento e 

inovação 

Gestão de recursos 

críticos 

Investigação pública  

 Comunicação e 

Relacionamento com públicos 

de interesse 

 

 Conformidade, ética, 

prevenção e combate à 

corrupção 

 

Resultados 

Desalavancagem 

Financeira 

  

Eficiência Operacional e 

gestão de custos 

  

Gestão de riscos   

Quadro 1 - Correlação categorias e subcategorias temáticas 

Fonte: Elaboração própria 
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O agrupamento dos conteúdos em torno dessas categorias e subcategorias contribuiu para 

a organização do material. A leitura dos textos em blocos temáticos favoreceu o surgimento de 

inferências que possibilitaram a intepretação e a identificação dos achados da pesquisa. Além 

disso, o cruzamento de valores com os quais a empresa conduz seus negócios e temas materiais 

que impactam suas atividades nos trouxe uma leitura sobre contexto no qual a comunicação da 

empresa está sendo produzida. Na pesquisa qualitativa, essas condições contextuais podem 

influenciar na análise sobre o conteúdo e a forma como a comunicação é conduzida (BARDIN, 

2016; YIN, 2016). 

O quadro mostrou que 13 dos 20 temas materiais estão relacionados à variável econômica, 

concentrados nos valores “orientação para o mercado”, “superação e confiança” e “resultados”. 

Oito temas materiais são relacionados a impactos na sociedade, sendo que “conformidade, ética 

e combate a corrupção” e “comunicação e relacionamento com públicos de interesse” são 

subcategorias que coexistem tanto no valor “Ética e Transparência” como em “Superação e 

Confiança”. Isso evidencia os aspectos em que a empresa busca superar-se. Apenas dois são 

relacionados à dimensão ambiental, sendo um deles, “pesquisa, desenvolvimento e inovação”, 

o único que coexiste nas três dimensões da sustentabilidade, sempre ligado à “superação e 

confiança”. Essa leitura retrata uma preocupação em superação da crise mencionada que gerou 

fortes impactos econômicos e de reputação e imagem. 

Os 20 temas materiais selecionados pela alta administração, gerentes da empresa e 

especialistas de mercado também estão conectados às escolhas e decisões da empresa. Isso 

porque a desalavancagem financeira, a eficiência de investimentos, a política de preços, a 

parceria e venda de ativos e a eficiência operacional e redução de custos são os princípios da 

estratégia de negócios, confirmando forte viés econômico. Duas subcategorias aparecem no 

relatório como objetivos principais da estratégia: o aumento da segurança nas operações e a 

diminuição da alavancagem.  

A partir da revisão de literatura e da pré-análise, identificamos algumas questões que 

foram exploradas na etapa de interpretação. Essas questões integram o delineamento da 

pesquisa e contribuem para o direcionamento da análise dos dados. A intenção em explicitá-las 

nesse protocolo de pesquisa foi identificar pontos de atenção na exploração do corpus, 

aproximando a pergunta da pesquisa e os dados coletados. O protocolo apresentado no Quadro 

2, conforme sugestão de Yin (2016), não pretende esgotar as possibilidades de observação no 

processo de análise (BARDIN, 2016; YIN, 2016). 
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 Questões: 

Conteúdo ditto De que forma os valores da empresa são reafirmados? 

Quais são as notícias que refletem os impactos e compromissos assumidos pela 

empresa? 

Como o diálogo com as partes interessadas e a empresa se materializa na 

comunicação através dessas redes sociais? 

De que forma a comunicação cotidiana incorpora os princípios da 

responsabilidade social? 

Conteúdo não dito Existem notícias relacionadas a valores não declarados? Quais? 

Existem conteúdos relacionados a temas que não são explicitamente associados 

à RSE? 

Forma As mensagens são completas, claras, responsivas, exatas, equilibradas, 

tempestivas e acessíveis? 

Quadro 2: Protocolo de pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 
4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A organização estudada é uma empresa de engenharia de sociedade anônima e capital 

aberto, com mais de 50 mil empregados distribuídos em 56 profissões de nível superior e 22 

profissões de nível médio. Atua no Brasil, principalmente na região sudeste, e em quatro países 

da América Latina, Estados Unidos e Nigéria. No que tange ao contexto externo, o mercado de 

atuação se caracteriza por forte regulamentação legal, impacto geopolítico e influência do 

mercado internacional no preço da commodity. 

