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RESUMO 

 

 

A globalização vem exercendo forte pressão para que as empresas exerçam a prática da 

responsabilidade social, adotando códigos de conduta relacionados à preservação do meio 

ambiente, às condições de trabalho e ao respeito aos direitos humanos. No contexto atual, é 

necessário também que o Estado, através das instituições de ensino, fomente o pensamento 

crítico e de cidadania, gerando à comunidade conhecimentos que permitam a compreensão e o 

enfrentamento dos desafios locais e mundiais. Nesse cenário, o presente trabalho propõe 

analisar quais os fatores necessários para a implementação da responsabilidade social de uma 

instituição federal de ensino, partindo da contribuição da gestão do conhecimento e da 

aprendizagem social como aporte para a cultura da responsabilidade social. Diante deste 

problema, elegeu-se como objetivo analisar quais os fatores necessários para a utilização da 

Responsabilidade Social na instituição. A pesquisa envolveu revisão de literatura relacionada 

aos temas Gestão do Conhecimento, Responsabilidade Social e Aprendizagem Social, adotando 

como metodologia o estudo de caso e a utilização de questionário com um recorte geográfico 

limitado a instituição pesquisada. É um estudo de abordagem quali-quanti, com pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo, observação direta e aplicada. Verificou-se que os dados 

levantados apontaram a carência de treinamento e capacitação nas questões sociais, a 

necessidade de uma gestão mais participativa e melhorias no armazenamento de informações, 

visando à construção da memória organizacional. Concluiu-se assim que as contribuições 

propostas podem diminuir as dificuldades no problema abordado, propiciando melhorias nos 

processos sociais através de maior eficiência da gestão na instituição.     

 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social, Gestão do Conhecimento, Gestão Pública, 

Aprendizagem Social.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

  Globalization is exerting strong pressure towards firms so that they start using social 

responsibility practices, adopting codes of conduct related to preserving of environment, to 

working conditions and to respect to human rights.  Nowadays, it is also necessary that the state, 

through educational institutions, promotes critic thinking and citizenship, empowering the 

community with knowledge which will enable the comprehension of local and international 

challenges. Regarding this scenario, this paper proposes improvements in the social processes 

of a federal educational institution, beginning with the contribution of knowledge management 

towards social responsibility implementation. In face of this problem, the object became to 

identify potential barriers in the implementation of knowledge management and how these 

barriers relate to the awareness of social responsibility in the institution. The research involved 

revision of literature related to Knowledge Management, Social Responsibility and Social 

Learning, adopting as methodology the case study and the use of a questionnaire with a limited 

geographical cut to the researched institution. It is a qualitative study, with bibliographical, 

documentary and field research, direct observation and applied. It was verified that the data o 

collected pointed to the need for training and capacity building on social issues, the need for a 

more participatory management and a better flow and storage of information in order to build 

the organizational memory. It was thus concluded that the proposed contributions can reduce 

the difficulties in the problem addressed, providing improvements in social processes through 

increased efficiency of knowledge management in the institution. 

 

 

Key-words: Social Responsibility, Knowledge Management, Public Management, Social 

Learning 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1  Contextualização 

 

Devido à crescente importância do tema responsabilidade social (RS), desde os anos 80 

o mesmo passou a fazer parte de uma agenda voluntária do setor empresarial relacionada ao 

desenvolvimento de projetos e ações sociais. A partir de 1990, o assunto passou a fazer parte 

da agenda internacional, ampliando seu leque de ação, do setor empresarial às instituições 

governamentais. 

Conforme relato da Agenda Ambiental de Administração Pública1 (A3P, 2009) no 

âmbito do setor empresarial, a responsabilidade social das empresas é, essencialmente, um 

conceito que expressa a decisão de contribuir voluntariamente em prol de uma sociedade 

melhor socialmente e um meio ambiente mais equilibrado e sadio. Os compromissos assumidos 

de forma voluntária pelas empresas vão além das obrigações legais, regulamentares e 

convencionais que devem obrigatoriamente ser cumpridas. As empresas que optam por investir 

em práticas de responsabilidade social elevam os níveis de desenvolvimento social, proteção 

ao meio ambiente e respeito aos direitos humanos e passam a adotar um modo de governança 

aberto e transparente que concilia interesses de diversos agentes em um enfoque global de 

qualidade e viabilidade. Muitas empresas têm desenvolvido os seus programas de 

responsabilidade social segundo a abordagem do “triple bottom line”, que se constitui na 

principal ferramenta do Índice de Sustentabilidade da Dow Jones (Dow Jones Sustainability 

Index), da Bolsa de Valores de Nova Iorque e do Índice de Sustentabilidade Social (ISE) da 

Bovespa. 

  Os temas de RS ganham amplitude e passam a integrar os acordos internacionais, como 

é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), Agenda 21, Declaração de Copenhague para o 

Desenvolvimento Social e as Metas do Milênio.  

Além das iniciativas internacionais, outras nacionais e inter setoriais relacionadas ao 

tema e ao amplo escopo da responsabilidade socioambiental (RSA) surgiram no mundo inteiro 

e têm envolvido e despertado o interesse não apenas do setor empresarial, mas também dos 

                                                 
1(A3P) foi criada em 1999 e é um programa desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente que tem caráter 

voluntário e se propõe a inserir critérios ambientais na área do governo. 
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governos, em diversos países, que cada vez mais têm incluído o tema em suas agendas.  Da 

mesma forma que o conceito, as práticas relacionadas à responsabilidade socioambiental estão 

em contínuo processo de construção e aperfeiçoamento. Atualmente, existe um grande número 

de ferramentas que estão sendo oferecidas como alternativas para os setores empresarial e 

governamental com vistas a promover avanços em seus projetos, tornando-os mais 

transparentes e incluindo a participação social. Além das várias iniciativas nacionais e 

internacionais sobre RSA, é importante destacar ainda o processo de construção da ISO 26000, 

cujo objetivo é estabelecer um padrão internacional de diretrizes de Responsabilidade Social 

(A3P, 2009).  

Ainda conforme a A3P, a responsabilidade socioambiental é um processo contínuo e 

progressivo de desenvolvimento de competências cidadãs, com a assunção de responsabilidades 

sobre questões sociais e ambientais relacionadas a todos os públicos com os quais a entidade 

interage: trabalhadores, consumidores, governo, empresas, investidores e acionistas, 

organizações da sociedade civil, mercado e concorrentes, comunidade e o próprio meio 

ambiente. O governo possui ainda um papel estratégico no processo de RSA por meio da 

promoção do diálogo entre os setores sociais, da conscientização da sociedade sobre a 

importância de uma política de responsabilidade socioambiental, da ampla publicidade e 

transparência das iniciativas de RSA, promovendo a sensibilização e capacitação em parceria 

com as entidades do setor empresarial e da sociedade civil. Dessa forma, as instituições 

governamentais devem buscar a mudança de hábitos e atitudes internas.  

Nesse cenário, a participação das instituições públicas no processo de RSA faz-se 

necessária onde o Estado é o principal interlocutor junto à sociedade, possuindo uma ampla 

responsabilidade e papel indutor fundamental para tornar as iniciativas atuais, e também as 

futuras, mais transparentes. Um exemplo de iniciativa no setor público foi a criação da A3P. 

Segundo Barata, Kligerman, Minayo-Gomes (2007), a A3P pretende instaurar um 

processo de construção de uma nova cultura organizacional na Administração Pública, visando 

a conscientização dos servidores para a otimização dos recursos para o combate ao desperdício 

e para a busca de uma melhor qualidade no ambiente de trabalho.  

Nesse quadro, as Instituições Federais de Ensino (IFEs), conforme relatam Barros e 

Freire (2011), passam a responder a sociedade quando fazem uma reflexão sobre o seu 

significado social, atendendo as demandas da comunidade, produzindo conhecimentos úteis e 

formando profissionais responsáveis. Porém para concretização desses ideais, é importante 
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situar e identificar a RS das IFEs, em relação ao papel dos seus atores sociais (corpo docente, 

discente e administrativo).  

Conforme Cezário et al (2015), pode-se dizer que o mais importante é se equalizar o 

papel das IFEs como sendo um laboratório de ideias para buscar soluções para os mais diversos 

problemas da sociedade, em consonância com a legislação brasileira pertinente às questões de 

RS. 

Nesse sentido, é necessário superar a visão reducionista e mecanicista ainda imperante 

na educação e assumir uma nova cultura, incorporando a dimensão da RS, já que são inúmeros 

os problemas sociais emergentes do século XXI (SOUZA, 2013).   

Diante desse fato, surgem vários questionamentos acerca do verdadeiro interesse das 

empresas em serem considerados socialmente responsáveis. Em busca de uma imagem pública 

favorável de credibilidade e legitimidade social, na sociedade em que estas organizações estão 

inseridas, pode-se mencionar que as empresas estão direcionando suas práticas para os 

chamados Sistema de Gestão da RS, que tem como objetivo contribuir para a adequação das 

melhores práticas de gestão (OLIVEIRA et al, 2011). 

Nesse processo, é necessário distinguir dois aspectos importantes: i) o que realmente 

pode levar as empresas ao exercício da atividade de RS; e ii) em que medida estão sendo 

observados e divulgados os resultados efetivos dessa atividade (LOUREIRO, 2013). 

Sendo assim, o presente trabalho pretende analisar quais são os fatores mais relevantes 

dentro da instituição pesquisada, que desencadearão o verdadeiro sentido da responsabilidade 

social.  

 

 1.2. Situação Problema 

Com a redução do campo de atuação do Estado nas questões sociais, a RS passou a 

ganhar maior status no meio empresarial. Para atendimento dessas demandas sociais 

reprimidas, as IFEs passaram a se preocupar com as questões éticas e com a cidadania, através 

da Responsabilidade Social Universitária (RSU) (COSTA, SILVA, 2010). A RSU propõe que 

as IFEs passem a se envolver mais no contexto social onde estão inseridas, e assim tentar 

atender as demandas sociais que emergem em seu espaço geográfico. 
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Paralelamente, com a valorização da educação como principal caminho para o 

desenvolvimento e minimização dos problemas sociais, as organizações públicas passam a 

incluir em sua estrutura organizacional e em seus documentos internos (Planos de 

Desenvolvimento Institucional, Plano Anual de Capacitação, Estatutos, entre outros) rotinas de 

RS, indicando que teoricamente a mesma está incluída no contexto estratégico organizacional.  

Contudo, na prática, muitas vezes as ações de RS são simplesmente assistencialistas, 

postergando ou inibindo assim, soluções mais inteligentes e construtivas com a adoção de 

soluções e políticas que estimulam a filantropia, na ilusão de que os problemas sociais básicos 

sejam resolvidos (TENÓRIO, 2015). 

Com o intuito de analisar como as ações sociais são operacionalizadas pela instituição 

pesquisada, a presente pesquisa tem como pergunta-chave a seguinte questão: Quais os fatores 

necessários para a implementação da cultura de responsabilidade social na instituição 

pesquisada? 

Como aporte para desenvolvimento da pesquisa, pretende-se desenvolvê-la em uma 

instituição pública na área de educação que incluiu recentemente em sua estrutura 

organizacional uma pró-reitoria que tem como atribuição o desenvolvimento do planejamento 

institucional.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Geral 

 O Objetivo Geral da pesquisa é analisar os fatores necessários na implementação da 

Responsabilidade Social em uma instituição pública. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

No intuito de alcançar o objetivo geral, pretende-se atingir algumas etapas 

intermediárias, são elas: 

 Compreender como a prática de RS está estabelecida na instituição pesquisada. 

 Identificar se existem conhecimentos que possam melhorar os processos de RS na 

instituição. 

 Investigar se a aprendizagem social na instituição pesquisada fomenta relações de 

processos colaborativos e participativos para a Responsabilidade Social. 
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 Identificar através da Matriz SWOT, elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

para a instituição pesquisada, as oportunidades, fraquezas, forças e ameaças da GC 

como ferramenta para a implementação das ações sociais na instituição. 

 

1.4. Delimitação do Estudo 

A ideia central da pesquisa é que ela esteja fundamentada na educação como fonte 

geradora de conhecimento e, através dessa ferramenta, propor melhorias para a gestão social na 

Instituição pesquisada. 

Para atingir esta meta, o presente trabalho ficará restrito às dimensões da RS e da GC, a 

partir do estudo de caso, da aplicabilidade do questionário e da pesquisa documental em uma 

instituição pública, visando a definição de novas estratégias ou adaptações, a fim de buscar a 

excelência dos serviços prestados pela IFE pesquisada. 

1.5. Justificativa 

Quando a RS é motivada na instituição por questões de princípios, os valores serão 

inseridos na cultura da empresa através do conhecimento e suas ações nortearão as relações 

com fornecedores, clientes, governo, acionistas, meio ambiente, comunidade, ou seja, com seus 

principais stakeholders. 

Nesse contexto, pela abordagem de De Angelis (2013), há dificuldade em se encontrar 

estudos sobre a GC no setor público, por isso, o estudo proposto tende a aumentar o número de 

pesquisas referentes ao tema GC no setor público e, ainda, ao assunto da cultura da 

responsabilidade social que carece, também, de estudos a respeito. 

Assim, entende-se que a coleta de dados, a pesquisa bibliográfica e o referencial teórico 

irão contribuir para constatar se as iniciativas em GC na instituição estão atingindo níveis 

esperados nas ações sociais e como as práticas de RS são percebidas pelos seus colaboradores. 

 A relevância desse estudo está baseada nas abordagens atuais dos estudos sobre gestão, 

que destacam a importância do ser humano – detentor do conhecimento – e a necessidade de 

transmitir este conhecimento acumulado, conscientizando e disseminando conhecimento para 

todas as partes interessadas e envolvidas no redesenho da RS, abrindo-se a possibilidade de 

desenvolvimento de planos de ação que estruturem a RS na instituição pesquisada. Sua 

importância no âmbito acadêmico é contribuir para a construção de um referencial teórico que 
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traga a gestão do conhecimento como alicerce para a responsabilidade social nas instituições 

públicas. 

1.6. Organização do Estudo 

 

Este estudo está estruturado em cinco capítulos, sendo este o capítulo inicial que trata 

da introdução da dissertação e seus subitens, onde é apresentada a situação problema, os 

objetivos da pesquisa, a delimitação do estudo e o porquê da realização desta.  

O capítulo 2 apresenta os referenciais teóricos que foram consultados para permitir a 

condução da pesquisa. Nele são elencadas as fundamentações teóricas que construíram a 

definição da dissertação pelo tema. Desse referencial, foi recortado o modelo de survey e do 

instrumento de pesquisa. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia contendo o desenvolvimento e a classificação da 

pesquisa, bem como a técnica de coleta de dados. Concluindo o capítulo é relatado como foi 

construído o questionário que será um dos instrumentos da coleta de dados e a descrição do 

estudo de casos. 

O capítulo 4 apresenta o relato das informações levantadas nas organizações estudadas 

e o produto da entrevista realizada na instituição pesquisada.  

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões finais, sugestões e considerações das 

análises da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo, apresentam-se as etapas da análise bibliográfica utilizada como aporte 

para o desenvolvimento de todo o trabalho acadêmico. 

Em seguida, será realizada a revisão da literatura sobre os seguintes temas: 

Responsabilidade social: Conceitos, Fundamentos e Atributos, A Responsabilidade Social e os 

Direitos Humanos, O Papel do Estado e a Responsabilidade Social Empresarial, A Gestão 

Pública e a Gestão do Conhecimento como Instrumento para a Responsabilidade Social.  

Além de embasar teoricamente a dissertação, o mesmo objetivou o surgimento de 

reflexões e respostas acerca dos questionamentos que são alvos da pesquisa. 

2.1. Análise Bibliográfica 

 

Foram realizadas pesquisas em livros, revistas, dissertações, teses e periódicos 

disponíveis nas principais bases de dados SCOPUS e SCIELO, reconhecidas pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2015)2. A escolha dessas bases se 

deve à facilidade de acesso, bem como por sua representatividade e abrangência em várias áreas 

do conhecimento (COSTA, 2010). 

Foram também selecionados materiais de congressos e eventos relacionados ao tema, 

bem como legislação específica relacionada ao tema Responsabilidade Social e Gestão do 

Conhecimento que serviram de base para a discussão do problema. 

As palavras-chave: Responsabilidade Social, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem 

Social foram utilizadas como busca nas bases do portal CAPES, pois se configuram como 

embasamentos teóricos da pesquisa e foram consultadas nas bases de dados entre 30/11/2015 a 

22/12/2015. Os idiomas português, inglês e espanhol foram utilizados na busca pelas palavras-

chave no portal CAPES. 

Quanto ao recorte temporal, a pesquisa contempla o período de 2005 até 2015, 

representado no gráfico a seguir: 

 

                                                 
2 http://www.periodicos.capes.gov.br/ acesso em 20 de novembro de 2015. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Figura 1- Nº de publicações por ano 

 
Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

Os resultados encontrados nesta pesquisa são apresentados da seguinte maneira: 

inicialmente, através de estudo bibliométrico, os 66 artigos estudados estão classificados por 

ano de publicação, com a finalidade de observar como a publicação sobre o tema se distribui 

ao longo dos anos.  

Na revisão de literatura, são apresentados os itens mais relevantes como aporte para o 

estudo do tema e em seguida os subtemas de maior relevância citados pelos autores. 

 

Quadro 1- Subtemas abordados na revisão de literatura dentro do tema de pesquisa 

SUB TEMAS AUTORES 

Conceitos de responsabilidade social Macedo et al (2015); Ashley (2005); 

Cajazeira (2005); Santos (2005); Machado (2006); 

Karkotli (2006); Tenório (2006 e 2015); Costa 

(2005); Araújo Mendonça (2009); Miranda e 

Amaral (2011). 

O Estado e a responsabilidade social Tenório (2015); Belizário (2005); Santos 

(2008); Patrus Pena e Castro (2010); Porter e 

Kramer (2011); Costa M. (2011); Pinto (2012); 

Freitas e Araújo (2010). 

A responsabilidade social no Brasil Silva S.M.C. (2010); Costa S.R.R. 

(2010);Macedo et al (2015). 

0

2

4

6

8

10

12

14

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



34 

 

Normas de Responsabilidade Social Brein, Jung e Caten (2011); Alexandre 

(2006); Kruscke (2006); Quelhas (2006); Cajezeira 

e Barbiere (2005)  

Triple-botton line Elkington (2012) 

Gestão Pública e RS Pacheco (2010); Penha (2011); Pollit e 

Bouckaert (2011); Denhardt e Denhardt(2009); 

Collen et al (2009) 

Aprendizagem social D’angelo et al (2013); Project Report 

(2011); Keon (2005/2010); Brown); Dyball 

(2005/2010); Kilvington (2010) 

Gestão Pública e RS Santos et Al (2007); Lavran e Andrades 

(2014) 

Stakeholders Bungham et al (205); Melle (2007); 

Casani et al (2007); De Boer et al (2007); Jongbord 

et al (2008);Lorran et al (2014); Gaete (2012) 

RS x Universidade/IFEs Abril (2010); Banos e Freire (2011); 

Calderon (2011); Pedro (2011); Vargas (2011); 

Morosini(2008) 

Aprendizagem Organizacional e GC Rios (2013); Rodriguez e Rodriguez ( 

2013); Garzon (2006) 

RS e GC Rios (2013); Saldarriaga (2007) 

Aprendizagem Senge (2013); Albuquerque (2011); Quel 

(2010) 

Aprendizagem, Conhecimento, Gestão 

Humana 

Rios (2013); Lima et al (2011); 

Saldarriaga (2008);Nonaka e Takaechi (2008); 

Rodriguez e Rodriguez (2013) 

Fonte: elaborada durante a pesquisa  

 A busca da pesquisa foi recortada no período de 2011 a 2015, contudo alguns trabalhos 

de anos anteriores foram selecionados por sua importância no assunto pesquisado. 