O contexto da comunicação é retratado na sessão Mensagem do Presidente no Relatório 

de Sustentabilidade, que enfatiza a necessidade de superar a maior crise de sua história, razão 

pela qual o plano de negócios reforça o compromisso com a segurança operacional e a redução 

da dívida da empresa. Ao longo do relatório, observa-se a declaração de outros compromissos, 

sendo esses dois os únicos que apresentam metas que são acompanhadas pela diretoria 

executiva. O presidente também anuncia a Política de Responsabilidade Social, na qual a 

empresa se compromete a respeitar direitos humanos e o meio ambiente, o que significa 

relacionar-se de forma responsável com as comunidades locais e superar desafios de 

sustentabilidade. Pesquisa e inovação, gestão transparente e entrega de resultados também estão 

na mensagem assinada pelo líder formal, um dos responsáveis por dar direção à cultura da 

empresa (SCHEIN, 2010; FREITAS, 2007; BAUMGARTNER, 2009). 

Entre 1º de março e 30 de agosto de 2017, foram registradas 163 publicações na página 

da empresa no Twitter e no blog de notícias (BARDIN, 2016). Identificamos que 89% das 

mensagens do microblog, que conta com 507.883 seguidores, divulga links para outros veículos 

com informações complementares, o que denota a intenção de utilizar essa rede social para 
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potencializar a repercussão dos conteúdos publicados por meio da convergência de mídias 

(JENKINS, 2008). Além da linguagem textual, utilizam-se imagens (fotos, gravuras e vídeos) 

para captar a atenção do leitor. Outro recurso utilizado é o “Leia Mais” ao final dos textos do 

blog de notícias convidando o leitor a conhecer notícias correlatas. 

Durante etapa de classificação das publicações, identificamos que 10 textos não se 

enquadravam nas cinco classificações temáticas (valores), e por isso, foi criada uma unidade de 

registro denominada “Outros”. Os conteúdos também foram classificados com subcategorias 

correspondentes aos temas materiais, conforme Quadro 1 (BARDIN, 2016). 

A classificação “Orientações para o mercado” reúne 36% das notícias, maior volume se 

comparado a outros valores. As pautas abordam a melhoria da avaliação de agências de risco; 

pagamentos de dívidas; parcerias para desenvolvimento de operações, pesquisa e tecnologia; 

fortalecimento da governança; política de preços e venda de ativos de produção, todas 

relacionadas ao plano estratégico da empresa. Ademais de reforçar o sentido de segurança 

financeira e operacional, as reportagens reafirmam a importância do desenvolvimento 

tecnológico como garantia da sustentabilidade do negócio: “[...] a combinação de competência 

humana e a capacidade computacional de elevado desempenho será fator decisivo para a 

superação dos desafios atuais da indústria”, nas palavras do redator. 

Nas notícias de revisão mensal da política de preços existe uma estrutura textual que traz 

informações sobre a decisão tomada, o contexto que balizou a decisão, a relação com a 

estratégia, os custos que impactam na formação de preços e o aspecto legal de garantia da 

liberdade de preços no mercado. Por trás desse roteiro existe a intenção de conferir 

transparência nas decisões e expor o limite da responsabilidade da empresa no que tange ao 

repasse de preços na cadeia produtiva.  

Os textos sobre a venda de ativos e ações em bolsa de valores falam em oportunidade. 

Esse impacto positivo do ponto de vista estratégico contrasta com comentários que citam o 

impacto negativo da perda de empregos (KUNSCH, 2014). O plano de vendas requereu revisão 

da sistemática de desinvestimentos por orientação de órgão público e envolve conflitos 

judiciais. A divulgação tempestiva é uma exigência legal cumprida especialmente por meio do 

blog de notícias, que remete o leitor para o site oficial dedicado aos investidores e não é 

repercutida no Twitter. A linguagem bastante técnica nem sempre favorece a clareza da 

mensagem (ABNT, 2010). 

O conteúdo classificado no valor “Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente” está 

associado a uma campanha de prevenção a acidentes. De forma educativa, a mensagem cita as 

ações que podem impactar a segurança das operações e a importância da colaboração das 
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comunidades. No período, foi publicada uma única notícia de simulado de emergência em torno 

de um dos riscos.  

A pauta de segurança operacional também está associada à produção de tecnologias, 

ressaltando os valores de inovação e pioneirismo além de confiabilidade das operações. Ainda 

que o tema esteja associado à mitigação de vazamento de produtos, há notícia não conectada 

ao valor de “Respeito à vida e ao meio ambiente” e com “Leia Mais” conduzindo o leitor a 

outras reportagens sobre inovação (JENKINS, 2008; BERGER; LUCKMANN, 2014). A única 

notícia com impacto negativo, e sem foto, fala sobre a ocorrência de um acidente que gerou 

ferimentos leves em quatro profissionais, que receberam atendimento médico, mas não 

paralisou a operação. Essa notícia, assim como a do simulado, não foi repercutida no Twitter. 

O tempo de relacionamento com um projeto de preservação marinha e recuperação de 

espécie em extinção é o mote de uma notícia. Apesar de o conteúdo trazer ações e resultados 

do projeto, com maior peso noticioso, o tempo de patrocínio mereceu o destaque no título. A 

excelência do projeto é retratada como um valor em trechos como: “O projeto é o responsável 

pelo início da recuperação – comprovada cientificamente – das populações de três espécies” e 

“Reconhecido internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de 

conservação marinha”. A reportagem não traz informações sobre programa de patrocínios a 

projetos socioambientais, tal como é feito nos textos de patrocínios culturais e esportivos 

(BARDIN, 2016). O “Leia Mais” conecta o leitor a uma notícia sobre uma das unidades 

operacionais conhecida por sua excelência em gestão ambiental, que traz exemplos de ações de 

mitigação dos impactos ambientais. 

Destacamos ainda uma notícia que traz a imagem de uma profissional sorrindo em 

ambiente de trabalho administrativo. O texto ganha uma linguagem humanizada (pouco comum 

no corpus) ao colocar essa personagem para representar as empregadas que receberam o 

benefício destinado a mães que amamentam. A matéria mostra o compromisso da empresa com 

a valorização da mulher e os compromissos em combater a discriminação e promover os 

direitos humanos (RUGGIE, 2014). Esse foi o único conteúdo no período estudado que pode 

ser recuperado colocando a expressão “responsabilidade social” na ferramenta de busca do blog 

de notícias e também o único que direciona o leitor para conhecer a Política de 

Responsabilidade Social da empresa. 

Três dos compromissos assumidos no Relatório de Sustentabilidade se referem a práticas 

éticas e de transparência, seja na governança corporativa, nas ações de combate à fraude e à 

corrupção, seja na conformidade com requisitos legais, regulatórios ou melhores práticas do 

mercado (ELKINGTON, 2001). Essas escolhas estão referenciadas nas notícias classificadas 
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como “Ética e transparência”, cujos temas abordam mudanças em procedimentos na gestão. 

Requisitos de transparência são anunciados nos novos critérios de indicação para 

administradores e na carta anual de políticas públicas e de governança corporativa, por 

exemplo.  

A política de governança e os conceitos de due diligence e de compliance são pauta de 

três matérias, que mesclam linguagem textual e em vídeo, no blog de notícias. Com foco 

educativo e argumento de especialistas e líderes da empresa, enfatiza-se a importância da 

criação de uma cultura ética por meio de práticas éticas (RUGGIE, 2014; SUMIYA; SANO, 

2014). A política de governança exprime as regras que organizam a gestão; o compliance fala 

da conformidade com normas internas e externas que visam a prevenir, a detectar e a responder 

por possíveis problemas de desvios; e a due diligence mostra a importância da verificação do 

estado de conformidade da organização ou de seus públicos de interesse a fim de reduzir os 

riscos oriundos desse relacionamento. Os conceitos são seguidos de exemplos de ações 

adotadas pela empresa que visam a mudar a própria organização e a influenciar na mudança de 

outras empresas (ABNT, 2010). O mote da comunicação são as mudanças para seguir em frente, 

em alusão à superação da crise mencionada na Mensagem do Presidente.  

Esses conceitos estão refletidos ainda em pautas que tratam do desbloqueio de dois 

fornecedores que estavam com relações comerciais suspensas em razão de corrupção (ABNT, 

2010). Esses fornecedores fizeram acordo judicial que permitiu reverter essa relação com a 

empresa estudada. Numa das reportagens é ressaltada uma frase atribuída a um ente público na 

qual a empresa é elogiada pela colaboração nas investigações, “criando ambiente desfavorável 

à continuidade de práticas ilícitas em seu interior e ampliando as possibilidades do 

ressarcimento em prol dos cofres da empresa e dos acionistas”. O trecho denota que a crise 

trouxe o aprendizado sobre brechas existentes na gestão ao mesmo tempo em que reforça a 

preocupação apenas com o aspecto econômico do conceito de sustentabilidade e somente um 

público de interesse (CESAR, 2008).  

A visão funcionalista (linear-instrumental) oriunda da formação acadêmica de 

comunicadores apresenta-se como um filtro no reconhecimento do que é notícia na empresa 

(KUNSCH, 2014). Isso porque os pressupostos filosóficos e ações em torno da governança e 

das demonstrações financeiras, por exemplo, se tornam pauta à medida que as ações recebam 

premiações. Ou seja, tais ações que refletem esforço de mudança cultural não seriam notícia se 

não houvesse esses reconhecimentos externos. A lógica de noticiar informações em razão de 

prêmios ou participação em eventos e datas comemorativas é recorrente. 
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Entre as notícias classificadas no valor “Superação e confiança”, duas reportagens trazem 

o diretor de governança falando sobre ações de melhorias em sua pasta. Ele comenta as ações 

e avanços nos dois anos de sua gestão e, no segundo texto, anuncia o pedido de certificação do 

modelo de governança para a bolsa de valores, que segundo ele, é “uma espécie de selo de 

qualidade da área”. A boa-nova sobre a conquista da certificação foi anunciada três meses 

depois, atualizada de forma tempestiva (ABNT, 2010). Nos textos está explicitada a proposta 

de restaurar a confiança na relação com os investidores e reforçar normas e processos (ou 

artefatos culturais) que favoreçam a cultura ética e a confiança. Os textos são entremeados por 

vídeos nos quais o diretor empresta sua autoridade de líder e especialista para reforçar a 

superação da empresa e a confiança nas ações de due diligence, criação do canal denúncia e 

treinamento da alta direção e empregados (SCHEIN, 2010). 