Com o objetivo de delimitar precisamente o tema, foram utilizados os filtros de 

pesquisa: palavras-chaves (gestão do conhecimento, responsabilidade social, aprendizagem 

social), autores de maior relevância no tema, assuntos baseados no tema da pesquisa e também 
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trabalhos científicos. Com esse procedimento, chegou-se ao total de 60 referências que 

comporão a base conceitual desta pesquisa, conforme apresentado nos quadros de referência 

abaixo: 

Tabela 1 - Referências utilizadas 

Tipo de material Número de referências % em relação ao total 

Artigos científicos 30 50 

Livros 10 16,67 

Artigos de encontros científicos 06  10 

Teses e dissertações 10 16,67 

Documentos eletrônicos 04 6,67 

Total 60 100 

  Fonte: elaborada durante a pesquisa 

2.2.  Responsabilidade Social   

2.2.1. Fundamentos, conceitos e atributos  

 Segundo Stoner e Freeman (1999) apud Macedo et al (2015), o ano de 1899 tornou-se 

uma espécie de marco para a responsabilidade social empresarial ao relatarem que o livro “O 

evangelho da riqueza”, publicado pelo empresário Andrew Carnegie (1835-1919), apresenta 

uma abordagem de responsabilidade social das grandes empresas baseada em dois parâmetros: 

o princípio da caridade e o princípio da custódia. De acordo com o princípio da caridade, os 

ricos da sociedade deveriam ajudar os menos afortunados. Já o princípio da custódia sugeria 

que as empresas e os ricos desempenhassem o papel de zeladores das fortunas e, assim, 

deveriam guardar seu dinheiro, e dos fundos destinados à caridade, em confiança, para o 

restante da sociedade, podendo usar os recursos provenientes dos fundos caritativos para os fins 

que a sociedade considerasse legítimos. Assim, realizavam cautelosamente os investimentos, 

multiplicando a riqueza da sociedade e a sua própria. Esses princípios se estenderam na 

sociedade americana até a década de 1960.  

 Ashley et al (2005) resgatam o julgamento do confronto entre os acionistas minoritários 

e Henry Ford, presidente e acionista majoritário da Ford Corporation, que ocorreu em 1919. Os 

minoritários questionaram a competência de Henry Ford em tomar decisões que pudessem 

contrariar os interesses de outros acionistas, no caso específico de John Dodge e Horace Dodge. 

O objeto da questão foi a decisão tomada por Henry Ford, em 1916, quando deixou de distribuir 

parte dos dividendos para investir na capacidade de produção, aumentar os salários dos 
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empregados e criar um fundo de reserva que suportasse uma possível queda na receita, em 

função de redução nos preços dos carros. Apesar de ser uma ação clara de responsabilidade 

social, com foco no público interno da empresa, a Suprema Corte de Michigan foi favorável a 

Dodges, sob a justificativa de que a corporação existia para o benefício dos seus acionistas e 

que a prática da filantropia corporativa e o investimento em sua imagem poderiam ser 

realizados, desde que favorecessem os lucros dos acionistas. 

Entre as obras publicadas sobre o tema, o primeiro livro com o título focado na 

responsabilidade social foi publicado por Bowen, em 1953, conforme referendado por Wartick 

e Cochran (1985). Nele, o autor afirma que os administradores de empresas têm o dever moral 

de implementar as políticas, seguir os cursos de ações ou tomar decisões que atendam aos 

objetivos da sociedade na qual se inserem. Bowen (1957) já acenava na direção de 

posicionamentos que mais tarde iriam se cristalizar em temas clássicos da área de 

responsabilidade social empresarial (RSE). O autor sugere que os responsáveis por uma 

empresa são curadores não apenas dos acionistas ou proprietários, mas também dos 

empregados, fornecedores, consumidores, comunidade vizinha e do público em geral, e que 

esses dirigentes devem balancear os interesses legítimos dos vários beneficiários principais da 

atividade coletiva. Afirma Bowen (1957:62) que “é dever dos diretores fazer com que as 

conveniências de cada grupo sejam reconhecidas e protegidas”.  

 Bowen (1957) endossou seu posicionamento ao chamar a atenção para o cuidado com 

as condições de trabalho que abrangem, além de aspectos materiais, os efeitos psicológicos que 

dele decorrem, como o ruído, as condições e as medidas de higiene e segurança, o ritmo de 

trabalho e o número de horas que o indivíduo dedica ao serviço. Recomenda, também, a oferta 

de oportunidades de progresso e desenvolvimento, a participação no empreendimento, o 

estímulo à satisfação do espírito criador, as boas relações entre companheiro de trabalho e 

membros da administração, o respeito à dignidade humana, o reconhecimento do valor social 

do trabalho, entre outras diretrizes, que são alvo de atenção, pelas organizações, até os dias 

atuais. 

 O que é prenunciado por Bowen (1957) é uma espécie de embrião naquilo que se vê 

atualmente nos relatórios publicados pelas organizações que se dispõem a divulgar sua 

responsabilidade social.  

 No decorrer dos anos, o conceito de RS recebeu diversas explicações que muitas vezes 

foram antagônicas. Para Drucker (1984), falar sobre responsabilidade social referia-se às 
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necessidades do proprietário e não às demandas da empresa em colaboração com a comunidade 

local. 

Para Pontes (2003), até a década de 60 acreditava-se que a responsabilidade social estava 

relacionada à ética pública e privada, à responsabilidade dos empresários pelos funcionários, 

em razão de seu poder e riqueza, e à responsabilidade pela educação e cultura da comunidade. 

Friedman (1970) declara a doutrina da RS como subversiva, afirmando que a única 

responsabilidade social de uma empresa é gerar lucro para os seus acionistas, atendendo às 

obrigações legais em vigor.  Melo Neto e Froes (2001) chamam de filantropia o termo usado 

para denominar as ações prestadas pelos empregadores à comunidade, e não de 

responsabilidade social. Tenório et al (2004) afirmam que responsabilidade social não pode ser 

confundida também com cidadania empresarial ou possuir uma visão utilitarista do social como 

forma de aprovação social. 

 Ferrell et al. (2001) também procuram diferenciar o conceito de ética e de 

responsabilidade social, muitas vezes tomado como sinônimos. Para os autores, ética é uma 

parte da filosofia que procura esclarecer teoricamente o que é certo e o que é errado na conduta 

humana. Estendendo o conceito para empresas, ética empresarial é o conjunto de princípios e 

padrões que orientam o comportamento no mundo dos negócios. Já responsabilidade social é o 

conjunto de obrigações que as empresas assumem com a sociedade. Francesco e Gold (1988) 

consideram que a ética é um padrão moral não governado por lei que focaliza as consequências 

humanas das ações. Hartmann (2000) enfatiza que a ética frequentemente requer um 

comportamento que atinja padrões mais altos que os estabelecidos por lei, acima de um 

comportamento baseado em ações calculadas, para produzir um benefício tangível.  

Se o conceito de ética já é complexo quando aplicado ao indivíduo, torna-se mais 

complexa a análise quando aplicada às organizações. Brickley et al. (2000) relatam que uma 

corporação é um conjunto de contratos (explícito e implícito) onde um conjunto de indivíduos, 

com interesses diferentes e muitas vezes conflitantes, estão juntos na organização e estas não 

agem de forma ética ou antiética. Quem age de forma distinta são os indivíduos. 

Costa e Viconti (2000) entendem que a RS não se restringe unicamente às decisões e 

resultados alcançados por sócios e acionistas (shareholders), mas também aos impactos das 

atividades da empresa considerando todos os agentes sociais que interagem com ela 

(stakeholders). Ashley (2005) afirma que a RS é o compromisso que a empresa possui com o 
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desenvolvimento, bem-estar e melhoramento da qualidade de vida dos empregados, suas 

famílias e a comunidade em geral. 

O primeiro autor a discutir a teoria dos stakeholders, segundo Marens e Wicks (2000), 

foi Eduard Freeman (1984), em artigo clássico intitulado “The Politics of Stakeholders Theory: 

Some Future Diretions”3. Nesse artigo, a gestão está baseada na teoria dos stakeholders e 

envolve a alocação de recursos organizacionais e a consideração dos impactos desta alocação 

em vários grupos de interesse dentro e fora da organização.  

Freeman (2000) não inclui os competidores e o governo em seu modelo. Entretanto, 

destaca que muitas vezes os interesses de competidores em uma determinada indústria não são 

conflitantes, e enfatiza o papel das associações e organizações de classe na busca de interesse 

comuns. Fombrun (2000) amplia o conjunto de stakeholders relacionados por Freeman, para a 

análise das possíveis consequências relativas às oportunidades e minimização de riscos que as 

ações de responsabilidade social podem gerar de acordo com o stakeholder envolvido. O 

Quadro 2 apresenta essa triangulação. 

   

     
Quadro 2- Efeito das ações de RS de acordo com stakeholder envolvido 

Stakeholders envolvidos 

 
Oportunidades Minimização de riscos 

Comunidade Criação de legitimidade Minimizar riscos de má 

aceitação/conflito 
Mídia Cobertura favorável Minimizar riscos de má 

aceitação/conflito 
Ativistas  Minimizar riscos boicote 

Investidores Geração de valor Minimizar riscos de fuga de 

investidores 
Funcionários Aumento de comprometimento Minimizar riscos de 

comportamento 
Consumidores Fidelização Minimizar riscos de má 

aceitação/desentendimentos 
Agentes Reguladores Ação legal favorável Minimizar riscos de ação legal 
Parceiros comerciais Colaboração Minimizar riscos de defecção 

   Fonte: adaptado de Fombrun (2000) 

 

Nota-se, nesse envolvimento dos stakeholders, que quanto maior a participação destes 

nos processos de RS, maiores serão os resultados alcançados com menores possibilidades de 

ocorrências de riscos impeditivos no alcance dos objetivos. 

                                                 
3 Artigo disponível em http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/476/jbptunikompp-gdl-gunardiend-23777-13-
thepoli-y.pdf. Acessado em 05 de dezembro de 2015. 
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Machado Filho e Zylbersztain (2004) definem stakeholders como os grupos ou 

indivíduos com os quais a organização interage ou tem interdependências, ou qualquer grupo 

ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pelas ações, decisões, políticas, práticas ou 

objetivos da organização. A RS vai além dos compromissos compulsórios previstos na 

legislação empresarial. Ela expressa a inserção de valores e condutas que induzem à melhoria 

de vida dos empregados e sua família, bem como o desenvolvimento social local, regional e 

nacional da comunidade a que pertencem, com o fim de alcançar a sustentabilidade dos 

negócios por meio de estratégias de longo prazo. 

  Freeman (2004) chama a atenção para a necessidade de priorização e de identificação 

de stakeholders-chave, para a importância do balanceamento sistemático das necessidades dos 

stakeholders e para a dificuldade, cada vez maior, que a empresa terá em distinguir quem é e 

quem não é um stakeholder.  

Friedman (1970) salienta que o objetivo social apropriado para os executivos das 

corporações é obter tanto lucro quanto possível, desde que de acordo com as regras básicas da 

sociedade, tanto em termos legais como éticos. 

Na definição de Carroll (1979), a responsabilidade social “legal” implica uma conduta 

da empresa consoante com as normas legais vigentes. Numa visão simplificada, para atender a 

este requisito, os gestores das empresas socialmente responsáveis devem simplesmente seguir 

os preceitos legais, sem necessidade de exercer nenhuma ação discricionária. 

Na visão de North (1994), a responsabilidade legal é parte da regra do jogo. As empresas 

são os “jogadores”, que atuam condicionados pelo ambiente institucional, mas também 

tentando influenciar o modelo vigente a seu favor, assim como os demais grupos de interesse 

na sociedade (consumidores, ambientalistas, sindicatos, entre outros).  

Paine (1994) resume a relação entre as dimensões ética e legal relatando que ao se 

considerar apenas os aspectos legais como um meio adequado de direcionar as questões éticas 

que emergem no dia a dia das atividades dos administradores, acaba-se cometendo um 

equívoco, pois o que se ouve constantemente é que se é legal, é ético. Contudo, muitas condutas 

legais muitas vezes são problemáticas do ponto de vista ético.  

No entanto, as leis contratuais, segundo Dienhart (2000), são necessárias sob dois 

aspectos: i) proporcionam um contexto que faz com que as “promessas complexas sejam 
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possíveis”; e ii) propiciam aos indivíduos incentivo para cumprir seus contratos, mesmo quando 

não o queiram fazer.  

Ostas (2001) examina a noção de “lei” implícita na prescrição de Friedman, 

argumentando como tese central que a concepção de “lei” é algo “socialmente construído”, 

servindo de forma limitada de guia para as ações dos executivos. Os executivos devem primeiro 

construir a sua própria visão legal antes de agir de uma maneira que possa ser considerada 

“socialmente responsável”. 

Wartick e Wood (2000) classificaram em quatro as dimensões ou abordagens da RS 

com relação a complexidade de uma organização, como: 

 Legal: a organização tem como obrigação cumprir as leis do país; 

 Econômica: a organização deve produzir e distribuir bens e serviços de que a 

sociedade necessite, bem como gerar empregabilidade e renda mínima aos seus 

empregados; 

 Ética: a organização deve agir e se comportar segundo valores esperados pela 

sociedade e não abrangidos em leis; 

 Filantrópica: a organização assume o compromisso social de utilizar recursos 

próprios para o bem-estar da sociedade. 

Os autores entendem que a atuação da empresa-cidadã complementa o seu papel de 

agente econômico e a transforma em agente social por utilizar os mesmos recursos de sua razão 

de ser para modificar a sociedade e desenvolver o sentido do bem-comum a seus stakeholders. 

Os usos destes recursos, em consonância com a perspectiva de lucro, estão mais alinhados a 

qualquer estratégia de competitividade empresarial e melhoria de imagem institucional que, 

segundo Ferrell et al. (2001), são, na realidade, o que toda empresa almeja. 

Carroll e Buchholtz (2000) definem um conceito de RS que consolida e classifica 

diferentes visões e abordagens do papel da empresa, do ponto de vista da sociedade. Dividem 

a RS em quatro níveis: econômica, legal, ética e discricionária, iniciando pela obrigatoriedade 

e chegando à responsabilidade assumida por vontade e escolha própria. A responsabilidade 

econômica significa a base para todas as outras e reflete a necessidade da empresa zelar pela 

sua saúde financeira e estratégica, para garantir sua sobrevivência e crescimento. O segundo 

nível, a responsabilidade legal, significa que a empresa deve ser responsável pela adequação de 



41 

 

suas ações à legislação vigente, incluindo sua relação com o governo, consumidores, 

fornecedores e outros stakeholders, em especial aqueles cujas relações sejam regularmente pela 

lei. Atender estes dois níveis de responsabilidade significa cumprir os requisitos da sociedade, 

de suas normas e leis para viabilizar o funcionamento da organização. O terceiro nível, a 

responsabilidade ética, não é exigido, mas é esperado da empresa pela sociedade como um todo. 

Traduz-se em escolhas organizacionais que estejam de acordo com princípios éticos e morais 

vigentes na cultura social onde a empresa está inserida, levando-a a atuar num patamar acima 

do mínimo requerido por lei, no que se refere ao atendimento dos interesses coletivos. O quarto 

e último nível abriga as iniciativas da empresa em se envolver e buscar soluções para os 

problemas sociais, de maneira voluntária, que depende de sua escolha e vontade. Não é um 

envolvimento exigido e nem sempre esperado, mas desejado pela sociedade. É no nível 

discricionário que a empresa aporta, voluntariamente, recursos humanos, materiais e 

financeiros para a melhoria das condições sociais coletivas. A figura 2 representa os quatro 

níveis de RS. 

 

Figura 2 - Tipologia da Responsabilidade Social 

 

Fonte: Carrol (1979; 1991) 

Para Barbosa e Rabaça (2001), a RS é um compromisso da organização com a sociedade 

como um todo, onde sua participação vai além de gerar lucros, empregos e impostos.  Esse 

equilíbrio dependerá de uma atuação empresarial responsável e ética onde se harmoniza o 
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equilíbrio ecológico, gerando crescimento econômico e contribuindo para o desenvolvimento 

social. 

 Conforme Cajazeira (2005), ainda que as definições de RS não sejam idênticas, e 

existam algumas antagônicas, há cinco atributos de frequente convergência de conceitos, 

encontrados na literatura acadêmica, que podem resumir a essência do que se entende por 

responsabilidade social, conforme quadro 3, a seguir: 

  

Quadro 3-Características comuns das explicações sobre a Responsabilidade Social 

Características Conceito 
Compromisso RS envolve o compromisso em gerenciar o seu papel na sociedade, com seus 

sócios, empregados, mercado, clientes e cidadãos, de maneira sustentável e 

responsável. Este compromisso pode incluir um conjunto de princípios 

voluntários, buscando que as organizações promovam impactos positivos na 

comunidade a que pertencem. 
Requisitos legais RS são ações que vão além das obrigações requeridas por lei. 
Discurso e Prática RS é reconhecer suas responsabilidades com seus stakeholders. 
Sustentabilidade A organização, em sua efetiva prática de ações com foco na RS, deve 

encontrar o equilíbrio entre os fatores econômicos, ambientais e sociais, 

conciliando as expectativas e demandas de seus stakeholders, de maneira a 

gerar valores sustentáveis ao longo de sua cadeia de influência.  
Integração com 

stakeholders 
A ação socioambiental da organização deve estar alinhada com a integração 

e com o diálogo entre os stakeholders. 

   Fonte: adaptado de Cajazeira (2005) 
 

 Percebe-se que apesar das diversas teorias de RS, os teóricos têm em comum o foco nos 

stakeholders como o que vincula as características percebidas e os conceitos analisados. 

 De acordo com Santos (2005), o conceito de RS vai além da preocupação instrumental 

com a causa social, ele está vinculado à gestão do relacionamento com os stakeholders e à ética 

presente nas ações e decisões da empresa. 

  Segundo Machado (2006), ainda não existe um conceito plenamente aceito sobre 

responsabilidade social. O termo remete sempre à ideia de prestação de contas. 

 Karkotli (2006) afirma que as empresas estão começando a direcionar sua gestão com 

uma visão empreendedora e social, assumindo um entendimento mais amplo e imediato do que 

seja a RS e que exceda as práticas voltadas para ações no âmbito da caridade ou investimentos 

sociais. 

Melo Neto e Froes (2002) e Karkotli (2006) afirmam que as definições sobre RS são 

diversas. Para os primeiros autores, a RS tornou-se uma nova área de conhecimento do mundo 

empresarial. Ela ganhou importância, escopo e complexidade. 
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Para Tenório (2006), pelo fato de a ação social empresarial ser um movimento recente 

na gestão de muitas empresas, expressões como cidadania empresarial, responsabilidade social 

empresarial, filantropia empresarial e investimento social privado estão sendo utilizadas com 

diversas conotações e até mesmo como sinônimos.  

Borges (2001) fala de responsividade social como estratégia empresarial, porque a 

responsividade é entendida como a capacidade que a empresa tem de dar respostas, 

respondendo ao anseio de seus stakeholders.  

Esse conceito “tem como ideia central que as empresas devem responder às demandas 

sociais para sobreviver, adaptando o comportamento corporativo às necessidades sociais” 

(BORGES, 2001, p.44).  

O conceito de responsividade social passa a ser entendido como necessário à 

continuidade dos negócios na sociedade.  Como a companhia presta um serviço público, ela 

deve atender as demandas públicas (TENÓRIO, 2015). 

Na década de 80, o conceito de RSE volta-se a favor do mercado, pois a influência da 

retomada da ideologia liberal e da globalização ocasiona uma mudança no perfil da RSE. Nesse 

momento, o mercado regula e fiscaliza as atividades empresariais, passando ao consumidor o 

poder de através de protestos ou boicotes, impedir determinados abusos das empresas, seja com 

os direitos dos consumidores, seja com o meio ambiente (MACEDO et al, 2015).  

 Shrour (2000) descreve a relação entre mercado e responsabilidade social empresarial 

na atualidade como o fato de que as empresas têm uma imagem a resguardar, uma reputação, 

uma marca, sendo este o diferencial da competitividade empresarial. 

 Com a retomada do liberalismo econômico, surgiu um grande número de organizações 

não governamentais (ONGs) e na consolidação do chamado terceiro setor. Na opinião de Singer 

(2002, p.14), “o mercado e as ONGs somente não são capazes de reduzir as desigualdades, 

sendo necessária a atuação do Estado como promotor e direcionador das políticas sociais.” 

 Durante a década de 90, foi elaborado pelo World Business Council for Suistainable 

Development o conceito segundo o qual a responsabilidade social empresarial faz parte do 

desenvolvimento sustentável. Este documento teve origem na ideologia neoliberal que 

conduziu o debate a respeito da RSE. Nesse conceito, a sustentabilidade é composta por três 

dimensões: econômica, ambiental e social, conforme figura 3.  
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Figura 3 - O conceito de triple-bottom-line 

 

Fonte: Elkington (1999) 

O conceito do triple-bottom-line foi cunhado por Elkington (1999) e diz respeito à 

aderência das atividades empresariais aos pressupostos de prosperidade econômica, qualidade 

ambiental e justiça social, tomados sempre de forma harmônica. 

Costa (2005), buscando compreender as implicações do modelo de gestão de negócios 

baseados na RSE, aponta que na década de 1990 houve um significativo aumento no número 

de empresas em busca de uma melhoria da imagem através de investimentos em ações sociais 

com recursos privados, e que, a despeito do seu significado político ou das reais mudanças 

produzidas, esta solidariedade empresarial tem se mostrado como uma nova fórmula 

organizacional para a produção do bem comum, apesar das críticas apresentadas por opositores 

desse modelo em relação ao papel essencial das empresas. 

 Araújo e Mendonça (2009) reafirmam que o atual modelo econômico vem gerando 

desequilíbrios sociais e que o conceito de desenvolvimento sustentável surge como uma forma 

de equilibrar as atividades essenciais à qualidade de vida. Destacam os autores que o 

desenvolvimento sustentável tem sido comumente associado à expectativa de um país que entra 

numa fase de crescimento que se mantém ao longo do tempo, e que sustentabilidade está 

relacionada à capacidade de este país manter uma atividade por um longo período, sem nunca 

se esgotar.   
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 Segundo conceito adotado por uma série de instituições, como Business for Social 

Responsibility (BSR), Corporate Social Responsibility (CSR-Europe), Instituto Ethos de 

Empresas e Responsabilidade Social, International Finance Corporation (IFC), Sustainability 

Institute, Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA), organizações pelo 

desenvolvimento sustentável, RS é definida como uma forma de conduzir os negócios da 

empresa de tal maneira que a torna parceira e corresponsável pelo desenvolvimento social. A 

empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses das 

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

comunidade, governo e meio ambiente) e conseguir incorporá-los no planejamento de suas 

atividades, buscando atender às demandas de todos, e não apenas dos acionistas ou 

proprietários. 

 Conforme Miranda e Amaral (2011), todas as responsabilidades apresentam-se ligadas 

ao componente econômico. Além disso, destacam a presença mais acentuada dos componentes 

ético e filantrópico.  

Isto demonstra que os negócios estão sendo avaliados não só pela performance 

financeira como também por suas contribuições sociais (MIRANDA; AMARAL, 2011). 

Contudo, as organizações não devem estar preocupadas somente em implantar gestões 

que apoiem programas e projetos socioambientais. Incorporar o conceito de RSE significa 

respeitar os direitos coletivos, proporcionar melhorias na sociedade por meio da inclusão social, 

cultura, educação, esporte, saúde, assim como contribuir para a proteção ambiental. Com essas 

ações garantir-se-á a transparência, a admiração de seus stakeholders, a elevação de sua 

reputação perante o mercado e a sociedade e, consequentemente, a ganho financeiro 

(MIRANDA; AMARAL, 2011). 

 Verifica-se, assim, que são “diversas as definições de responsabilidade social. Para 

alguns representa a ideia de obrigação legal, para outros significa um comportamento 

responsável no sentido ético, e para outros ainda significa uma contribuição caridosa ou até 

mesmo uma consciência social” (KARKOTLI, 2006, p.45). Porém, as diferentes definições 

podem causar danos no entendimento e compreensão do que seja realmente responsabilidade 

social. Isso acontece porque esse movimento recente de ações sociais empresariais que está 

sendo incorporado aos modelos de gestão das empresas faz surgir expressões como cidadania 

empresarial, filantropia corporativa, ação social, responsabilidade ética, relações públicas, 

atividades comunitárias, desafios sociais, preocupação social e responsabilidade social 
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empresarial, que comumente são vistas como sinônimos e, em alguns casos, podem gerar certa 

confusão (MEGGINSON; MOSLEY, PIETRI, 1998; TENÓRIO, 2006; WELZEL; LUNA; 

BONIN, 2008).  

 No próximo tópico, será contextualizado o direito humano na Responsabilidade Social, 

segundo pactos, declarações, trabalhos de estudo e pesquisa e outros documentos publicados 

sobre esse assunto. 

2.2.2. A responsabilidade social e os direitos humanos  

 A mobilização para uma responsabilidade social começou a ser percebida pela 

sociedade moderna, a partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que foi peça fundamental da 

discussão sobre os Direitos Humanos. Os Pactos Internacionais sobre Direitos Civis e Políticos 

e sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, lançados em 1966, também foram 

fundamentais nas discussões sociais. Desse modo, a Declaração Universal de Direitos Humanos 

é mandatória para todos os Estados membros da ONU, e os Pactos, por sua vez, necessitam de 

uma transformação em legislação nacional para sua efetivação. 

Para fundamentar a análise sobre os parâmetros internacionais da RSC e direitos 

humanos, recorre-se ao trabalho da ONG britânica Rights and Accountability in Development, 

sob a direção de Patrícia Feeney, que realiza estudos e pesquisas sobre RSC, direitos humanos 

e indústria de extração mineral. 

 De acordo com a análise histórica realizada por Feeney, desde os anos 1970, registra-se 

uma luta para coibir e limitar a ação dos agentes econômicos a partir das denúncias de violações 

de direitos humanos. Com o propósito de responder à pressão da sociedade civil por garantia 

de direitos humanos no interior das empresas transnacionais (TCNs), em 1973, a ONU cria uma 

comissão para analisar a atuação das TCNs nas realidades nacionais. 

 Em 1976, em um contexto internacional de muita tensão social, sinaliza-se a criação de 

um Comitê para Investimentos e Empreendimentos Multinacionais, pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), com a finalidade de estabelecer Códigos 

de Conduta para TCNs. Faz-se necessário enfatizar que as diretrizes da OECD sobre 

Investimento Internacional e Empreendimentos Multinacionais incorporam direitos 

trabalhistas, mas não fazem referência aos direitos humanos. 
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 No ano seguinte, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) adota a declaração 

Tripartite de Princípios Relativos a Empreendimentos Multinacionais e Política Social 

(INTERNATIONAL LABOR OFFICE, 2006) e solicita que as empresas respeitem a 

Declaração Universal de Direitos Humanos e outras convenções internacionais de direitos 

humanos. 

 Em 1983, com o aumento de poder e o crescimento exponencial das TCNs ao redor do 

mundo globalizado e diante das inúmeras denúncias e protestos envolvendo as multinacionais, 

a ONU elabora uma proposta de Código de Conduta sobre TCNs (UNITED NATIONS, 1983) 

com a finalidade de estabelecer diretrizes sociais e ambientais no âmbito global que tenham 

como referência a Declaração Universal de Direitos Humanos. Esse código foi bastante 

questionado pelos governos influentes do Norte porque alguns princípios feriam os interesses 

econômicos das TCNs. Desse modo, vários desses países se declaram contrários ao código 

estabelecido pela ONU e se refugiam na OECD. 

 Na sequência, registra-se, em 1987, o Relatório Brundtland, intitulado “Nosso futuro 

comum”, que apresenta uma nova concepção de desenvolvimento que compreende a 

interligação entre a economia, a tecnologia, a sociedade e a política. De acordo com esse 

relatório, o desenvolvimento sustentável é definido como o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações poderem 

satisfazer suas necessidades (UNITED NATIONS, 1987). 

 Em seguida, a década de 1990 apresenta-se como palco de grandes conferências que 

colocam em xeque a questão ambiental do planeta a partir dos novos padrões do capitalismo 

internacional e criticam, sobretudo, a grande mobilidade e influência das TCNs no âmbito 

global. 

 Nesse sentido, parece digno de nota o papel que a ECO 92 (Rio de Janeiro, 1992), a 

Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos (Viena, 1993) e a Cúpula Global das Mulheres 

(Beijing, 2006) tiveram na formação de novas alianças internacionais na discussão da RSC e 

na garantia dos direitos humanos. 

 No início dos anos 2000, sob fortes críticas e inúmeros protestos contra a globalização, 

a OECD realiza uma ampla revisão das Diretrizes para Empreendimentos Multinacionais 

(1976) e, no novo texto apresentado no início dos anos 2000, cita claramente a Declaração 

Universal de Direitos Humanos (OECD, 2000). 
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 Em 2003, na tentativa de limitar e combater as práticas corporativas abusivas das TCNs 

e elaborar um projeto de instrumento internacional que contemplasse a responsabilidade das 

empresas e os direitos humanos, foram apresentadas as normas das Nações Unidas sobre RSC, 

por iniciativa da Commission on Human Rights, precisamente, a Sub-Commission on the 

Promotion and Protection of Human Rights, na seção número 55, onde estão definidas as 

normas das responsabilidades das corporações e de outras empresas econômicas com respeito 

aos direitos humanos (MATHIS e MATHIS, 2012). 

 Em 2015, na Conferência do Clima de Paris, a COP-214, organizadores lançaram 

estudos e apresentaram a visão da sociedade civil que também teve uma agenda movimentada, 

tanto no acompanhamento das negociações quanto na participação em eventos paralelos à 

reunião climática. Mais uma vez, as organizações membros do Observatório do Clima tiveram 

uma presença marcante na conferência, com a realização de eventos, apresentação de estudos, 

exibição de filmes e documentários, com o propósito de mostrar a perspectiva da sociedade 

civil brasileira e de seus povos tradicionais das mudanças climáticas.  

 Em síntese, dentre as normas estabelecidas pela ONU registram-se as seguintes: a) 

obrigações gerais relativas ao respeito e proteção aos direitos humanos; b) direito à igualdade 

de oportunidade e tratamento não discriminatório; c) direito à segurança das pessoas; d) direito 

dos trabalhadores (particularmente com relação à proibição de formas de trabalho compulsório 

que vão contra os direitos humanos internacionais, assim como, a corporação deve prover 

trabalho seguro e saudável ambientalmente e a remuneração deve levar em conta as 

necessidades dos trabalhadores); e) respeito à soberania nacional e os direitos humanos; f) 

obrigações com respeito à proteção ambiental; g) implementação de cláusulas gerais relativas 

à operacionalização e monitoramento por organismos credenciados, bem como, avaliação dos 

impactos das atividades das empresas (UNITED NATIONS, 1987).  

Dessa forma, no próximo tópico será apresentada a visão de alguns autores em relação 

às funções do Estado dentro das políticas sociais e como as empresas substituem o papel do 

Estado nesse quesito.  

2.2.3. O Estado e a Responsabilidade Social Empresarial    

 A Responsabilidade Social Empresarial (RSE) caracteriza-se por dois períodos 

distintos: o início do século XX até a década de 50 (1º período) e da década de 50 até os dias 

                                                 
4 https://nacoesunidas.org/cop21/ 
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atuais (2º período), onde se começa a discussão sobre desenvolvimento sustentável (TENÓRIO, 

2015). As características desse período são mais explicitadas no quadro 4, a seguir: 

Quadro 4- Características dos dois períodos históricos distintos da RSE  

 1º Período 2º Período 

Sociedade Economia agrícola para 

industrial. Buscava o sucesso 

econômico 

Economia com processo de 

crescimento e acumulação de 

capital (pós capital) 

Busca o melhor da qualidade 

de vida, a valorização do ser 

humano, o respeito ao meio 

ambiente. 
Ideologia Liberalismo (Administração 

Científica) 
Limitação das práticas liberais 

Estado  Responsável pelas ações 

sociais, pela promoção da 

concorrência e pela proteção da 

sociedade. 

Intervenção na economia 

Empresa Maximização dos lucros Investimento em tecnologia. 

Acúmulo de capital e modelo 

de produção em massa  
Teóricos Adam Smith, Malthus, David 

Ricardo e Stuart Mill 
Toffler, De Masi, Drucker, 

Tenório e Grajew 
        Fonte: adaptação própria de Tenório (2015) 
 

 De Masi  (2000:121) descreve assim o 1º período: 

 

Adam Smith (1723-90) será o maior teórico dessa nova economia impregnada de 

iluminismo e da nascente sociedade industrial marcada pela mecanização. A riqueza 

das nações (1776) decretará definitivamente a superioridade da indústria sobre a 

agricultura, do lucro da mais valia sobre a renda, da moeda sobre a troca, do egoísmo 

sobre a caridade. “Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro 

que esperamos o nosso almoço, mas do interesse que tem no próprio lucro pessoal” 

Liberalizando e pondo em concorrência esses interesses, segundo Smith, a indústria 

floresce e as trocas frutificam. 
 

 Montoro Filho e colaboradores (2001) nos apresentam o pensamento de Adam Smith, 

onde ele coloca o homem no cenário em que a troca faz parte de seus instintos naturais, além 

do ganho financeiro e da ascensão social, estes atributos conduzem o trabalhador a poupar, na 

produção de bens necessários à sociedade e ao enriquecimento dessa. E acrescenta que, caso o 

governo se abstenha de intervir nos negócios econômicos, a intuição natural do homem poderá 

agir.      

Com relação à RSE, Friedman (1985) relata que os funcionários das grandes empresas 

e os sindicalistas têm uma responsabilidade social além de suas funções com os acionistas da 

empresa, e que esse ponto de vista tem tido cada vez mais aceitação, mostrando uma concepção 

errada da natureza de uma economia livre.  
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 Nonaka e Takeuchi (1997) descrevem a administração científica do 1º período, como 

uma tentativa de eliminar o “tempo ocioso” dos trabalhadores, substituindo os métodos 

empíricos pela ciência, fazendo com que isso aumentasse a eficiência da produção. A 

“administração científica” foi uma tentativa de formalizar as experiências e habilidades tácitas 

dos trabalhadores em conhecimento científico e objetivo, mas não levava em conta as 

experiências dos trabalhadores como uma fonte de novos conhecimentos. Com isso, a criação 

dos novos métodos tornou-se responsabilidade apenas dos gerentes. Os gerentes assumiram a 

desagradável tarefa de classificar, tabular e reduzir o conhecimento em regras e fórmulas. 

Aplicando-as, então, ao trabalho do cotidiano. 

  Se por um lado, a industrialização propicia o aumento da produção e a acumulação do 

capital, por outro gera uma sociedade com precárias relações de trabalho, sem qualidade de 

vida, e intensifica os problemas ambientais. 

A primeira dimensão da RSE, sugerida por Martinelli (2000), se deu no contexto onde 

a sociedade começou a se mobilizar, pressionando o governo e as empresas a solucionarem os 

problemas gerados pela industrialização. A RSE passou a incorporar alguns anseios dos 

principais agentes e a ser entendida não apenas como a geração de empregos, o pagamento de 

impostos e a geração de lucro, mas também como o cumprimento de obrigações legais 

referentes às questões trabalhistas e ambientais.  

 A representação clássica do conceito de RSE, até a década de 50, é basicamente 

econômica e é entendida como geração de lucro pelas empresas, além do pagamento de 

impostos e cumprimento das obrigações legais (TENÓRIO, 2015). 

 Ainda segundo Tenório (2015), o segundo período histórico da RSE é marcado pelo 

pensamento keynesiano, pela intervenção do Estado na economia e estendeu-se até a década de 

70. Singer (2002) analisa de que forma esse pensamento colaborou para a economia mundial: 

Apesar dessa volta do liberalismo, o panorama teórico da economia nunca mais será 

o mesmo; tampouco o da política. A razão disso é que a teoria de Keynes foi aplicada 

no mundo inteiro, dos anos 30 aos 70 do século passado, e deu certo. Durante mais de 

30 anos o pleno emprego foi geral, e o comando do Estado sobre a economia 

capitalista garantiu altas taxas de crescimento do produto, da produtividade, do 

emprego e dos salários.  

  

A transição do modelo de produção resultou em mudanças na sociedade, principalmente 

relacionadas aos valores sociais (TENÓRIO, 2015). Conforme relata Toffler (1997), as duas 
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sociedades são distintas: enquanto a sociedade industrial buscava o sucesso econômico, a 

sociedade pós-industrial buscava o aumento da qualidade de vida, a valorização do ser humano, 

o respeito ao meio ambiente, a organização empresarial de múltiplos objetivos e a valorização 

das ações sociais, tanto das empresas quanto dos indivíduos.  