Em se tratando de “Superação e confiança”, é recorrente a pauta em torno do tema 

material “Pesquisa, desenvolvimento e inovação” com foco em tecnologia, relacionado 

diretamente à “capacidade técnica única” dos profissionais. A tecnologia está a serviço do 

cumprimento de metas de produção e segurança operacional e representa “desafios”, palavra 

bastante usada pelos comunicadores para denotar o esforço empreendido nesse campo. Embora 

o Relatório de Sustentabilidade informe sobre a contribuição da empresa para o 

desenvolvimento de pesquisa nas universidades e pesquisas que visam à redução de impactos 

ambientais, esses aspectos não foram notícia no período estudado (BARDIN, 2016). 

Informações sobre monitoramento de qualidade de produtos, tempo de relacionamento com a 

empresa, recebimento de prêmios são enfatizados para conferir sentido de credibilidade e 

confiança. O pioneirismo, inovação e investimentos em tecnologia têm, na palavra dos 

comunicadores, o sentido de perenidade da produção (MOSCOVICI, 2015). 

Uma empregada foi primeira brasileira a receber prêmio de uma associação internacional 

de sua área de atuação. Numa reportagem ela comenta sobre a condição feminina no mercado 

das geociências e recorda que a empresa não estava preparada para receber as mulheres em 

atividades de campo nos anos 1970. Esses dados parecem pitorescos na história dela, já que as 

ações de responsabilidade social no que concerne a questões de gênero não são mencionadas 

no texto ou na sessão “Leia Mais”. Em vez disso, um link direciona o leitor para saber mais 

sobre um reconhecimento como empresa inovadora (KUNSCH, 2014). A profissional afirmou 

ainda sentir-se honrada pelo que a empresa proporcionou à sua carreira e orgulhosa da 

capacidade técnica da organização. Esse “orgulho da empresa” era um dos valores declarados 

até 2014. O mesmo orgulho foi identificado em alguns comentários que elogiavam ações da 
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empresa. Isso evidencia que a declaração de novos valores não significa mudança imediata nos 

pensamentos e sentimentos do grupo (HOFSTEDE, 2001; SCHEIN, 2010).  

Um grupo de 10 reportagens foi classificado como “Outros” porque nem as postagens do 

Twitter nem os textos do blog de notícias pareciam dialogar com os valores declarados no 

Relatório de Sustentabilidade 2016, mas com dois valores declarados até 2014: 

“Empreendedorismo e inovação” e “Diversidade humana e cultural”. Em comum, elas 

divulgam realizações ou eventos dos projetos culturais e esportivos patrocinados com o 

propósito de dar retorno à marca, conforme mencionado. Uma afirmação do gerente executivo 

de comunicação evidencia a associação dos projetos com esses valores, vigentes nos critérios 

de patrocínio: “Esse projeto valoriza as nossas raízes, a riqueza cultural do Brasil, e traz para a 

dança a pesquisa de nova linguagem e a inovação. Tudo isso guarda sinergia muito grande com 

a empresa”. A inovação, excelência técnica, potencial de retorno e alinhamento à estratégia de 

marca são reafirmados em outras matérias, inclusive em uma sobre uma mostra de cinema e 

direitos humanos e outra sobre um espetáculo de dança inspirado num poema sobre a 

degradação da natureza. O conteúdo desses projetos não é associado aos compromissos 

assumidos na atual Política de Responsabilidade Social (MOSCOVICI, 2015). 

Entre as notícias classificadas com o valor “Resultados”, as pautas estão vinculadas ao 

compromisso de realizar investimentos e reduzir endividamento. Mensalmente a empresa 

publica os principais resultados operacionais associando-os ao contexto da empresa e aos 

fatores externos a ela, bem como a relação dos números com as metas. Esse contexto citado, 

contudo, traz relação apenas com os aspectos econômicos da produção, sem um diálogo 

interdisciplinar. Um exemplo disso são as paralisações para manutenção que impactam a 

produção, numa visão linear. Os textos não mencionam o aspecto de segurança para as pessoas 

e o meio ambiente (visão crítica), que é um dos compromissos da empresa associado ao valor 

“Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente” e a dois temas materiais (KUNSCH, 2014). 