 A RSE nessa fase está mais vinculada aos valores requeridos pela sociedade pós-

industrial, conceituando-a como contemporânea, onde se entende que as companhias estão 

inseridas em ambientes mais complexos e influenciam ou impactam os diversos stakeholders 

(TENÓRIO, 2015). 

 Galbraith (1982) analisa a sociedade pós-industrial, onde, segundo ele, o avanço 

tecnológico levou a mudanças significativas na economia e na forma de organização 

empresarial, como o surgimento das “companhias amadurecidas”. Essas companhias 

apresentam objetivos amplos, não se limitando a maximização dos lucros, e têm crescente 

necessidade de capital, planejamento e profissionais qualificados. Neste cenário, Galbraith 

(1982) mostra que o conhecimento se tornou o principal fator de produção das companhias 

amadurecidas na sociedade pós-industrial ao relatar que o êxito da empresa moderna está no 

talento dos homens com diversos conhecimentos técnicos, experiência ou outra habilidade que 

a tecnologia moderna e o planejamento organizacional requeiram. Criar uma organização assim 

é um empreendimento difícil, pois o poder é complexo, dispendioso e incerto para se obter, ou 

seja, o poder está na competência organizada.  

 Galbraith (1982) argumenta, ainda, que nas companhias amadurecidas, os 

administradores passam a orientar-se por objetivos sociais, como a busca do crescimento 

contínuo do produto nacional bruto (PNB) e a redução do desemprego. A forma de atingir esses 

objetivos é por meio do crescimento da empresa, em termos de expansão de vendas. 

 Toffler (1997) analisa que a dimensão econômica, representada pelo crescimento 

econômico, não é suficiente para satisfazer as expectativas dos diversos agentes sociais. No 

contexto da sociedade pós-industrial, as empresas também devem contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade. 

 Na opinião de Grajew (2001), são vários os fatores que impulsionam a RSE. Um deles 

é a substituição de trabalhadores por máquinas e equipamentos tecnológicos, e como 

consequência dessa substituição, o trabalhador tem seu talento, criatividade e motivação 

valorizados em detrimento de sua força física.  
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 Belizário (2005) ressalta que embora as definições sobre RS sejam expressas de diversas 

formas, todas possuem um núcleo comum. Elas colocam as empresas no papel de provedoras 

do bem-estar da sociedade, substituindo o papel do Estado. As definições relacionam a 

responsabilidade social da empresa a três bases: 

 A forma de conduzir os negócios (gestão); 

 A forma de integração social (entendimento e cuidado com o ambiente em que está 

inserida, valorização das relações da empresa com seus stakeholders); 

 A forma de prestar contas à sociedade (a sociedade civil reguladora e atribuidora de 

valores das ações das empresas). 

Santos (2008) critica o discurso que enfatiza a responsabilidade social como uma 

maneira de tentar substituir o papel do Estado pelo capital privado em relação aos programas 

que promovem bem-estar à sociedade, tendo em vista que os principais motivos empresariais 

não fogem muito de uma lógica utilitarista. 

  Segundo Patrus-Pena e Castro (2010), a empresa é convidada a fazer parte do 

aprimoramento da qualidade de vida social e, ao lado das entidades sem fins lucrativos e dos 

órgãos governamentais, a empresa ética assume o compromisso de atrelar a dimensão social 

aos seus objetivos. Porter e Kramer (2011) esclarecem que a dependência mútua entre empresas 

e sociedade significa que tanto decisões empresariais quanto políticas sociais devem seguir o 

princípio do valor compartilhado, que representa a geração de benefícios para os dois lados, ou 

seja, para a empresa responsável pela ação e para os stakeholders em tela. 

A crise instituída pelo capitalismo traz à tona a redefinição de valores éticos e sociais, 

bem como novas discussões em torno da relação entre as instituições públicas e privadas 

(COSTA M., 2011). Nesse contexto, ocorre uma descentralização do papel do Estado em 

relação às políticas sociais e a sua governança. Segundo o autor, com a governança 

(governance) amplia-se o conceito restrito de economia da gestão pública, vislumbrando-se 

uma visão mais ampla que englobe as dimensões econômica, política e social, aumentando a 

capacidade do governo de atuar. 

Torna-se clara a necessidade de articulação entre os vários setores da sociedade para 

que se “viabilize os ideais de equidade, justiça social, redução do clientelismo e o aumento do 

controle social sobre o Estado” (COSTA M., 2011,p. 46). 
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Assim, onde muitas vezes o Estado está ausente, as IFEs conseguem chegar, pois são 

parceiras privilegiadas na elaboração do planejamento estratégico, dando suporte no 

desenvolvimento da cidade ou na região em que se localiza (PINTO, 2012). 

Para Costa M. (2011), Freitas e Araújo (2010), bem como Pinto (2012), na tentativa de 

minimizar as desigualdades sociais, a nova cultura política do Brasil pressupõe que as 

universidades, mais do que contribuições intelectuais, se envolvam em projetos que promovam 

o desenvolvimento econômico e social. A RS é transferida do Estado para a sociedade como 

um todo, em função da corresponsabilidade dos entes sociais. 

            Nesse sentido, faz-se necessária uma pesquisa do conceito de RS e sua contextualização 

na gestão pública brasileira e em especial nas universidades.  

2.2.3.1.  A responsabilidade social no Brasil 

 

A partir do início do século XX, por um período de 80 anos, as políticas sociais 

brasileiras desenvolveram-se, configurando um modelo de proteção social somente alterado 

com a Constituição Federal de 1988. O sistema de proteção social brasileiro, até o final da 

década de 80, combinou um modelo de seguro social na área da previdência, incluindo a atenção 

à saúde, com um modelo assistencial para a população sem vínculos trabalhistas formais 

(FLEURY,2004). 

 Segundo a cientista política Sonia Draibe, apesar do fortalecimento de algumas áreas, 

como a saúde e assistência social, o sistema de proteção social que se conformou no período 

posterior apresentou as mesmas características de tempos anteriores, ou seja, o mesmo sistema 

histórico construído desde os anos de 1930, de base categorial e meritocrático. Foi essa a 

retórica utilizada pelos ideólogos do neoliberalismo que, ao assumirem o poder, em meados dos 

anos 90, disseminaram a ideia de ineficiência estatal e necessidade de reformas que colocassem 

o país na rota do crescimento econômico que minoraria as desigualdades sociais (DRAIBE, 

2003). 

 No Brasil as orientações das políticas sociais foram permeadas, segundo Boito Jr. 

(1999), pela racionalização dos recursos, pela descentralização participativa e pela focalização 

dos serviços públicos para a iniciativa privada. 

 Segundo Cohn A. (2003), o governo Cardoso, ao pautar suas políticas sociais nas 

premissas referidas acima, buscava questionar a amplitude das áreas de responsabilidade de 
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atuação do Estado no campo social. No caso da publicização, a defesa desse ponto de vista 

residiu numa constatação dos limites estruturais do próprio Estado. Por conseguinte, concebeu-

se a exigência de se buscar novos modelos de solidariedade social que permitisse ao Estado 

ver-se aliviado de tamanha responsabilidade enquanto provedor dos direitos sociais básicos dos 

cidadãos brasileiros. 

 A redução dos investimentos sociais, por parte do Estado, levou as empresas a 

aumentarem suas ações em responsabilidade social e a focar no bem-estar de seus 

colaboradores. Essa situação contribuiu para o aumento do valor social da empresa, gerando 

uma nova forma de regulação das relações sociais, que não se restringem mais à questão do 

consumo ou dos meios de subsistência, atingindo não só a esfera da produção e de bens e 

serviços (SILVA, S.M.C.; COSTA, S.R.R., 2010).  

 Segundo Macedo et al (2015), a intensificação das práticas e a difusão das ações de RSE 

tiveram início no Brasil, com a criação do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 

(IBASE) em 1981. O IBASE, conforme suas próprias asserções, tem como objetivo a 

radicalização da democracia e a afirmação de uma cidadania ativa, sendo suas iniciativas 

regidas pelos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, participação, diversidade e 

justiça socioambiental. 

 Falar da responsabilidade social empresarial no Brasil requer uma remissão ao IBASE, 

pois além de intensificar as práticas e a difusão das ações de responsabilidade social empresarial 

que tiveram início no Brasil, foi o pioneiro na tarefa de propor um modelo de balanço social, 

hospedando os balanços sociais de diversas empresas desde a década de 1990 até o ano de 2008. 

Ao perceber que já houve um amadurecimento da comunidade corporativa para esse fim, a 

partir de 2008 o IBASE mantém seu modelo, mas deixou de hospedar os balanços sociais em 

sua página na internet, permitindo que as empresas aderentes escolhessem o critério de 

divulgação. (MACEDO et al, 2015).  

Dentro do mesmo contexto da RS, o Instituto Ethos, fundado em 1988, tem como 

finalidade “reunir empresas para contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e 

sustentável, sabendo que, para vencer esse desafio, é preciso incentivar a transformação e 

trabalhar por um ambiente que acolha e estimule a mudança”.  Tornou-se, por isso, um centro 

de conhecimento e troca de experiências em RS e sustentabilidade (ETHOS, 2015). Ele 

disponibiliza, ainda, um conjunto de protocolos denominado “indicadores Ethos para negócios 

sustentáveis e responsáveis”, que são apurados após representantes das empresas interessadas 
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preencherem e disponibilizarem questionários para esse fim. Os elementos constituintes dos 

indicadores Ethos são: Governança e Gestão, Social, Ambiental e Fornecedores, e descritos no 

quadro 5.  

Quadro 5-  Indicadores Ethos para negócios Sustentáveis e Responsáveis 

Dimensão Tema Subtema 

Governança e Gestão Governança 

organizacional 

Práticas de operação e 

gestão 

Governança e conduta; 

Prestação de contas 

Práticas anticorrupção 

Envolvimento político 

responsável Sistema de 

Gestão 

Social Direitos Humanos 

Práticas de trabalho 

 

Questões relativas ao 

consumidor, envolvimento 

com a comunidade e seu 

envolvimento 

Situações de risco para os 

direitos humanos 

Relações de trabalho 

Desenvolvimento humano, 

benefícios e treinamento 

Saúde e segurança no 

trabalho e qualidade de 

vida 
 

Ambiental Meio ambiente Mudanças climáticas 

Gestão e monitoramento 

dos impactos sobre os 

serviços ecossistêmicos e a 

biodiversidade 

Impactos do consumo 

Fornecedores Seleção, avaliação e 

parceria com fornecedores 

Critérios de seleção e 

avaliação de fornecedores 

Trabalho infantil na cadeia 

produtiva 

Trabalho forçado (ou 

análogo ao escravo) ns 

cadeia produtiva 

Apoio ao desenvolvimento 

de fornecedores 
Fonte: Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade social. Disponível em <www3.ethos.org.br/          

conteúdo/iniciativas/indicadores/#.UyDY_iaYZHOr>. Acesso em 22 de dezembro de 2015  

   

  Com isso, foram estabelecidas algumas regras de sustentabilidade no Brasil. Uma série 

de leis ambientais criadas nesse período nos permitem reconhecer a força relativa de diferentes 

stakeholders no sentido de implementar um processo de sustentabilidade sustentável no país 

(Alexandre; Krischke, 2006).  Conforme Quelhas (2010), algumas diretrizes sobre essas normas 

são utilizadas pelas organizações atuantes no Brasil, como: 
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 Dow Jones Sustainability Index; 

 Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo 

ISE/BOVESPA; 

 Melhores práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC); 

 Diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE); 

 Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting 

Initiative (GRI); 

 ISO 26000. 

Reconhecendo a importância ascendente do tema RS, a International Organization for 

Standardization (ISO) elaborou a norma sobre RS, a ISO 26000. Tal norma auxilia as 

organizações em suas atividades de RS, de forma integrada às normas já existentes, tais como 

a série ISO 9000 e a ISO 14000, além de sedimentar as bases para um comércio global mais 

justo (QUELHAS, 2010). Criam-se, neste cenário da ISO 26000, oportunidades e desafios para 

a gestão organizacional, inserindo os conceitos de responsabilidade socioambiental 

organizacional em suas estratégias de ação. Ainda segundo Quelhas (2010), a competência 

profissional em sustentabilidade organizacional adquire consistência e passa a ser demandada 

no mercado de trabalho e na confecção de cenários para planejamento de todas as cadeias 

produtivas. Os conceitos e práticas de responsabilidade socioambiental, que são uma 

atualização e desdobramento da Qualidade Total, são recentes e encontram-se em 

amadurecimento.  

  Segundo Cajazeira e Barbieri (2005), a norma ISO 26000 deverá incluir adequação 

organizacional às normas e convenções internacionais sobre: 

 Direitos dos consumidores; 

 Leis trabalhistas; 

 Direitos humanos; 

 Saúde; 

 Segurança e higiene do trabalho; 

 Ética empresarial; 

 Normas para publicação de ações de responsabilidade social; 

 Treinamento dos funcionários em temas pertinentes; 
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 Relações com as partes interessadas; 

 Mensuração e publicação de relatórios de desempenho social à sociedade em 

geral. 

O Brasil e a Suécia são os países que lideraram a elaboração da ISO 26000.  A ISO 

26000 é uma norma não-certificável. Por não ser certificável, a ISO 26000 serve como guia 

gerencial para as ações de RSC. Objetiva-se também que a ISO 26000 seja um fator de 

integração de todas as normas de gestão que uma dada empresa possui, sendo este um dos 

maiores desafios (CAJAZEIRA E BARBIERE, 2005).  

Quelhas (2010) relata que a ISO 26000 contribui para a melhoria contínua dos padrões 

da qualidade organizacional, do meio ambiente e outros, por meio do desenvolvimento, também 

contínuo, de atividades que ponderem e equilibrem as dimensões social, econômica e 

ambiental. A ISO 26000 orienta gestores a formularem estratégias e políticas organizacionais 

alinhadas às dimensões do triple-bottom-line. 

A tradução do mundo empresarial para o conceito de desenvolvimento sustentável 

cunhado pelo relatório de Brundtland de 1987, se deu na concepção do triple-bottom-line, 

concebido em 1997, segundo o qual as empresas devem incorporar às suas decisões e ações as 

dimensões econômica, social e ambiental (ELKINGTON, 2012). 

Esse autor apresenta os três pilares do desenvolvimento sustentável em que “a sociedade 

depende da economia – e a economia depende do ecossistema global, cuja saúde representa o 

pilar derradeiro.” Esses pilares se movimentam independentemente uns dos outros – sobre, sob 

e de encontro um ao outro. Desses movimentos surgem “entrelinhas” nas quais ocorrem os 

efeitos econômico-ambiental, socioeconômico e socioambiental, equivalentes aos tremores e 

terremotos quando as placas se chocam. São efeitos difíceis de identificar e que variam no 

tempo e no espaço (ELKINGTON, 2012). 

O pilar social é apontado por Elkington (2012) como o que menos tem avançado após 

os direitos conquistados no início do século XX. Avanços nesse pilar dizem respeito as questões 

sociais, éticas e culturais. Pensar em capital social significa não pensar somente “o capital 

humano, na forma de saúde, habilidades e educação, mas deve abranger medidas amplas de 

saúde da sociedade e do potencial de criação de riqueza” (ELKINGTON, 2012, p.123).  

Analisando as interseções realizadas pelos três pilares, Elkington (2012) descreve que a 

interseção socioambiental deve ser vista sob o foco interno da organização, e que tem havido 
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progresso na busca de maior equidade de oportunidades entre gêneros e políticas inclusivas de 

seus funcionários. Sob o foco externo, ações junto a comunidades de sua circunvizinhança, 

voltadas para capacitação, prestação de serviços de lazer, saúde e educação tem sido reportadas. 

 Contudo, nessa interseção não foge ao olhar a miséria, a falta de acesso à água potável, 

o baixo nível de atendimento com rede e tratamento de esgoto e coleta de lixo, e a população 

infanto-juvenil em risco social, condições sociais estas que comprometem a conservação do 

ambiente e o desenvolvimento de atividades econômicas. À margem das políticas públicas, 

empresas têm se engajado na recuperação de áreas de risco social em parceria com organizações 

do terceiro setor (MACEDO et al, 2015). 

Ainda segundo Elkington (2012), aos três pilares – econômico, social e ambiental – 

devem se incorporar as mudanças que vêm ocorrendo nas empresas e que estão se constituindo 

em tendências. Essas análises recaem sobre o mercado, marcado pela competitividade, 

globalização, informação em tempo real, fusões, cisões e desaparecimento de empresas; 

incorporação de valores sociais e éticos à criação de valor econômico predominante nas 

organizações; foco na transparência advinda do direito à informação, os avanços da tecnologia 

da informação, modificando a vida das pessoas e das organizações; demandas de stakeholders 

e a prática de benchmarking; ampliação da análise do ciclo de vida dos produtos; constituição 

de parcerias para enfrentar os desafios da sustentabilidade que uma empresa não lograria 

individualmente; desafio de lidar com decisões em tempos diferentes, imediatismo do mercado 

financeiro com as ações de longo prazo que afetam gerações futuras, como os investimentos 

em novas tecnologias; e governança corporativa, que compreende a capacidade dos membros 

dos conselhos de administração em decidir e prestar contas com base nos pilares da 

sustentabilidade. 

Os autores Breier, Jung e Caten (2011) afirmam que os modelos para implantações de 

ações sustentáveis pelas empresas foram concebidos com a finalidade de auxiliar as empresas 

a organizar e reportar suas ações à sociedade.  

 Segundo Macedo et al (2015), com isso assiste-se à proliferação de índices, indicadores, 

prêmios, certificações e selos na busca de diferencial de mercado, porém sem a correspondente 

avaliação efetiva socioambiental das ações. 

A partir do conceito de desenvolvimento sustentável, na agenda internacional, índices e 

indicadores que, para além do Produto Interno Bruto (PIB), comtemplassem as dimensões 
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sociais e ambientais tornaram-se uma necessidade, visando mensurar o desenvolvimento do 

país. Destaca-se pela sua ampla divulgação, o índice de desenvolvimento humano (IDH), 

mostrando seus avanços ou retrocessos nos quesitos mensurados (MACEDO et al, 2015).  

O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de 

ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para 

serem aquilo que desejam ser. Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que 

vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a 

abordagem de desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas, suas 

oportunidades e capacidades. A renda é importante, mas como um dos meios do 

desenvolvimento e não como seu fim. É uma mudança de perspectiva: com o desenvolvimento 

humano, o foco é transferido do crescimento econômico, ou da renda, para o ser humano (ONU, 

2015). 

O conceito de Desenvolvimento Humano também parte do pressuposto de que para 

aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir além do viés puramente 

econômico e considerar outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a 

qualidade da vida humana. Esse conceito é a base do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) e do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), publicados anualmente pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)5. 

De acordo com estudo realizado em 2014, a Noruega ocupa a primeira posição do ranking 

de desenvolvimento humano da ONU. Entre os países vizinhos com IDH melhor do que o Brasil 

estão a Venezuela (71º), Chile (42º) e Argentina (40º).  

A coordenadora do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) no Brasil, Andrea 

Bolzon, observa que a variação de uma posição em um ano não é relevante, pois a diferença entre 

países com pontuação muito próxima é bem pequena. No entanto, trata-se da reversão de tendência, 

já que o país vinha subindo no ranking. Na comparação com 2009, o Brasil ainda ganha três posições, 

pois ultrapassou no período Azerbaijão, Jamaica, Jordânia e a República da Macedônia ─ que na 

ONU é oficialmente chamada de Antiga República Iugoslava da Macedônia (BBC, 2015). 

A coordenadora avaliou que a crise ainda não teve impacto significativo no IDH do país, 

mas disse que é possível que isso aconteça caso a recessão econômica se agrave e perdure por mais 

anos.  O IDH é um índice estrutural, ou seja, que capta mais mudanças de longo prazo. Isso ocorre 

                                                 
5 http://www.pnud.org.br/idh/DesenvolvimentoHumano.aspx?indiceAccordion=0&li=li_DH Acessado em 15 de 
dezembro de 2015. 

http://www.pnud.org.br/idh/DesenvolvimentoHumano.aspx?indiceAccordion=0&li=li_DH
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principalmente por causa dos indicadores de expectativa de vida e educação. Já o indicador de renda 

é o que apresenta mais variação de um ano para outro, respondendo mais rápido a mudanças de curto 

prazo na economia (BBC, 2015)6. 

A figura 4 retrata a colocação do Brasil nos últimos anos. De 2009 a 2014, o Brasil subiu 

apenas três posições no ranking de qualidade de vida. No último ano, andou para trás. A renda 

provocou a queda.                                        

Figura 4 - IDH dos países 

 

Fonte: <https://nacoesunidas.org/> Acessado em 15 de dezembro de 2015 

 

Conforme o Relatório de Desenvolvimento Humano elaborado pela ONU, verifica-se 

que o Brasil apresenta um conjunto de indicadores econômicos e sociais de um país em 

desenvolvimento de base industrial. Todavia, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) indicam que a nossa economia apresenta, atualmente, uma característica de 

serviços. Segundo o IBGE (2002), o setor de serviços apresenta uma participação de 59% do 

total do PIB, e a agricultura e a indústria somam o restante dos 41% do PIB. 

Segundo dados atualizados em 2013 (IBGE), 42,2% dos municípios brasileiros tinham 

mais do que um terço da sua economia dependente dos setores de Administração, Saúde, 

Educação Pública e Seguridade Social. Em quatro municípios, a participação da Administração 

                                                 
6 https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=bbc%20news, 
Acessado em 20 de dezembro de 2015. 
 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=bbc%20news
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Pública era superior a 75%. Excluindo-se essas atividades de serviços, a agropecuária é a 

atividade predominante na economia em 57,3% dos municípios.     

 2.3.    Gestão Pública e a Responsabilidade Social 

 

 Em seu estudo, Marinho (2012) registra que, historicamente, a administração pública 

brasileira passou por distintas fases conceituais e estabeleceu linhas gerais atribuídas aos 

paradigmas de gestão pública identificados: 

 Administração Pública Patrimonialista - Anterior à Revolução de 1930. Período 

ocorrido entre os anos de 1891 e 1930.  Fase marcada pelo nepotismo, empreguismo e 

corrupção. A propriedade pública confunde-se com a propriedade privada do 

administrador.   

 Administração Pública Burocrática - Criação do Departamento de 

Administração do Serviço Público (DASP), em 1938.  Administração altamente 

centralizada, hierárquica, rígida, com ênfase na eficiência e profissionalização. É 

marcada por uma administração com pouca atenção ao cidadão.  

 Administração Pública Gerencial - Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, em 1995.  Baseada na descentralização e no controle dos resultados, voltada 

para a qualidade, eficácia e efetividade das ações do Estado. Governo investe em 

inovações tecnológicas que facilitam o acesso às redes informatizadas na esfera pública.  

Ribeiro; Pereira; Benedicto (2013, p. 2) relacionam quatro grandes reformas na 

administração pública no Brasil. Afirmam que “as reformas da administração pública 

contribuíram para melhorar a capacidade de decisão política e para a descentralização do 

Estado”, essas reformas foram estimuladas pela New Public Management (NPM)7. 

 A NPM surgiu na última etapa da reforma administrativa, no governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, com a criação do Ministério da Administração Federal e Reforma 

do Estado (MARE). Esta reforma ficou conhecida como a Reforma Gerencial do Estado 

Brasileiro e teve influências internacionais. Emergiu dos ideais da New Public Administration 

e da New Public Management (RIBEIRO; PEREIRA; BENEDICTO, 2013). 

                                                 
7 New Public Management – conceito cujo enfoque central era a adaptação e a transferência dos 
conhecimentos gerenciais desenvolvidos do setor privado para o setor público. Pieranti; Rodrigues; Peci(2007)- 
Governança e NPM: Convergência e Contradições no Contexto Brasileiro – XXXI Encontro ANPAD. 
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 Nesse cenário, no âmbito da educação superior, levou-se em conta que as Universidades 

principalmente de titularidade pública gozam de um alto grau de autonomia em suas tomadas 

de decisão estratégica e da sua gestão cotidiana. Sua fonte principal de financiamento são as 

transferências que recebem das administrações públicas. Em troca, tem a obrigação de prestar 

contas para a sociedade tanto da utilização dada aos fundos recebidos quanto também do grau 

de execução dos objetivos planejados (SANTOS et al, 2007). Uma das atuações chaves para 

prestação de contas da sociedade é a implantação de mecanismos que melhorem a transparência 

de suas informações no âmbito ambiental, social e econômico (LARRÁN e ANDRADES, 

2014). 

 São vários os trabalhos que analisam a importância da teoria dos stakeholders na gestão 

do setor público. Scholl (2001) justifica a necessidade de incorporar o enfoque da teoria dos 

stakeholders na gestão do setor público como um mecanismo que agilize o processo de tomada 

de decisões diretas. 

 Como apontam Bingham et al (2005), nessa linha se observa a importância da 

participação dos grupos de interesse e dos cidadãos na tomada de decisões públicas, 

especialmente em estruturas organizacionais não hierarquizadas, surgindo assim o que se 

conhece como a chamada “nova governança”. Com um enfoque similar, Melle (2007) assinala 

que a incorporação da RS na administração pública implica ter em conta os cidadãos e os demais 

stakeholders da organização, dado que um bom governo no setor público requer um papel mais 

ativo das diferentes partes interessadas no processo de tomada de decisões. 

 Em relação a essas diretrizes, Cortese (2003) assinala que a implantação da RS requer a 

colaboração tanto das comunidades locais e regionais como do pessoal universitário e dos 

estudantes. Nesse sentido, as direções universitárias devem estar capacitadas para compreender 

a necessidade da instituição de educação superior ser um organismo líder na criação de uma 

sociedade tendo em vista a ampla gama de stakeholders. 

 Nesse contexto, Van Marrewijk (2004) aponta que o novo objetivo dos negócios é a 

criação de valor e sinergia, onde o foco não é mais o cliente e sim todas as partes interessadas, 

existindo, assim, uma preocupação com o meio ambiente e com a sociedade, apontando a 

importância dos conceitos de RS nas organizações. Para isso ocorrer, os fundamentos da 

CSR/CS (Corporate Social Responsibility)/(Corporate Sustainability) são construídos nas 

bases do gerenciamento da qualidade e dos modelos de excelência.  



63 

 

 Casani et al. (2010) relata que a implantação de um modelo de gestão de RS se 

caracteriza, entre outras questões, pela identificação dos stakeholders, e as decisões estratégicas 

de qualquer universidade deve levar em conta os interesses dos diferentes agentes sociais, 

fazendo-se do manifesto um compromisso entre os interesses dos grupos que integram a 

universidade e os objetivos da instituição em conjunto. 

 O estabelecimento de um enfoque de gestão com base na teoria dos stakeholders 

implicará na reestruturação dos sistemas de governança e de prestação de contas da 

universidade, na medida que requer uma gestão altamente profissionalizada e a reimplantação 

do conceito empresarial no âmbito universitário, tudo isso para que a universidade esteja 

suficiente capacitada para criar valor (DE BOER et al. 2007). Em definitivo, a implantação de 

um modelo de gestão de RS implica que as estruturas de governança recorram as relações com 

distintos grupos de interesses (JONGBLOED et al. 2008).  

 Esse engajamento dos stakeholders é uma atividade realizada para criar oportunidades 

de diálogo entre uma organização e uma de suas partes interessadas visando fornecer uma base 

sólida para as decisões da organização (ABNT NBR ISO 26000, 2010). 

 Segundo a ABNT NBR ISO 26000 (2010), Governança Organizacional é o sistema pelo 

qual uma organização toma e implementa decisões na busca de seus objetivos. Ela pode 

compreender tanto mecanismos formais de governança, baseados em estrutura e processos 

definidos, como mecanismos informais, que emergem a partir da cultura e dos valores da 

organização, geralmente influenciados pelas pessoas que estão liderando a organização.   

  Segundo Larran (2014), são cinco as teorias que têm sido utilizadas como referência 

para justificar conceitualmente o compromisso com a RS das universidades: a teoria das 

agências – prestação de contas da universidade; a teoria dos stakeholders; a teoria da 

legitimidade – imagem da organização; a teoria institucional – políticas de RS e a teoria de 

recursos e capacidades – as estratégias de RS. O quadro a seguir retrata essas cinco teorias: 

Quadro 6- As cinco teorias da RS 

Teoria Postulado Orientação da RS 

Agência Conflito de interesses entre 

administração e 

universidades 

Prestação de contas 

Stakeholders Satisfação das expectativas 

dos grupos de interesse 
Modelo de Gestão 

socialmente responsável 
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Legitimidade Contrato social entre as 

universidades e sociedade 
Melhora da imagem e 

reputação social 

Institucional Pressão exercida pelos 

organismos institucionais 

Políticas de RS 

Recursos e capacidades Diferenciação para 

conseguir vantagem 

competitiva 

Estratégia de RS 

  Fonte: elaborado por Larran (2014) 

 

Nota-se na teoria da agência que os compromissos com a RS das Universidades são 

semelhantes às desenvolvidas por Fombrum (2000), nas questões relativas aos stakeholders. 

Apesar de existirem diferentes teorias de RS no contexto universitário, Gaete (2012) 

entende que a teoria dos stakeholders  tem o enfoque que melhor ampara a compreensão do 

significado e o âmbito de aplicação do conceito de RS, na medida que uma universidade 

socialmente responsável será aquela que assuma os interesses e necessidades das pessoas, 

grupos institucionais com os quais se relaciona, na busca de compatibilizar objetivos 

organizacionais e sociais, gerindo os impactos cognitivos, educativos, sociais e ambientais que 

a atividade da universidade gera.    

 A adequada implantação da RS requererá que cada universidade desenvolva uma 

memória anual de sustentabilidade, elabore códigos éticos de conduta, assuma princípios de 

bom governo, incorpore conteúdo de RS em seus planos de estudo, definindo, então, objetivos 

de RS em seu planejamento estratégico. Em definitivo, que se produza uma incorporação 

transversal da RS, nas diferentes funções da universidade, assim como uma adequada prestação 

de contas (ABRIL, 2010).  

 Conforme salienta Barros e Freire (2011), deposita-se nas Instituições Federais de 

Ensino (IFEs) a esperança de transformação social, pressupondo-se uma responsabilidade 

intrínseca em sua existência. Sua obrigação ultrapassa o sistêmico, abarcando a realização 

integral do ser humano como indivíduo e cidadão. 

 Enquanto espaço privilegiado de produção do conhecimento, as IFEs podem incorporar 

debates éticos a fim de conscientizar seus atores (docentes, discentes e corpo administrativo) 

em relação a sua função na sociedade, tornando-os parceiros e corresponsáveis pelo 

desenvolvimento social da comunidade e gerações futuras (BARROS; FREIRE, 2011). 

Outro conceito de transmissão de conhecimento relacionado à Administração Pública é 

definido por Batista (2012, p.49) como: 
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Um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para aumentar a 

eficiência; melhorar a qualidade e a efetividade social; contribuir para a legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e para o 

desenvolvimento brasileiro.   

 Na visão de Barros e Freire (2011), Calderón, Pedro e Vargas (2011) e Morosini (2008), 

cabe às IFEs não somente a preparação dos educandos para o mercado de trabalho, mas o 

enfrentamento das questões sociais, por meio da ampliação de seu foco de visão. É fundamental 

não desconsiderar vínculos identitários, valores éticos, a articulação entre a intelectualidade e 

as demandas sociais emergentes, assim como a participação ativa nas ações exteriores ao 

ambiente da academia.  

A reflexão teórica e a investigação deverão estar presentes na prática cotidiana de 

docentes e discentes, pois o exercício da capacidade reflexiva proporcionará uma visão crítica 

e criativa que será útil na elaboração de propostas para a solução de problemas, nos vários 

setores da atividade humana. Desta forma, é necessário que as IFEs se comprometam com a 

formação de seus discentes, sensibilizando-os para os problemas sociais que os rodeiam e com 

a disseminação do conhecimento junto à sociedade, para que as gerações futuras possam 

desfrutar de melhor qualidade de vida. 

 Nesse sentido, faz-se necessário uma investigação do conceito de gestão do 

conhecimento, tendo como base a responsabilidade social.  

2.4.  Gestão de Conhecimento e a Responsabilidade Social  

2.4.1. A interação com a gestão humana 

 Na atualidade, o conhecimento se percebe como uma fonte de poder em todos os tipos 

de sociedade. Se antes o capital e a terra eram sinônimos de riqueza, hoje é o conhecimento, e 

as empresas e organizações não são alheias a esta tendência. Por isso, a aprendizagem 

organizacional e a gestão do conhecimento cobram especial relevância, não só como fonte de 

riqueza, mas sim como mediadores no processo de incremento da produção e a competitividade 

empresarial (RIOS, 2013). 

 O avanço tecnológico das últimas décadas mostra que o ser humano entrou por um 

caminho sem volta, cada vez mais dependente e de uma busca incessante por evolução e rápida 

superação de desafios crescentes de incertezas e de mudanças. Porém paralelamente à 

celeridade e à competitividade desse contexto, as empresas precisam buscar novos modelos de 
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organização que possibilitem seu desenvolvimento sustentável e que ao mesmo tempo 

considerem seus valores e crenças, sua identidade (RODRIGUEZ e RODRIGUEZ, 2013). 

 Neste contexto, assume papel importante a discussão do conhecimento, da humanidade 

associada a esse valor e como sua utilização pode ser decisiva para as organizações na geração 

de seus produtos e serviços competitivos. Alguns autores como Grant (1996) e Nonaka, 

Takeuchi  (2002) ratificam esta ideia e defendem que a habilidade para fazer gerar o 

conhecimento pode ser um fator decisivo para que a empresa se mantenha competitiva no 

mercado. 

Nesse sentido, David e Muñoz (2003) sustentam que a gestão do conhecimento da 

organização demanda modelos integradores que vão mais além do que informar as pessoas, o 

que quer dizer que é importante a aprendizagem, e não só a compreensão da informação. Esse 

aprendizado deve estar diretamente relacionado tanto com os modelos pedagógicos quanto com 

os de gestão que se acomodem às necessidades e realidades da organização e que idealmente 

se encontre ligados ao processo de gestão humana.  

 Enquanto a informação pode ser uma soma de mensagens geradas, o conhecimento é 

resultante de processos de aprendizagem, procedentes tanto de experiências passadas, quanto 

da aquisição de novas informações, sendo estes distintos, mas complementares. A capacidade 

de aprendizagem organizacional a partir da quantidade de informações disponíveis dependerá 

do conhecimento organizacional acumulado (FIGUEIREDO, 2015). Assim sendo, um 

ambiente de gestão de informação estruturado contribui para o desenvolvimento de condições 

de compartilhamento do conhecimento (LIVRO VERDE DO MCT, 2000).  

 Ao contrário da informação, o conhecimento está relacionado a crenças e costumes. 

Outro ponto de separação conceitual importante é a relação do conhecimento com a interação, 

a ação, a atitude que visa alcançar uma finalidade específica. Por fim, tanto na informação 

quanto no conhecimento, é importante observar que esses dois conceitos dizem respeito ao 

significado dentro de um contexto e são criados a partir da interação entre pessoas. A 

informação seria, então, a via, o fluxo de dados que vão tornar possível a geração do 

conhecimento (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

Dessa forma, a efetiva Gestão do Conhecimento auxilia as organizações no 

enfrentamento de novos desafios, na implementação de práticas inovadoras de gestão e a 

melhorar a qualidade dos processos, produtos e serviços públicos em benefício do usuário, 
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nesse caso o cidadão, e da sociedade como um todo (BATISTA, 2012). Procurando esclarecer 

que resultados devem ser esperados no caso da implementação da GC na Administração 

Pública, Batista (2012) relaciona a GC aos princípios básicos da Administração Pública e aos 

princípios constitucionais (artigo 37 da Constituição Federal, de 1988) e diz que se o desejo é 

aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade social, observando-se os princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, é necessário mobilizar o 

melhor conhecimento disponível nas organizações públicas ou fora dela, concluindo que a real 

GC seja base de tudo na Administração Pública, afirmando, ainda, que quando transformadas 

em instituições com foco no conhecimento, o conhecimento passará a ser a marca principal 

dessa organização pública (BENTIM, 2015).  

Para viabilizar o seu modelo de GC para a Administração Pública, Batista (2012) elenca 

quatro fatores críticos de sucesso: (i) liderança; (ii) tecnologia; (iii) pessoas; e (iv) processos. A 

liderança, segundo ele, desempenha um papel fundamental para o sucesso da implementação 

da GC nas organizações públicas; a tecnologia viabiliza e acelera os processos contribuindo 

para a criação, o armazenamento, o compartilhamento e a aplicação do conhecimento; as 

pessoas desempenham um papel importante nos processos principais de GC, por isso a 

organização deve investir na capacitação de seus servidores; e os processos, sistemáticos e 

modelados de maneira efetiva, contribuem para o alcance dos princípios básicos e 

constitucionais citados acima. 

 Outros teóricos como Brito; Oliveira; Castro (2012) também afirmam que o 

conhecimento é o eixo estruturante de uma organização. Para Takeuchi e Nonaka (2008), ele é 

uma crença verdadeira justificada. Já Freire e Spanhol (2014, p. 4) assumem a definição de que 

“o conhecimento é tanto o processo como o resultado da relação que se estabelece entre o 

indivíduo que conhece e o objeto a ser conhecido ou já conhecido”. Mas o fundamental mesmo 

é que o conhecimento está relacionado à ação humana, sendo, portanto, uma capacidade de agir, 

como afirmam Davenport e Prusak (1998).  