Quando se mencionam indicadores econômicos nem sempre a linguagem segue o 

princípio de clareza (ABNT, 2010). Um recurso educativo utilizado foi publicar no blog de 

notícias uma matéria explicando os conceitos aplicados, que foi inserida no “Leia Mais” em 

vários momentos. Esse recurso utilizado são os vídeos curtos inseridos no texto para explicar 

aspectos da complexidade das operações, ressaltando sempre o nível de desafio e 

confiabilidade. Nesse conjunto de notícias se repetiram expressões e adjetivos que enaltecem a 

importância e grandiosidade da organização e podem caracterizar uma suposição básica da 

cultura (SCHEIN, 2010). “Recorde mensal”, “maior polo produtor” e “mais importante em todo 

o mundo” são alguns exemplos. 



 

87 

A possibilidade de interação e diálogo com os leitores do Twitter e do blog de notícias 

não é um recurso muito utilizado (CASTELLS, 2015). No microblog, observou-se que os 

comentários são bastante críticos e, muitas vezes, hostis. Há muitas referências negativas a 

episódios de corrupção e críticas à estratégia de venda de ativos, que dividem espaço com 

elogios, presentes com menor frequência, em geral nas pautas de tecnologia. Não é muito 

comum encontrar respostas da empresa, que tem por hábito indicar links para informação 

complementar. No blog de notícias, que tem 78,5% dos textos sem comentários, a dinâmica de 

diálogos não é diferente. A exceção fica por conta de três reportagens sobre o programa de 

estágios e seleção de profissionais, nas quais todas as dúvidas tiveram algum tipo de resposta. 

Uma reportagem relativa ao valor “Ética e transparência” chamou a atenção pelo fato de ter 14 

comentários da mesma pessoa. Eram críticas com base em argumentos técnicos. No quarto 

trecho, contudo, o leitor reclamou da não publicação dos comentários anteriores, chamando a 

atenção para a mediação do blog: “nem só de bons comentários sobrevive uma instituição do 

porte desta empresa” (BERGER; LUCKMANN, 2014; KUNSCH, 2014). 

Quanto à forma, as mensagens são acessíveis na internet em diferentes níveis de 

profundidade a depender da necessidade de informação do público, haja vista numerosos 

veículos produzidos. Especificamente quanto ao equilíbrio, as publicações são 

majoritariamente positivas, sendo evitadas as repercussões polêmicas ou aspectos de impacto 

negativo, o que prejudica também a avaliação quanto à completude. Não foi possível analisar 

as características de exatidão da comunicação (ABNT, 2010). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Identificamos que a empresa faz uma convergência de mídias digitais, compreendendo 

website, blog de notícias e redes sociais, de forma a complementar conteúdos e ampliar suas 

possibilidades de alcançar os públicos. Essa estratégia, associada ao valor transparência, traz 

para os comunicadores a responsabilidade de traduzir a voz da organização. As mensagens 

reforçam fortemente o posicionamento estratégico, com foco em aspectos econômicos e 

recuperação da credibilidade. Os compromissos e valores de responsabilidade social 

empresarial (RSE) ficam em segundo plano no que concerne à comunicação realizada via 

Twitter e blog de notícias. As pautas que abordaram as ações socialmente responsáveis no 

período estudado são pontuais ou não são diretamente associadas às atividades da empresa, o 

que limita a contribuição da comunicação para o incremento de uma cultura de responsabilidade 
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social. A análise sugere que os valores da RSE estão parcialmente refletidos na mente dos 

comunicadores da organização. 

O método utilizado contribuiu para os achados dessa pesquisa especialmente por permitir 

analisar o dito e o não dito no corpus. Comparando os temas abordados do Relatório de 

Sustentabilidade com a comunicação cotidiana da empresa, pode-se inferir que a agenda de 

RSE não é plenamente explorada no Twitter e no blog de notícias. Algumas das possíveis pautas 

não exploradas são: ações de diálogo contínuo com comunidades do entorno das unidades 

operacionais; desenvolvimento das comunidades locais em decorrência dos empreendimentos 

da empresa; correlação de investimentos sociais aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS); contribuição para recuperação de áreas degradadas e conservação ou manejo de 

florestas e áreas naturais, entre outros. Por outro lado, os impactos negativos das atividades da 

empresa não estão na pauta. 