Assim como em organizações privadas, gerir o conhecimento também é um desafio no 

setor público, onde muitas organizações ainda possuem as características da administração 

clássica, com estruturas departamentalizadas e rígidas na demarcação de funções e níveis de 

gestão. Drucker (2002) defende que a sociedade do conhecimento não seja uma sociedade de 

chefes e subordinados, mas sim de mais e menos graduados.  
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Esse modelo de organização acaba por criar “feudos do conhecimento”, que dificultam 

o compartilhamento voluntário de informações, o que leva a perda de conhecimento em 

transferências, rotatividade e aposentadorias de servidores. Reter o conhecimento dentro da 

organização, seja pública ou privada, mesmo com a saída de um funcionário, é o grande desafio 

(BRITO; OLIVEIRA; CASTRO, 2012)  

 Segundo Rodriguez e Rodriguez (2013), gestão do conhecimento pode ser entendida 

como a capacidade que uma empresa tem de criar conhecimento, promover sua disseminação 

interna e incorporá-lo em seus produtos, serviços e sistemas. Assim, emerge a gestão do 

conhecimento nas organizações, surgindo a partir de seu princípio mais fundamental: o 

conhecimento humano.  

 Assim como é necessário que a aprendizagem esteja vinculada à gestão humana, 

também se requer incorporar as preocupações sociais, laborais, de meio ambiente e de direitos 

humanos, como parte de sua estratégia de negócios e também da dupla função de servir como 

catalisador das demandas sociais e ajudar a realizar os processos de gestão humana nas 

organizações (RIOS, 2013). Desta perspectiva, Lozano (1999), Cortina (2003) e Sen (2003) 

descrevem a responsabilidade social e a responsabilidade com o entorno como fontes de 

geração de valor para a gestão humana, acrescentando que, quanto maior o trabalho interno 

nesses aspectos do processo de gestão humana, maior será a responsabilidade da empresa com 

seus empregados e com o entorno, produzindo melhores resultados e maiores impactos 

positivos no cenário social. 

 Por sua parte, Garzón (2006) determina que a aprendizagem organizacional é a base da 

gestão do conhecimento, e este, por sua vez, é a base da geração de capital intelectual nas 

organizações. Nesse sentido, esta geração e desenvolvimento do capital intelectual toca 

diretamente com o saber fazer da empresa e de seus empregados, e com as diferentes aceitações 

da responsabilidade social. 

 Nesse ponto se encontram a responsabilidade social e a gestão do conhecimento como 

formas não só de gerar produtividade e competitividade empresarial, mas como aspectos que 

determinam em grande medida a gestão da organização (RIOS, 2013). 

 Conforme as pesquisas realizadas por Saldarriaga (2007), ainda se constata que, na 

maioria das empresas, as tendências de gestão humana utilizadas são a gestão por competência, 

o outsourcing e os planos de carreira, o câmbio organizacional, entre outras e elas estão 
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intimamente relacionadas com a responsabilidade social e a gestão do conhecimento. Ainda 

que estas não assumam como estratégias de gestão humana, se encontram presentes nas ações 

cotidianas das empresas, nos seus processos de gestão de talento humano e, até certo ponto, 

determinam a maneira em que se implementam as estratégias utilizadas. Entretanto, configuram 

a responsabilidade social e a gestão do conhecimento como estratégias de gestão humana que 

vão tomando forma e incidindo de maneira direta na administração das pessoas na organização. 

 Nesse sentido, muitas empresas recorrem ao caminho traçado por Aktouf (1988) que 

afirma que a administração deve deixar de ser mecanicista como tem sido, e de considerar o 

humano como uma máquina, pois o ser humano por sua natureza tem sempre presente a 

necessidade de sentir-se envolvido e interessado no que faz. Isto é, o ser humano é um ser que 

necessita ser reconhecido e valorizado como um ser integral e não simplesmente como uma 

engrenagem a mais no processo de produção. Esta concepção implica a integração da 

aprendizagem e do conhecimento da organização como parte cotidiana da administração e a 

aplicação do conceito de RS pelas pessoas que formam parte da organização. 

2.4.2. A organização que aprende 

 Segundo Senge (2013), não há nenhum grande segredo para tornar uma corporação 

ainda mais bem-sucedida. Existem apenas cinco disciplinas que, quando postas em prática por 

elas e por seus funcionários, garantem o sucesso pleno e um crescimento vertiginoso. São elas: 

Domínio pessoal; Modelos mentais; Objetivos comuns; Aprendizado em grupo e Pensamento 

sistêmico. Contudo, para o autor, a aprendizagem em equipe é vital, pois as equipes, e não os 

indivíduos, são a unidade de aprendizagem fundamental nas organizações modernas. Este é o 

ponto crucial: se as equipes não tiverem capacidade para aprender, a organização não a terá.   

 Conforme Albuquerque (2011), a aprendizagem está relacionada às mudanças 

organizacionais, e é a base para constituir capacidades e competências organizacionais. Para 

Guns (1998), a aprendizagem organizacional é a aquisição de conhecimentos, habilidades, 

valores, convicções e atitudes que acentuam a manutenção, o crescimento e o desenvolvimento 

de uma organização. Para Quel (2010), se bem administrado, o equilíbrio do tripé da 

sustentabilidade pode proporcionar à empresa a obtenção de fatias substanciais de mercado, 

através da exploração das oportunidades de inovação trazidas pela busca de processos e 

produtos sustentáveis. Mais ainda, a atenção às dimensões sociais possibilita ganhos no capital 

humano da organização, o que é o principal impulsionador da excelência na execução dos 

processos organizacionais. 
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Entre os fundamentos, os princípios que definem o entendimento contemporâneo de 

uma gestão de excelência na administração pública, encontra-se o aprendizado organizacional. 

Ele é uma forma de gerenciar buscando continuamente novos patamares de conhecimento, 

transformando tais conhecimentos em bens individuais e, principalmente, organizacionais. A 

preservação e o compartilhamento do conhecimento que a organização tem de si própria, de sua 

gestão e de seus processos é fator imprescindível para o aumento de seu desempenho (BRASIL, 

2014).  

Em estudo sobre uma proposta de mudança cultural na Administração Pública brasileira 

aliada a uma estratégia de GC, De Angelis (2013) afirma que, nesse caso particular, um dos 

principais problemas encontrados no setor público é a cultura do curto prazo, também 

denominada por ele como cultura de apagar incêndios, a qual seria consequência de uma falta 

de integração dos três alicerces da inteligência apontados pelo autor como sendo a estratégia, a 

previsão e a ação. Para De Angelis (2013), se faz necessário criar uma cultura onde o 

conhecimento seja valorizado e compartilhado, sendo este, para ele, um dos maiores desafios 

para o setor público. Trata-se de promover a mudança de uma cultura dominante de 

"conhecimento é poder" para uma cultura onde o mote é "compartilhamento de conhecimento 

é poder e potencialmente inteligência".   

 Quando se analisam sistemas de gestão e mais especificamente os Modelos de 

Excelência8, é possível compreender o conceito de organização humanizada, que valoriza o 

capital humano dando espaço para processos criativos que tragam benefícios à organização. 

Valorizando o conhecimento e incentivando o aprendizado, a empresa tem sua capacidade 

aumentada, o que pode trazer retornos financeiros e estratégicos (LIMA et al, 2011). 

 Lima et al (2011) entendem que a aprendizagem é o caminho para a inovação, e que a 

inovação é o mecanismo capaz de trazer visibilidade, credibilidade e, consequentemente, 

rendimento financeiro para a empresa. Ela torna a busca por excelência (ou humanização) muito 

mais atrativa, compreendida e difundida. A adoção de sistema de gestão auxilia nesse processo 

de inovação, porém, requer um acompanhamento constante e avaliação para que o aprendizado 

de todas as artes envolvidas, sejam elas internas ou externas, seja levado em consideração. 

                                                 
8 Modelos de excelência da FNQ estão disponíveis no site http://www.fnq.org.br/avalie-se/metodologia-
meg/modelo-de-excelencia-da-gestao. Acessado em 05 de janeiro de 2016.  

http://www.fnq.org.br/avalie-se/metodologia-meg/modelo-de-excelencia-da-gestao
http://www.fnq.org.br/avalie-se/metodologia-meg/modelo-de-excelencia-da-gestao
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 O quadro 7 demonstra como algumas das formas de aprendizagem estão inseridas no 

sistema de gestão como a ISO 90001 ISO 14001 e OHSAS 18001: 

   
Quadro 7- Componentes dos sistemas de gestão e ocorrência da aprendizagem 

Componentes Como ocorre a aprendizagem 

Não conformidade Quando uma Não Conformidade é detectada os colaboradores são 

informados de que algo errado foi feito. A partir do momento em que o 

indivíduo analisa e toma consciência do erro ele aprende.  

Ação preventiva Usada para eliminar uma potencial não conformidade. Só é possível 

ocorrer a ação preventiva se anteriormente ocorre um processo de 

reflexão crítica sobre quais as ações poderiam prevenir um erro, ou seja, 

ocorreu um processo de aprendizagem. 

Ação corretiva Ação tomada para corrigir um determinado erro. Quando é aplicada uma 

ação corretiva, os colaboradores da organização refletem e tomam 

consciência do erro.  Esse pensar reflexivo gera aprendizado. 

Análise crítica pela 

organização 

A alta administração deve analisar criticamente e de forma frequente os 

sistemas de gestão da qualidade e através dessa análise estabelecer 

planos de melhoria. O estabelecimento de planos de melhoria só é 

possível devido ao processo de aprendizagem que ocorre na análise 

crítica dos dados. 

    Fonte: adaptado de Lima et al (2001).    
   

Esses processos de aprendizagem, conforme a quadro 6, são cíclicos e devem ser 

revistos periodicamente, como um ciclo do PDCA9.  

Complementando, vale lembrar que “por intermédio da aprendizagem contínua, a 

organização age com sua competência e inteligência coletiva, respondendo ao ambiente interno 

e externo” (BENTIM, 2015, p. 30). Pois, como afirma Senge (1999, p. 21): 

Nas organizações que aprendem as pessoas expandem continuamente sua capacidade 

de criar resultados que elas realmente desejam, onde maneiras novas e expansivas de 

pensar são encorajadas, onde a aspiração coletiva é livre, e onde as pessoas estão 

constantemente aprendendo a aprender coletivamente. 

                                                 
9 http://www.portal-administracao.com/2014/08/ciclo-pdca-conceito-e-aplicacao.html acessado em 20 de 
janeiro de 2016. 
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Esses processos de aprendizagem que ocorrem na organização ao longo do tempo 

tendem a permanecer retidos e seus conhecimentos partilhados em determinados momentos em 

que se veja facilitado o seu compartilhamento através do relacionamento e troca de experiências 

entre as pessoas (MARINHO, 2012; SOUZA, 2014). 

  Segundo Saldarriaga (2008), a gestão humana atual se converte numa estratégia do 

negócio e se encontra apoiada não nas tendências mais reconhecidas e utilizadas no entorno, 

mas sim na forma que estas são aplicadas nas empresas mediante processos reflexivos, 

analíticos e contextualizados em suas próprias realidades e a realidade do entorno em que se 

encontram inseridas. Nesse sentido, a gestão humana é assumida pelas empresas e organizações 

como um imperativo de RS em direção ao interior e ao exterior, e visada não só como fonte de 

crescimento econômico, ou reconhecimento social, mas sim como uma forma de administrar 

eficiente e acertadamente o pessoal.  

 Rodriguez e Rodriguez (2013) refere-se ao aprendizado organizacional como uma 

forma da organização identificar e reter conhecimento, sejam estes resultantes de experiências 

individuais ou de grupos. Na visão de Senge (1990) as percepções, conhecimentos e modelos 

mentais compartilhados ocasionam o aprendizado organizacional. Nesse sentido, Nonaka e 

Takeuchi (2008), entendem que o conhecimento é criado apenas por indivíduos, sendo que a 

sua teoria do conhecimento organizacional descreve um processo cujo objetivo é ampliar 

"organizacionalmente" o conhecimento criado pelos indivíduos a fim de cristalizá-lo na rede de 

conhecimento da organização. Esse processo se dá através do que os autores denominam de 

"espiral do conhecimento" 

O processo SECI10 ajuda a compreender que os conhecimentos tácito e explícito agem 

dialeticamente, sendo o ba o contexto para a criação do conhecimento dialético. O Ba é definido  

“como um contexto compartilhado em movimento, no qual o conhecimento é partilhado, criado 

e utilizado”, “o tempo e o espaço fenomenológico onde o conhecimento emerge” (TAKEUCHI 

e NONAKA, 2008, p.99-110). No processo de criação e compartilhamento de conhecimento, a 

organização deve prover o contexto apropriado a fim de que a informação receba significado 

para tornar-se conhecimento. Nesse contexto, denominado ba, espera-se, então, que os 

                                                 
10 Processo SECI – de acordo com Takeuchi e Nonaka (2008) o conhecimento que é criado pelo indivíduo, pode 
ser organizacionalmente amplificado pela conversão de conhecimento tácito em explícito e vice e versa. 
Brasilian Journal of Information Science – Processo SECI de conversão do conhecimento como fator de análise 
de indicadores de inovação (SILVA;VALENTIM; 2013). 
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indivíduos venham a explorar, adquirir, criar, compartilhar e reter conhecimento para 

aprimoramento de suas capacidades (SIMÃOZINHO et al, 2015).  

Nesse processo de criação do conhecimento organizacional, que inclui a infraestrutura 

adequada para o assentamento de conhecimentos explícitos, assim como condições ambientais 

e de formação básica das pessoas, práticas da gestão do conhecimento, devidamente manejada, 

propiciam a geração, codificação e disseminação dos saberes relevantes, necessários à tomada 

de decisão (MARINHO, 2012).    

 Nesse sentido, a espiral do conhecimento segundo Rodriguez e Rodriguez (2013) 

representa a dinâmica da interação e surge quando os conteúdos do conhecimento gerados nos 

quatro modos de conversão interagem (socialização, externalização, combinação, 

internalização). O quadro 8 relaciona essa interação: 

  
Quadro 8- Modelo de interação do conhecimento 

Modelos de conversão do 

conhecimento 
Entidades de criação do 

conhecimento 
Conhecimento gerado 

Socialização-compartilhar e 

criar conhecimento através de 

experiência direta  

Indivíduo para indivíduo Conhecimento compartilhado 

Externalização - Articular 

conhecimento tácito através do 

diálogo e da reflexão 

Indivíduo para grupo Conhecimento conceitual 

Combinação – Sistematizar e 

aplicar o conhecimento explícito 

e a informação 

Grupo para organização Conhecimento sistêmico 

Internalização – aprender e 

adquirir novo conhecimento 

tácito na prática 

Organização para indivíduo Conhecimento operacional 

   Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi,2008. 

 

 Rodriguez e Rodriguez (2013) aborda, no assunto transformação de conhecimento tácito 

em explícito, algumas características desse conceito e dentre eles relata a transmissão do 

conhecimento onde se evidencia a necessidade do compartilhamento do conhecimento 

organizacional, pois esse é construído pela transmissão entre as pessoas. Discussão, diálogo e 

debates são os principais mecanismos desse processo, trazendo a experiência do grupo 

envolvido ao tema a ser transmitido.    

 Nesse sentido e supondo que a RS é um processo inerente à atividade organizacional, 

terá igual importância a atividade que ela gera tanto no interior como no exterior da 

organização, e fará parte de sua dinâmica interna, o que a converte no componente básico da 

gestão humana atual (RIOS, 2013).  
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 Para melhor compreensão da importância da aprendizagem no contexto social, abordar-

se-á a aprendizagem social, segundo pesquisadores no assunto.  

2.4.2.1. A aprendizagem social 

 Segundo D'Angelo et al (2013), aprendizagem social para sustentabilidade tem 

emergido como uma abordagem híbrida para a resolução de problemas ambientais e sociais 

complexos. Glasser (2007, p. 56) reconhece que "não há ainda uma interpretação 

completamente coerente, clara e aceita de aprendizagem social". 

 Além da complexidade de definição desse conceito, durante o workshop do Instituto do 

Meio Ambiente de Estocolmo, surge uma questão relevante e emergente para o debate sobre 

aprendizagem social para a sustentabilidade: a necessidade de se discutir a criação de processos 

e de espaços sociais que fomentem interações que potencializem relações entre aprendizagem 

e processos colaborativos e participativos para a sustentabilidade (PROJECT REPORT, 2011).  

 Para Keen, Brown e Dyball (2005, p. 262), a aprendizagem social na gestão ambiental 

refere-se essencialmente à gestão de mudanças. Segundo os autores, trata-se de "processos que 

nos permitem compartilhar nossos entendimentos e negociar melhor a mudança social de tal 

forma que os diversos pontos de vista sejam levados em consideração". Assim, os autores 

argumentam que quanto mais construímos nossa matriz do conhecimento por meio do 

compartilhamento de entendimentos, mais insights nós podemos ganhar. 

 Elkjaer (2001) parte da teoria social para mostrar que a aprendizagem é decorrente da 

experiência da vida cotidiana e, por isso, a aprendizagem organizacional pode se basear na 

teoria de aprendizagem social.  

 Embora a teoria de aprendizagem social de Bandura (1977) tenha sido desenvolvida 

para explicar o comportamento individual, também pode ser aplicada para entender como 

ocorre a aprendizagem coletiva (GLASSER, 2007). Desta forma, alguns pesquisadores 

compartilham o interesse em abordar aprendizagem social como um meio para se alcançar um 

fim (KILVINGTON, 2010). O fim é o futuro sustentável (KEEN, BROWN e DYBALL, 2010). 

 A aprendizagem social também é um meio para um futuro sustentável nos estudos de 

Kilvington (2010, p. 54), sugerindo que "na arena da gestão ambiental e desenvolvimento 

social, a aprendizagem social tem emergido como uma abordagem para a resolução de 

problemas similares e com elementos comuns à gestão adaptativa e colaborativa". Ou seja, o 

conceito de aprendizagem social emerge como uma conexão entre os conceitos de gestão 
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adaptativa e aprendizagem colaborativa, pressupondo uma abordagem holística (D'ANGELO 

et al, 2013). 

 Assim, aprendizagem social é conceituada como "aprender juntos para administrar 

juntos", já que nem todos os atores sociais envolvidos possuem os recursos necessários para 

atuarem de forma satisfatória por sua conta própria. Aprendizagem social significa que todos 

os stakeholders aprendem para gerir as questões nas quais eles têm interesse. Está baseada no 

diálogo e contém elementos que vão desde o reconhecimento de interdependências entre os 

stakeholders, até a composição de arranjos para promover a implementação de soluções, 

abrangendo também cognições, atitudes, habilidades e ações conjuntas entre todos os 

envolvidos (HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING HARMONICOP, 2005).   

 É necessário que os stakeholders das organizações se sensibilizem com as questões 

sociais e que, através da gestão do conhecimento, promovam as mudanças sustentáveis no 

ambiente que os cerca, onde a própria Instituição e a sociedade obtenham ganhos através do 

conhecimento acadêmico, evidenciando-se o compromisso social do ensino em relação à RS. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

3.1. Classificação da pesquisa 

 Segundo Marconi e Lakatos (2001), a pesquisa constitui-se de um procedimento formal, 

com método de pensamento reflexivo que recebe um tratamento científico, através do qual se 

pode conhecer a realidade ou descobrir verdades parciais, com o objetivo de se encontrar 

respostas para questões formuladas pelo pesquisador.   

 A presente pesquisa foi classificada pela taxonomia proposta por Vergara (2007) que 

classifica a natureza da pesquisa em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

 Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa aplicada, pois se verifica no contexto laboral 

como a prática da RS é disseminada na organização. 

 Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental realizada 

juntamente com a pesquisa descritiva do tema, através de consulta a base do CAPES dos 

referenciais teóricos como forma de conhecimento e sistematização para a produção da 

dissertação. A partir da revisão bibliográfica, sites da internet, congressos e seminários, jornais, 

documentos de artigos em revistas especializadas no tema e entrevistas com servidores da 

instituição pesquisada, é realizado um estudo exploratório dos conceitos “Gestão do 

Conhecimento” e “Responsabilidade Social” e suas inter-relações. 

 Em seguida, busca-se um aprofundamento da Gestão do Conhecimento e da 

Responsabilidade Social, baseando-se na coleta de dados através de um trabalho de campo 

realizado por anotações em diário, pesquisa documental e bibliográfica e uma série de 

entrevistas, além da observação direta para possibilitar a triangulação dos dados coletados. 

 Uma das razões para se utilizar múltiplos métodos é a possibilidade de se utilizar a 

triangulação. Easterby-Smith e colaboradores (2002) se referem à triangulação de dados como 

a coleta em diferentes momentos e diferentes fontes. A utilização de múltiplos métodos ajuda 

não somente na triangulação de dados, mas também a equilibrar as potenciais fraquezas em 

cada um dos métodos de coleta de dados (GRAY, 2012). 

3.1.2. Questão de Pesquisa 

 A pesquisa foi realizada pela abordagem qualitativa, pois os dados qualitativos podem 

ser uma forte fonte de análise e estes foram comparados com a literatura estudada. Além disso, 
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como mostram Miles e Huberman (1994), a maior parte da pesquisa qualitativa envolve uma 

série de características: 

 É realizada por meio de contato intenso dentro de um “campo” ou contexto da vida real. 

 O papel do pesquisador é obter um panorama “holístico” ou integrado de um estudo, 

incluindo as percepções dos participantes. 

 Temas que surgem a partir dos dados muitas vezes são revisados com informantes, para 

verificação. 

 O principal foco da pesquisa é entender as formas como as pessoas agem e explicar suas 

ações. 

A pesquisa classifica-se, portanto, como exploratória (quanto aos fins) e de abordagem 

qualitativa, quanto ao tema a ser investigado. Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica e documental pois é realizada através de um estudo estruturado desenvolvido a 

partir de material publicado em livros, revistas científicas, teses e dissertações como também 

consulta ao Plano Anual de Capacitação da Instituição pesquisada (2015). 

Conforme a compreensão de Méxas, Costa e Quelhas (2013), é proposta uma revisão de 

literatura a partir de um levantamento dentro do contexto do problema, onde serão examinados 

os referenciais teóricos e suas relações com o tema de pesquisa. 

3.2 – Técnica de Coleta de Dados 

 

 Segundo Gil (2007), na pesquisa qualitativa o ambiente natural é a fonte direta para a 

coleta de dados, onde o pesquisador é considerado sujeito-observador, fazendo parte do 

processo de conhecimento e interpretação dos fenômenos, de acordo com seus valores e 

crenças. 

Gray (2012) afirma que em termos de coleta de dados, “o método de estudo de caso 

requer o uso de múltiplas fontes de evidência”, o que ajuda na questão da validade do 

constructo, pois, como afirma o autor, as diversas fontes de evidências contribuem para que se 

obtenham diversas medidas do mesmo constructo. Gray (2012) ressalta que um bom estudo de 

caso é aquele que tende a usar diversas fontes de evidências.  

Nesse sentido, a coleta de dados foi realizada com o trabalho de campo que contou com 

as seguintes etapas:   
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a) primeira etapa: revisão de literatura através do referencial teórico que dá suporte à 

pesquisa e envolveu o estudo de teses, dissertações e monografias, livros, normas legais e, 

principalmente, artigos publicados em periódicos disponibilizados nas bases de dados 

eletrônicas na Internet, em portais como o Periódicos Capes, Scopus, SciELO (Scientific 

Eletronic Library Online) e Google Acadêmico; 

b) segunda etapa: pela pesquisa documental que abrangeu documentos institucionais 

relevantes que tratam do planejamento estratégico da instituição, com a elaboração da Matriz 

SWOT, de processos organizacionais e da análise de projetos referentes à RS e o Plano Anual 

de Capacitação 2015 (PAC 2015); 

 c) terceira etapa: pelo questionário estruturado que foi o instrumento utilizado na 

abordagem aos respondentes da área de RS, onde se analisou os desafios sociais enfrentados, 

bem como a transmissão de conhecimento nas ações sociais da instituição; 

d) quarta etapa: pela observação direta ao se visitar as seções que trabalham diretamente 

com Gestão do Conhecimento e ações sociais e pela observação participante onde o pesquisador 

realizou a investigação no próprio ambiente de trabalho, tendo a capacidade de perceber a 

realidade do ponto de vista de alguém de “dentro” do estudo de caso (YIN, 2005); 

e) quinta etapa: foram analisados os projetos referentes ao tema, onde se identificou se 

os mesmos eram relevantes às ações de RS, o Plano Anual de Capacitação (PAC) 2015 com a 

finalidade de verificar se a GC está sendo reconhecida na instituição como propulsora para as 

questões sociais e a Matriz SWOT que aponta em seus quadrantes (oportunidades, fraquezas, 

forças e ameaças) com o objetivo de identificar os pontos críticos e as melhorias nos processos 

de RS. 

Esses levantamentos permitiram atender aos objetivos específicos da pesquisa: 

compreender como a prática de RS está estabelecida na instituição; identificar se existem 

conhecimentos que possam melhorar os processos de RS e identificar através da Matriz SWOT 

as oportunidades, fraquezas, forças e ameaças da GC como ferramenta para a implementação 

das ações sociais na instituição.     

De acordo com Gray (2012), documentou-se todo o procedimento da pesquisa 

(Apêndice A), a fim de fornecer a futuras pesquisas as condições de confiabilidade por meio do 

protocolo proposto por Yin (2005). 
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Para o questionário utilizado na pesquisa, foram consultados autores como Nonaka e 

Takeuchi, Davenport, Rodriguez, Figueiredo, Terra, Batista, Bezerra e Lima, Fialho et al., 

dentre muitos que foram consultados como referência no assunto, em periódicos e artigos. 

Ao se elaborar os instrumentos de coleta de dados, objetivou-se oferecer aos 

respondentes um modelo de perguntas claras e precisas. O questionário foi estruturado em 

perguntas fechadas, semiabertas e abertas; foram utilizadas questões de múltipla escolha e 

questões com gradações de opinião, utilizando-se nestas últimas as escalas sugeridas por Likert 

(1932). O pré-teste foi realizado no período de 22 a 24 do mês de abril de 2016, por dois pró-

reitores de áreas afins, dois professores e dois técnicos da área social. Esses servidores 

analisaram o instrumento oferecido, avaliaram a clareza das respostas e ofereceram algumas 

opiniões para melhor compreensão das questões.  Após o teste piloto, registrou-se os 

comentários e observações do procedimento realizando-se as modificações pertinentes que 

foram:    

 Inclusão de um glossário no início do questionário, sobre os termos 

responsabilidade social e gestão do conhecimento; 

 Escrever as palavras por extenso, ou seja, não abreviar; 

 Mudar os termos do item 4.2. de: “com relação à integração dos servidores”, 

para: “ com relação à integração entre os servidores”; 

 Trocar a palavra “funcionários” para “servidores”; 

 No item identificação, separar as categorias para docentes e técnicos 

administrativos; 

 Acrescentar um item sobre titulação dos respondentes. 

O instrumento de coleta de dados, ou seja, o questionário foi enviado pessoalmente aos 

respondentes em seus respectivos setores. O procedimento de entrega e recebimento das 

respostas ao questionário para realização da pesquisa efetuou-se durante os meses de maio e 

junho de 2016. 

3.2.1- Procedimentos de tratamento dos dados coletados  

Através da aplicação dos questionários, foram coletados os dados e tabulados 

utilizando-se os recursos do aplicativo Microsoft Office Excel 2013. Assim, por este aplicativo 

foram elaboradas as planilhas e obteve-se os respectivos gráficos que representam o resultado 

apresentado por cada questão. Foi utilizado o conceito básico de estatística descritiva para 

compreensão e análise dos dados sobre o fenômeno estudado com o aporte da distribuição de 

frequência das variáveis.   
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3.2.2- Universo da Pesquisa e a amostra 

 

 Segundo Vergara (2007), a população deve ser entendida como o conjunto de elementos 

que possuem características que serão objeto de estudo. Vergara (2011) relata também que 

população é um conjunto de elementos (empresa, produtos e pessoas) a serem estudados e 

amostra é uma parte deste universo escolhida segundo algum critério de representatividade.  

 Em sua abordagem, Gray (2013) analisa que se não for possível avaliar a população 

inteira, pode-se selecionar uma amostra de funcionários para ser avaliada.  

 Sendo a amostra uma parte da população que é selecionada para análise, utilizou-se o 

Teorema do Limite Central (TCL) que segundo Martins (2010), trata-se de um número na 

ordem de 30 respondentes. Quando a população a partir da qual se está selecionando uma 

amostra aleatória não tem uma distribuição normal, o TCL é útil na identificação da forma da 

distribuição amostral de �̅�.  Uma declaração do TCL de como ele se aplica à distribuição 

amostral �̅� é a seguinte: ao selecionar amostras aleatórias de tamanho n a partir de uma 

população, a distribuição amostral da média amostral �̅� pode ser aproximada por uma 

distribuição normal à medida que o tamanho amostral se torne grande (SWEENEY et al. 2013). 

 Dessa forma, definiu-se como população a totalidade dos servidores (docentes e técnico 

administrativos) que trabalham diretamente na área pesquisada. Essa população corresponde a 

quatorze diretores-gerais, quatorze diretores adjuntos, cinco pró-reitores, dez diretores de área 

e sessenta servidores que trabalham diretamente com o tema pesquisado, totalizando cento e 

três servidores. 

Nesse contexto, ressaltou-se que os quatorze diretores-gerais, bem como seus adjuntos 

representam a população dos 14 campi que compõem a estrutura organizacional da instituição 

e suas atribuições estão definidas no Regimento Interno como: “coordenar, orientar e 

supervisionar a execução das atividades das respectivas áreas de atuação”, colaborando no 

alcance da missão da Instituição, instituída como: “Promover a educação de excelência pública, 

gratuita e laica, por meio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, formando 

pessoas capazes de intervir de forma responsável na sociedade”11.   

                                                 
11  Disponível em http://www.cp2.g12.br/cpii/missao.html. Acessado em 18 de dezembro de 2015. 

http://www.cp2.g12.br/cpii/missao.html
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Os cinco pró-reitores fazem parte da estrutura organizacional da reitoria e juntos 

objetivam o desenvolvimento das políticas institucionais por ela definidas, visando o 

aprimoramento dos processos educacionais e administrativos da instituição. 

Ainda segundo Sweeney et al (2013), a prática estatística consiste em supor que, para a 

maior parte das aplicações, a distribuição amostral �̅� pode ser aproximada por uma distribuição 

normal sempre que a amostra tiver tamanho 30 ou mais. 

A amostra foi escolhida considerando-se o envolvimento dos docentes e técnicos em 

processos de responsabilidade social em seu campus, reitoria ou pró-reitoria. Foram 

encaminhados 50 questionários (25 docentes e 25 técnicos administrativos) e respondidos 33, 

dos quais 11 são docentes e 22 técnicos administrativos em educação, categorizados a seguir 

nas tabelas 2 e 3. 

Tabela 2 - categorização da amostra - perfis dos respondentes  

Cargo Frequência Frequência percentual 

 Docentes 11 33,33 

Técnicos administrativos 22 66,67 

Total 33 100 

Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

Tabela 3 - categorização da amostra por nº de participantes da pesquisa 

Reitoria/Pró-reitoria/Campus Nº convidados como respondentes Nº efetivamente respondido 

Reitoria 5 5 

PROGESP 9 9 

PROEN 5 4 

PROAD 5 2 

PRODI 5 4 

PROPGPEC 5 2 

Campus Centro 2 1 

Campus Duque de Caxias 2 0 

Campus Engenho Novo II 2 1 
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Campus Humaitá II 2 0 

Campus Realengo II 2 2 

Campus São Cristóvão II 2 2 

Campus São Cristóvão III 2 1 

Campus Tijuca II 2 0 

Total 50 33 

Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

3.2.3 Limitação da pesquisa  

 

Independentemente do método de estudo utilizado pelo pesquisador, toda investigação 

é marcada por limitações (VERGARA, 2007). Assim, apresenta-se a seguir alguns limites e 

dificuldades identificadas durante a pesquisa:  

 Desconhecimento de alguns respondentes sobre os temas Gestão do Conhecimento e 

Responsabilidade Social, por serem assuntos ainda não tratados em âmbito institucional 

pelos principais gestores; 

 Não neutralidade por parte da pesquisadora, por fazer parte do corpo técnico da 

instituição pesquisada, ficando propensa à interpretação dos fatos; 

 Dificuldades em obter fontes documentais de importante relevância pois os documentos 

oficiais não estavam devidamente sancionados pelo órgão federal disciplinador; 

 Capacidade de julgamento quanto à sinceridade das respostas que, por razões conscientes 

ou não, podem não traduzir a verdade.  

   

3.3 – O Questionário 

 

 Severino (2007) considera o questionário um instrumento de pesquisa que fornece 

informações, tendo em vista o conhecimento da opinião dos sujeitos pesquisados sobre o 

assunto em questão. Segundo o autor, as questões devem ser objetivas, de modo a suscitar 

respostas igualmente objetivas, evitando provocar dúvidas e ambiguidade.  
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A entrevista, segundo Gil (2008), é uma ferramenta de pesquisa utilizada em grande escala, 

em função dos seguintes fatores: 

 Possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social; 

 Pode ser considerada como uma técnica muito eficiente para a coleta de dados em 

profundidade, sobre o comportamento humano; 

 Proporciona a classificação e a quantificação dos dados obtidos. 

 

Yin (2010) argumenta que a entrevista se constitui em uma das mais importantes fontes 

de informação para o Estudo de Casos, sendo muito comum uma condução espontânea pelo 

entrevistador de modo que o entrevistado possa também opinar sobre determinado assunto. 

Para Creswel (2010), a coleta de dados pode envolver a obtenção tanto de informações 

textuais (entrevistas), como numéricas (através de instrumentos), de forma que o banco de 

dados final se constitua tanto de elementos quantitativos como qualitativos.  

Como a RS envolve diversas áreas da instituição e diversos stakeholders, o instrumento 

de pesquisa foi desenvolvido através de um questionário composto por uma estrutura de análise 

conforme apresentado no quadro 9, que contemplou essa variedade de relações e que teve como 

finalidade permitir uma análise mais rica e detalhada, pois cada aspecto avaliado tem 

características próprias e encontra-se em diferentes estágios (TENÓRIO, 2015) 

Quadro 9- A estrutura de análise do questionário 

Categoria Estrutura da análise Autores 

Valores éticos, culturais e 

transparência 

Modo como a empresa se 

relaciona com seus stakeholders 

Melo Neto e Fróes 

Nonaka e Takeuchi 

Público Interno Relacionamento da empresa com 

os funcionários e seus familiares 

Instituto Ethos; 

Nonaka e Takeuchi 

Clientes Relacionamento da Empresa 

com seus clientes 

Isea – AA1000 

Comunidade Relacionamento da empresa com 

a comunidade 

Melo Neto e Fróes 

Governo e sociedade Relacionamento da empresa com 

o governo e a sociedade 

Melo e Fróes; 

Ethos; 

Isea AA1000 

 

Fonte: adaptado de Tenório (2015) 

 

O quadro 10 relaciona os tópicos escolhidos para a pesquisa no desenvolvimento das 

questões e seu referencial teórico. 
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Quadro 10- Questões e seus respectivos referencias teóricos 

Questão Referencial Teórico 

1. Ações acadêmicas desenvolvidas no âmbito da 

instituição visando o desenvolvimento regional. 

 Silva (2006); Barros e Freire (2011); Pinto (2008). 

2. Ações voltadas para o desenvolvimento da 

democracia e promoção da cidadania. 

Souza (2014); Tenório (2015); Araujo e Mendonça 

(2009) 

3.  Responsabilidade social e suas interações com 

o assistencialismo, a filantropia, a gestão humana 

e a qualidade de vida. 

Karkotli (2006); Machado (2006); Rios (2013); 

Ashley (2005); Quelhas (2010) 

4. Atividades institucionais de interação com o 

meio social. 

 Pinto (2008); Souza (2013); Carbonari e 

Pereira(2007) 

5. Contribuição da Instituição com o conhecimento 

voltado para o público externo 

Barros e Freire (2011); Pinto(2008). 

6. A responsabilidade social na gestão estratégica 

das instituições de ensino. 

Ashley, Ferreira e Reis (2006) 

7. A base de relacionamento entre as instituições e 

seus stakeholders. 

Instituto Ethos de responsabilidade social; ISEA 

AA1000; Miranda; Amaral (2011); Cajazeira 

(2005); Tenório (2015) 

8. As instituições públicas como espaço 

privilegiado de gestão do conhecimento. 

Barros e Freire (2011); Brito; Oliveira e Castro 

(2012); Drucker (2002) 

9. A articulação entre a intelectualidade e as 

demandas sociais, assim como a participação ativa 

nas ações exteriores à instituição.   

Barros e Freire(2011); Calderón, Pedro e Vargas 

(2011); Morosini(2008). 

10. As ações de criação de espaços sociais e 

processos que fomentem interações que 

potencializem relações entre aprendizagem e 

processo colaborativo e participativo para a 

sustentabilidade. 

D”Angelo(2013); Project Report(2011); 

Kilvington(2010). 

11. As ações desenvolvidas pela instituição 

baseadas na gestão de conhecimento.  

Nonaka e Takeuchi (1997); Rodrigues e Rodrigues 

(2013); Figueiredo (2015); Marinho (2012) 

12.  As ações de geração de fonte de valor para a 

gestão humana.  

Lozana (1999);Cortina (2003); Sen (2003). 

Fonte: elaborado durante a pesquisa 

 

 

 O Quadro 11 apresenta as espécies de questões encontradas no instrumento de coleta de 

dados:  

Quadro 11 - espécie de questões elaboradas para a coleta de dados 

Espécies de questões Características das questões 

1. Questões fechadas com uma única escolha Assinalar uma resposta 

2. Questões fechadas com múltiplas escolhas Assinalar mais de uma resposta 

3. Questões baseadas na escala likert Permite registrar a graduação das afirmativas 

apresentadas a partir da escala estipulada 

4. Questões abertas Liberdade para responder de forma sucinta, objetiva e 

clara 

Fonte: adaptado de Marinho (2012) 
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Assim, para melhor compreensão dos respondentes, o questionário (Apêndice A.2) foi 

dividido em partes, de forma a encontrar as respostas para os problemas da pesquisa e 

compreensão do cenário apresentado.  