Apesar de os temas materiais serem apresentados no Relatório como assuntos relevantes 

do ponto de vista de impactos sofridos ou gerados pela organização, a empresa não informa 

com clareza quais são os impactos positivos e negativos reais e potenciais relacionados aos 

temas. Essa falta de clareza e completude compromete, de acordo com a ABNT (2010), o 

conceito de transparência, que é um dos princípios da RSE e também um dos valores declarados 

pela empresa. Nas redes sociais estudadas, por exemplo, a pauta sobre venda ou fechamento de 

ativos, que é uma das iniciativas do plano estratégico para a redução da alavancagem financeira, 

não aborda os impactos dessa ação para os empregados, fornecedores, clientes e comunidade 

local. Isso contribui, ao menos em parte, para reações negativas dos consumidores da 

informação e tem o potencial de impactar negativamente a credibilidade e a imagem da 

empresa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Existe um circuito complexo de construção, consolidação e propagação da cultura 

organizacional, que sofre influências internas e externas. Entre os fatores internos, que 

impactam na cultura da empresa, estão os valores, crenças e suposições básicas dos 

fundadores e líderes e a forma como são comunicados. Esses elementos da cultura 

refletem na organização de processos e atividades, regras e padrões, estratégia, soluções 

compartilhadas e na forma de se relacionar com as pessoas e o ambiente. Externamente, 

a cultura pode ser impactada pelo contexto do negócio, a cultura nacional, a cultura 

oriunda das profissões, e o relacionamento com organizações nacionais e internacionais. 

No contexto de uma empresa brasileira de engenharia, estudamos a forma como o 

conceito e os valores de responsabilidade social empresarial (RSE) se manifestam nas 

vozes e olhares dos empregados, dos líderes e dos profissionais de comunicação. O 

objetivo de identificar como esse conceito é compreendido, internalizado e 

externalizado por esses atores se justifica pelo fato de que propagá-lo na cultura da 

empresa contribui para que cada um cumpra, no exercício de sua atividade, a 

responsabilidade social que a empresa assume em face dos impactos produzidos pelas 

suas decisões e atividades na sociedade, na economia e no meio ambiente. 

Nesse processo de construção, propagação e aprendizado sobre a cultura desejada 

pela organização, os líderes e os comunicadores têm sua contribuição potencializada 

caso possuam consciência dos valores e do processo de aprendizagem organizacional. 

Os líderes são responsáveis por decisões que direcionam o processo produtivo e 

comunicam para as equipes, direta ou indiretamente, os valores implícitos em suas 

soluções. Como representante da cultura da empresa, o líder formal pode criar um 

ambiente que favoreça o aprendizado da cultura desejada pela organização. Mais do que 

uma ferramenta para disseminar conteúdos, a comunicação organizacional será 

estratégica e contribuirá na propagação da cultura se estiver integrada ao sistema de 

gestão, conectando e dando sentido aos valores culturais em face das atividades da 

empresa. Assim, o conhecimento e a intepretação que líderes e comunicadores 

propagam de forma sistemática, em forma de orientações e mensagens, são absorvidos 
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e experimentados pelos demais empregados, que os reinterpretam de acordo com sua 

própria bagagem cultural. 

No decorrer da presente pesquisa, entre junho de 2016 e outubro de 2017, 

observamos um movimento de mudança na empresa, que implicou inclusive um ajuste 

de valores declarados. Em sua essência, os valores relacionados à RSE permaneceram 

presentes, entre eles os valores de ética e transparência; respeito à vida, às pessoas e ao 

meio ambiente e resultados. Nesse período também foi publicada, por meio do Relatório 

de Sustentabilidade, a revisão da política de Responsabilidade Social.  Esses artefatos 

da cultura, porém, não são suficientes para que os empregados compreendam e 

relacionem o conceito de responsabilidade social de forma transversal em seu cotidiano.  

Em comum, os resultados obtidos nos três artigos mostram que tanto os 

empregados como os líderes e os profissionais de comunicação possuem um 

conhecimento fragmentado sobre RSE. Importante observar que os três artigos que 

compõem essa dissertação foram elaborados segundo procedimentos de três 

metodologias qualitativas distintas, o que possibilitou captar o sentido que a 

responsabilidade social tem na perspectiva das pessoas no contexto em que vivem e não 

como um conhecimento meramente cognitivo. Além disso, a coleta de dados foi 

realizada tanto com dados primários, produzidos especificamente para a pesquisa, no 

caso de entrevistas com os líderes formais, quanto por dados secundários, produzidos 

independentemente da realização da pesquisa. As redações dos empregados narrando 

projetos em que participaram segundo seus próprios critérios de relevância e os textos 

produzidos por profissionais de comunicação para a publicação nas redes sociais estão 

entremeados de valores que são praticados repetidamente na cultura local. 

A empresa possui normas, Código de Ética, política de Responsabilidade Social e 

Relatório de Sustentabilidade que favorecem a criação de uma cultura que valorize a 

responsabilidade social e a incorpore em seu sistema de gestão. Esses artefatos, contudo, 

não estão refletidos de modo transversal na forma de perceber-pensar-agir as atividades 

produtivas. Tanto no olhar de empregados, como na expressão dos líderes formais e 

comunicadores, a incorporação dos princípios da RSE depende dos conhecimentos 

adquiridos na formação acadêmica e nas vivências pessoais e profissionais. Ou seja, a 
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trajetória do profissional também interage no processo de aprendizagem da cultura 

organizacional.  

Assim, uma organização que deseje criar ou reforçar a responsabilidade social 

como um valor precisa proporcionar vivências socialmente responsáveis associadas às 

atividades desempenhadas pelos profissionais e inseridas, por sua vez, no contexto 

externo à empresa. Esse é um processo de aprendizagem no qual os líderes formais e 

comunicadores podem contribuir se eles também tiverem esse conhecimento 

internalizado, pois isso os habilita a criar e a comunicar soluções que possam ser aceitas 

e compartilhadas por todos os membros da organização. No caso da empresa estudada, 

foi possível identificar muitas ações que os profissionais sabem que existem e as 

consideram importantes sem, contudo, associá-las ao conceito de RSE. Isso reforça a 

ideia da necessidade de ampliar as possibilidades de diálogo entre os conhecimentos que 

integram a empresa como forma de fazer evoluir a concepção de responsabilidade 

social, criar sentido e, por conseguinte, conquistar oportunidades de atuação responsável 

em cada decisão, em cada solução, em cada resultado. Aproximar o discurso da prática 

deve ser uma atividade diária de todos os líderes, mas todos podem colaborar.  

Ao pensarmos no fomento de uma cultura de responsabilidade social no contexto 

de um capitalismo sustentável, que precisa considerar as pessoas, o meio ambiente e o 

lucro, constatamos que esse não pode ser o trabalho isolado de algumas organizações. 

A ISO 26000 já havia identificado a necessidade do esforço conjunto ao dizer que 

convém, por exemplo, que as organizações influenciem na cadeia produtiva no que diz 

respeito aos aspectos de RSE. Além dessa norma internacional, Ruggie (2014) chama a 

atenção para o envolvimento de governos, empresas e organizações da sociedade civil 

na proteção, respeito e reparação aos diretitos humanos.  

Outro aspecto desse esforço conjunto visando ao fomento da responsabilidade 

social diz respeito a necessidade de complementaridade e integração do conhecimento 

de profissionais. Identificamos na fala de profissionais e líderes uma preocupação 

focalizada nas atividades a eles atribuídas pelas disciplinas acadêmicas. Em parte, isso 

explica a ideia fragmentada sobre a responsabilidade social. Nesse sentido, a formação 

acadêmica precisa considerar que o objeto específico de cada profissão, no mundo real, 

faz parte de um contexto em que estão presentes diversos conhecimentos. A 
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universidade pode contribuir para a formação de profissionais socialmente responsáveis 

que visualizem a realidade de forma integrada tal como ela é, por meio do diálogo entre 

as disciplinas. 

A escolha de três métodos qualitativos adotados nessa pesquisa (teoria 

fundamentada em dados; fenomenografia e análise de conteúdo) contribuiu para que 

fossem registradas diversas nuances da manifestação da cultura da empresa investigada. 

Considerando as percepções identificadas nas três etapas da pesquisa, devidamente 

contextualizadas, e as respectivas análises, observou-se uma convergência das 

características, especialmente no que diz respeito à visão fragmentada do conceito de 

responsabilidade social presente na mente coletiva dos profissionais. Esse fato, aliado 

aos procedimentos metodológicos prescritos por especialistas, validam os achados aqui 

apresentados e nos habililita a reafirmar que a criação da cultura não é um fenômeno 

que dependa do acaso. A cultura pode contribuir para a organziação atingir seus 

objetivos se o grupo estiver consciente dos valores e crenças que envolvem suas 

decisões e atividades. 

Esse estudo identificou a necessidade de diálogo entre disciplinas e profissionais 

a fim de favorecer o compartilhamento de valores de responsabilidade social em cada 

atividade da organização. Por outro lado, a existência de padrões, normas e documentos 

não é suficiente para criar sentido a ponto de transformar a informação em ação. Nesse 

sentido, o desenvolvimento de um método interdisciplinar adequado à cultura 

organizacional contribuiria para que a prática isolada de saberes ceda lugar a uma visão 

de complementaridade. Assim, propomos as seguintes questões para estudos futuros: 

como criar uma linguagem comum em torno da RSE considerando conhecimentos de 

diferentes áreas? Como criar e reforçar o sentido de colaboração e coletividade numa 

organização que tem as relações hierárquicas como suposição básica de sua cultura? 

Como educar com vistas a uma interlocução de conceitos trazendo para os resultados 

uma lógica integradora dos aspectos econômicos, sociais e ambientais? 
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APÊNDICE A – MODELOS DE E-MAILS ENVIADOS APÓS A TRANSCRIÇÃO 

DAS ENTREVISTAS 

 

 
Prezado (NOME), 

Conforme previamente acordado, você está recebendo um arquivo em formato Word com a 

transcrição na íntegra da entrevista que me concedeu em DD/MM/2017 sobre cultura 

organizacional e responsabilidade social. 

Essas informações vão compor o artigo científico “Responsabilidade social segundo líderes de 

uma empresa – um estudo fenomenográfico” (título provisório). Esse estudo faz parte de minha 

dissertação de mestrado em Sistema de Gestão com foco em Responsabilidade Social, realizado 

pela Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. 

Caso você queira reconsiderar algum aspecto, fazer ajustes ou esclarecer algo que avalie não 

estar suficientemente claro, fique à vontade em fazê-lo. O texto está na forma da linguagem 

oral. Não se preocupe com o formato, pois a linguagem não é o foco do estudo. Se não houver 

comentários nos próximos 15 dias, será considerado que não houve necessidade de ajustes. Mas 

se você precisar de um prazo maior, entre em contato comigo pelo e-mail 

gutaseixas@gmail.com ou simplesmente respondendo a este e-mail. 

Aproveito a oportunidade para reafirmar que os nomes dos entrevistados bem como o nome da 

empresa não serão citados no artigo nem no texto da dissertação. Esse é um procedimento que 

visa a garantir o anonimato dos entrevistados. 

Agradeço mais uma vez pela sua contribuição, que enriqueceu este trabalho, e pela atenção a 

mim dispensada. 

Atenciosamente, 

Maria Augusta 

Mais informações sobre a pesquisa: 

Título da dissertação: Valores, liderança e comunicação: olhares sobre a cultura de 

responsabilidade social numa empresa de engenharia (título provisório) 

 

mailto:gutaseixas@gmail.com
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Título deste artigo: Responsabilidade social segundo líderes de uma empresa – um estudo 

fenomenográfico (título provisório) 

Nome do pesquisador: Maria Augusta de Castro Seixas 

 

Problema de Pesquisa: A literatura científica mostra que, numa organização, a liderança tem 

a prerrogativa de desenvolver políticas coerentes com a cultura organizacional a fim de 

incrementar a capacidade de aprendizagem e atuar como força motriz para o desenvolvimento 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Nessa pesquisa, busca-se compreender o conceito 

de responsabilidade social como um fenômeno a partir do ponto de vista dos líderes numa 

empresa que declara publicamente valores associados a essa temática. A proposta é entender o 

que esse líder formal, que tem poder de decisão e de direcionamento de equipes, pensa sobre 

responsabilidade social, como a experimenta e o contexto em que o fenômeno ocorre. 

 

Metodologia de Pesquisa: Optou-se por uma investigação qualitativa, utilizando 

procedimentos da fenomenografia. Como instrumento de pesquisa, estão previstas 20 

entrevistas semi-estruturadas com gestores (líderes formais) de uma empresa. A diversidade de 

áreas de atuação, curso de formação, nível hierárquico e tempo de empresa compõem a variação 

da amostra intencional. No mapa espaço de resultado estarão descritas as concepções sobre 

responsabilidade social vistas sob a ótica de líderes que compartilham de uma cultura 

organizacional.  

 

E-mail enviado em 26/06/2017 

 

Prezados, 

Gostaria de compartilhar com vocês a notícia de que o primeiro artigo que escrevi com base 

nas entrevistas que vocês me concederam foi apresentado no Primer Congreso Internacional 

de Docentes e Investigadores en Responsabiliad Social, promovido pela Universidad 

Nacional del Litoral (Santa Fé, Argentina). Pelo artigo "Responsabilidad Social Según los 

Líderes de una Empresa Petrolera - un Estudio Fenomenografico" recebi o prêmio de melhor 

trabalho científico, na categoria "Trabajo  Científico y Académico".  

 

O artigo foi referenciado especialmente pela pertinência e relevância do tema e também pelo 

rigor metodológico. Além disso, observei que os resultados convergiram com estudos 
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apresentados por docentes do Chile e da Argentina no que diz respeito ao papel da academia e 

a necessidade do trabalho interdisciplinar. 

 

Para conhecerem o texto, basta acessar o link abaixo. 

 

<https://www.researchgate.net/publication/317842705_RESPONSABILIDAD_SOCI

AL_SEGUN_LOS_LIDERES_DE_UNA_EMPRESA_PETROLERA-

UN_ESTUDIO_FENOMENOGRAFICO> 

 

Mais uma vez, quero externar minha gratidão e dizer que acredito cada vez mais que esse 

trabalho tem potencial para contribuir para a empresa. 

 

Cordialmente, 

 

Maria Augusta 

 

 

 