Parte I – constituída por 3 (três) questões fechadas como única escolha, buscando a 

identificação do respondente; 

Parte II – constituída por 1(uma) questão fechada com uma única opção de participação do 

respondente; 

Parte III – constituída por: 

 duas questões abertas com liberdade de respostas com o intuito de verificar como está 

alicerçada a RS na instituição; 

 duas questões fechadas com uma única opção com o intuito de verificar que fatores 

ajudarão a ocorrer a RS dentro da instituição; 

 dezesseis questões baseadas na escala likert variando de 1 a 5 (nunca-sempre) com o 

intuito de verificar o grau de frequência em que as ações de RS e GC ocorrem na 

instituição. 

Com a aplicação do questionário buscou-se identificar as limitações que mais afetam a 

atuação dos profissionais, sugerindo ações na tentativa de disseminar o conhecimento no âmbito 

institucional e estimular a implementação das práticas de RS.  

3.3.1. Modelo de Questionário 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO: quanto ao perfil, ao tempo de serviço e função/cargo que 

ocupa. 

 

PARTE II – PARTICIPAÇÃO: Pergunta fechada 

 

1) Você participa ou desenvolve atividades relacionadas à Responsabilidade Social no 

âmbito da Instituição? 

 

 PARTE III – ANÁLISE DE AMBIÊNCIA: Este item foi dividido em três etapas:  

1. as questões de  1 a  3  foram analisadas pelo método análise de conteúdo.  

Segundo Freitas. H et al (2010), a “análise de conteúdo consiste em uma leitura 
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profunda de cada uma das respostas, onde, codificando-se cada uma, obtém-se uma 

ideia do todo”. 

2. questões 2, 3 e 4 fechadas. 

3. questões de escala likert . O quadro 12 apresenta   a escala adotada para a coleta 

de dados junto aos respondentes. 

Quadro 122- escala likert aplicada aos respondentes  

Escala Grau de Frequência 

1 Nunca 

2 Raramente 

3 Eventualmente 

4 Frequentemente 

5 Sempre 

            

           Fonte: adaptado de Markoni e Lakatos (1996) 

  

 O apêndice A.2 apresenta o questionário na íntegra que inclui o texto que encaminha 

esse instrumento à amostra, escala e perguntas. 

3.4. Estudo de Casos 

 Yin (1989) destaca que o estudo de caso é um método potencial de pesquisa quando se 

deseja entender um fenômeno social complexo, pressupõe um maior nível de detalhamento das 

relações entre os indivíduos e as organizações, bem como dos intercâmbios que se processam 

com o meio ambiente nos quais estão inseridos. Yin (2010) destaca o método de casos como o 

mais adequado ao estudo de eventos contemporâneos, e neste caso mais poderoso que a análise 

histórica. 

Lazzarini (1997) aborda que o estudo de caso é particularmente útil em pesquisas de 

ciências sociais, pois o objetivo é contextualizar e aprofundar o estudo do problema, sem buscar 

determinar a incidência do fenômeno no seu universo. 

Segundo Yin (2010), a “abordagem padrão ao se elaborar um relatório de pesquisa do 

tipo estruturas analíticas lineares” é constituída e desenvolvida por uma consistente revisão de 

literatura, metodologia detalhada, técnica de coleta de dados, análise de resultados e conclusões.  

Nesse sentido, torna-se importante a elaboração do estudo de Caso de forma a atender 

da melhor forma os objetivos da pesquisa, pois este conduzirá as constatações de resultados, 

elementos determinantes para a elaboração de conclusões. 
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Assim, o relatório de Estudo de Caso é elaborado com o propósito de investigar quais 

fatores são considerados os principais desafios enfrentados pelos agentes públicos e 

stakeholders na utilização da responsabilidade social na instituição.  

Dessa forma, o relatório de Estudo de Caso ao atingir o seu propósito contribuirá como 

uma fonte de consulta para os dirigentes da instituição pública pesquisada e estabelecerá 

diretrizes que contribuam para a solução do problema de pesquisa. 

As principais investigações do Estudo de Caso foram pautadas na identificação do grau 

das ações de responsabilidade social e na realização de um diagnóstico com as forças e 

fraquezas da gestão do conhecimento quanto à responsabilidade social vigente na instituição. 

Para tal consulta utilizou-se o planejamento estratégico da instituição elaborada pela consultoria 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV).  

O planejamento estratégico foi construído após delineada a matriz SWOT que foi 

elaborada para a instituição e realizada através de um processo de construção pelos principais 

gestores representantes das áreas acadêmica e administrativa, com o objetivo de elaborar um 

plano de ação a ser implementado em 2015. 

A pesquisa teve como base uma relação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

que compõem o universo da instituição. A matriz SWOT foi elaborada pelo grupo nas oficinas 

realizadas pela FGV, no período de 9 a 11 de julho de 2014. 

Após a elaboração da matriz, foi realizada uma consulta com a comunidade escolar, 

onde se registrou 891 participações. Pais/mães ou responsáveis por alunos (37,70%), alunos 

(19%), professores (14,90%) e técnicos administrativos (13,70%).  

A visão de futuro da instituição, também elaborada pelo grupo, foi respaldada pela 

comunidade escolar com 84,62%. 

A partir das respostas obtidas pela pesquisa, outra matriz SWOT foi construída pelo 

grupo de gestores. Essa matriz serviu de base para a elaboração de um mapa estratégico que 

guiou a construção do plano de ações de 2015. A matriz na íntegra se encontra no Apêndice C. 

 

3.5 O Objeto de Estudo 

3.5.1.    Breve Histórico da Instituição 

Fundada em 1837, a Instituição pesquisada é uma das mais tradicionais instituições 

públicas de ensino básico do Brasil. Ao longo de sua história, foi responsável pela formação de 
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alunos que se destacaram por suas carreiras profissionais e influência na sociedade. Seu quadro 

de egressos possui presidentes da República, músicos, compositores, poetas, médicos, juristas, 

professores, historiadores, jornalistas, dentre outros. 

Em seus quase 180 anos, a Instituição passou por períodos de expansão e modernização 

sem deixar de lado as características que o tornaram referência no cenário educacional 

brasileiro. Equiparado aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com a sanção 

da lei 12.677/12, a Instituição conta com 14 campi, sendo 12 no município do Rio de Janeiro, 

um em Niterói e um em Duque de Caxias, e uma unidade de educação infantil. 

Com quase 13 mil alunos, a Instituição oferece turmas desde a Educação Infantil até o 

Ensino Médio Regular e Integrado, além da Educação de Jovens e Adultos (Proeja). 

 Em 2006, a Instituição acatou mais uma proposta lançada pelo MEC e implantou o 

Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio, oferecendo atualmente em 

alguns campi duas modalidades: Ensino Médio Integrado e Educação de Jovens e Adultos 

(Proeja). 

 Com a publicação da lei 12.677 de 25 de junho de 2012, a Instituição foi equiparada aos 

Institutos Federais, que são regidos pela Lei 11.892 de 28 de dezembro de 2008. Essa mudança 

possibilitou a alteração da sua estrutura organizacional e, com isso, as unidades escolares 

passaram de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, à condição de 

campi da instituição. 

 A Instituição conta hoje com 14 campi, além da Unidade de Educação Infantil de 

Realengo I, que é vinculada à Pró-reitoria de Ensino. 

3.5.2. Missão, Visão e Valores 

3.5.2.1. Missão 

Promover a educação de excelência, pública, gratuita e laica, por meio da 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, formando pessoas capazes de intervir 

de forma responsável na sociedade.  

3.5.2.2. Visão 

Ser uma instituição pública de excelência em educação integral e inclusiva, consoante 

com o mundo contemporâneo e as novas técnicas e tecnologias, comprometida com a formação 

de cidadãos, visando a uma sociedade ética e sustentável. 
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3.5.2.3. Valores 

 Excelência 

 Competência 

 Compromisso Social 

 Inovação 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  O presente capítulo relata os resultados alcançados na pesquisa obtidos através do 

questionário distribuído aos docentes e aos técnicos administrativos em educação, que exercem 

atividades relacionadas com o tema pesquisado: responsabilidade social e gestão do 

conhecimento. 

 

4.1. Análise do Questionário Aplicado  

 A aplicação do questionário teve como objetivo identificar qual o conhecimento da 

comunidade citada acima no que se refere à dimensão da responsabilidade social na instituição, 

a partir dos indicadores quantitativos e qualitativos analisados e observados nas respostas dos 

servidores selecionados para esse fim. Para melhor discussão das respostas do questionário, 

reportou-se a Matriz SWOT elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Essa Matriz teve 

como finalidade subsidiar o planejamento estratégico da instituição pesquisada. O Quadro do 

Apêndice C demonstra a Matriz SWOT que ajudou a compor a análise das questões analisadas 

pela escala likert.   

 

 Na 1ª parte do questionário, procurou-se identificar o perfil do respondente, sua titulação 

e seu tempo de serviço na IFE. Objetivou-se com esse levantamento definir melhor os 

stakeholders que interagem com as ações, decisões, políticas, práticas ou objetivos da 

organização (MACHADO FILHO e ZYLBERSZTAIN, 2004), priorizando e identificando os 

stakeholders-chave (FREEMAN, 2004) por sua importância nos processos definidos na missão 

e visão institucional que estão relacionados às ações de responsabilidade social.   

 Dos 30 respondentes, 33% são docentes e 67% são Técnicos Administrativos em 

Educação (TAEs), conforme ilustrado na Figura 5. 
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Figura 5 - Perfil dos Respondentes 

 

                                 Fonte: Elaborado durante a pesquisa 

 

 

Tabela 2- Perfis dos respondentes 

 

Servidores Freq. Freq. % 

Técnicos administrativos 22 67 

Docentes 11 33 

Total 33 100 

Legenda: freq.= frequência absoluta e freq.% = frequência percentual  

Fonte: elaborado durante a pesquisa 

 

Foram consultados 7 docentes nos campi, 2 docentes na PRODI, 1 docente na 

PROPGPEC e 1 na PROEN. O restante dos 22 respondentes são servidores administrativos 

lotados na reitoria, pró-reitoria e no campus Centro. Dos respondentes lotados na reitoria, 9 

(27,27%) são lotados na PROGESP.   Observou-se que os servidores responsáveis por formular 

e aplicar a política de RS descrita na Portaria 4671 de 02/09/2014 da instituição pesquisada, 

que assegura à instituição as condições para o cumprimento de seu papel social na organização, 

eram especialistas na área de atuação e oriundos da área técnica e não da acadêmica, o que 

explicaria a tendência técnica no percentual apresentado. 

Na Figura 6, apresentou-se a titulação dos respondentes, sendo que entre os (TAEs), 

22% possuem graduação, 64% especialização e 14% mestrado. Entre os respondentes docentes, 

27% possuem especialização, 46% mestrado e 27% doutorado. 

 

67%

33%

TAE Docentes
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Figura 6 - Titulação dos respondentes 

 

Fonte: elaborado durante a pesquisa 

 

 

Tabela 3 - Titulação dos respondentes 

 

Titulação  Freq. TAE Freq. TAE% Freq. Doc. Freq. Doc% 

Graduação 05 22 - - 

Especialização 14 64 03 27 

Mestrado 03 14 05 46 

Doutorado - - 3 27 

Total 22 100 11 100 

 

Legenda: freq.= frequência absoluta e freq.% = frequência percentual; TAE= técnicos; Doc = docentes 

 

A grande maioria do corpo técnico possui graduação e especialização, pois o plano de 

carreira para qualificação foi instituído recentemente pela Lei nº 12.772/12. Existe hoje um 

grande número de técnicos administrativos frequentando cursos de Mestrado e Doutorado, em 

fase de conclusão. Os respondentes do corpo docente possuem em sua maioria a titulação de 

Mestrado e Doutorado. 

O grau de escolaridade elevado dos respondentes contribui positivamente para o 

resultado das respostas, ainda que a qualificação profissional não seja na área de 

responsabilidade social, colabora em muito para o desempenho dos servidores e esse fator será 

de suma importância para os fins dessa pesquisa. 

De acordo com a Figura 7, 37% dos respondentes tem de 1 a 5 anos de tempo de serviço 

na IFE, 18% tem de 6 a 10 anos, 6% tem de 11 a 15 anos, 6% tem de 16 a 20 anos e 33% mais 

de 20 anos. 

 

22%

64%

14% 0%

TAEs

graduação especiaização

mestrado doutorado

0% 27%

46%

27%

Docentes

graduação especialização mestrado doutorado
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Figura 7 - Tempo de serviço 

 

     Fonte: elaborado durante a pesquisa 

 

Tabela 4- Tempo de serviço dos respondentes 

 

Tempo de serviço (anos) Freq. Freq. % 

1 a 5 12 37 

6 a 10 6 18 

11 a 15 2 6 

16 a 20 2 6 

Mais de 20 11 33 

Total 33 100 

Legenda: freq.= frequência absoluta e freq.%  = frequência percentual 

Fonte: elaborado durante a pesquisa 

 

 

 

Nos últimos anos, a gestão pública tem sofrido uma profunda renovação dos seus 

talentos com a entrada de novos profissionais e a saída dos mais antigos. Esse indicador pode 

ser observado diretamente na profusão de concursos públicos que estão sendo realizados nos 

diversos órgãos públicos em contraponto com as vacâncias (aposentadoria, óbito, exoneração) 

ocorridas. No caso das Instituições Federais de Ensino, os Decretos nº 8.259 e 8.260, ambos de 

29 de maio de 2014, concedem autonomia para as IFEs realizarem concursos públicos de prova 

e títulos para recomposição de sua força de trabalho.  

Vale observar que os 37% de respondentes com de 1 a 5 anos no serviço público, já 

estão assumindo cargos de chefia dentro da instituição relacionados à área de responsabilidade 

social, o que indica que esse novo grupo de servidores já estão mais conscientes da importância 

das ações sociais no ambiente organizacional.  

37%

18%

6,%

6,%

33%

1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos 16 a 20 anos mais de 20 anos
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A 2ª parte do questionário consistia em apenas uma pergunta, em que o respondente 

aponta se participa e/ou desenvolve as atividades relacionadas à responsabilidade social em sua 

instituição. A Figura 8 a seguir, retrata o resultado. 

 

Figura 8 - Respondentes que participam/desenvolvem ações da RS 

 

              Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

 

Conforme a Figura 8, demonstra-se que 27 respondentes consideram que participam de 

atividades relacionadas à responsabilidade social, ou seja, se envolvem nos programas sociais 

desenvolvidos pela instituição e 21 deles desenvolvem a responsabilidade social na instituição 

pesquisada, ou seja, elaboram os programas sociais conforme a definição estabelecida na 

missão institucional: “Promover a educação de excelência, pública, gratuita e laica, por meio 

da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, formando pessoas capazes de 

intervir de forma responsável na sociedade” e na visão institucional: “Ser uma instituição 

pública de excelência em educação integral e inclusiva, consoante com o mundo 

contemporâneo e as novas técnicas e tecnologias, comprometida com a formação de cidadãos, 

visando a uma sociedade ética e responsável”12. Esse resultado indica que os gestores precisam 

promover mais as ações de responsabilidade social na instituição.  

 Apesar da missão institucional não demonstrar preocupação com a qualidade de vida 

dos servidores, isso poderia ser considerado pela instituição, pois essa dimensão foi apontada 

como uma das fraquezas institucionais (V6 - Qualidade de vida no ambiente de trabalho), 

                                                 
12 Extraído do site da instituição pesquisada http://www.cp2.g12.br/index.php em 13 de junho de 2016. 
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conforme Matriz SWOT elaborada pela consultoria FGV. Porém no quadrante oportunidades 

(V8 – Eventos que estimulam a qualidade de vida), foram mencionados eventos que estimulam 

a qualidade de vida dos servidores. Esses resultados indicam que os respondentes estão 

comprometidos com as ações de RS, encontrando-se em condições de participar e contribuir na 

melhoria dessas práticas de RS no ambiente organizacional e estão aderentes à visão de Barros 

e Freire (2011), Calderón, Pedro e Vargas (2011) e Morosini (2008) quando relatam a 

necessidade das IFEs se comprometerem e sensibilizarem seus servidores para os problemas 

sociais que os rodeiam, para que as gerações futuras desfrutem de uma melhor qualidade de 

vida. 

 Na 3ª parte do questionário, foi estruturada a análise de ambiência, onde os respondentes 

analisaram cada questão13 na seguinte ordem: questões 01 e 05 (abertas), questões 02, 03 e 04 

(fechadas), questões 4.1 a 4.15 (escala likert de acordo com a escala de frequência no Quadro 

13 a seguir). 

 

Quadro 13 - Escala utilizada 

Escala Grau de Frequência 

1 Nunca 

2 Raramente 

3 Eventualmente 

4 Frequentemente 

5 Sempre 

 

Fonte: adaptado de Markoni e Lakatos (1996) 

 

  A abordagem utilizada para análise das respostas às questões 01 e 05 foi por tendência, 

com o objetivo de ajudar a definir a hipótese do problema.   

 Listaram-se, assim, as respostas e detectaram-se as palavras-chaves que apareceram 

durante as respostas. No caso da questão nº 01 que demonstrou como os respondentes avaliam 

como está alicerçada a RS no ambiente institucional, as que mais apareceram foram: Iniciando 

RS; RS é política nos campi; Ações isoladas de RS; Distantes da RS; comprometida com RS. 

Essas respostas compuseram o quadro 14 a seguir: 

 

 

 

 

                                                 
13 O questionário com as questões na íntegra estão no Apêndice A.1 
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Quadro 14 - Codificando as respostas por tendências 

Categorias Respostas dos respondentes 

Iniciando RS ainda está em processo de ancoragem. 

RS está em fase de implantação. Ainda está muito 

no início. Tema pouco explorado, estando ainda no 

início. Em ações da reitoria que se encontra em fase 

inicial. Estamos ainda na fase de conscientização. 

Política nos campi Se realiza através de políticas estruturadas 

tanto pela Administração Central quanto pelos 

campi. Ações desenvolvidas pelos campi. 

Ações isoladas Programa de Preparação para a 

Aposentadoria. Não temos política de RS na 

instituição, temos ações isoladas. Ações voltadas 

para a comunidade do bairro, alunos e servidores. 

Cursos, para idosos e outros. Projetos propostos. 

Projetos que atendem a comunidade local. 

Distante RS não está alicerçada de modo que os 

atores tenham discernimento sobre o papel social 

que desempenham atuando numa escola. Bem 

aquém da realidade da vida que se espera das 

pessoas.  

Comprometida Comprometida com a aprendizagem e 

gestão do conhecimento das entidades coletivas.  

Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

A análise dos dados demonstra que a maioria dos respondentes relatam que a 

responsabilidade social está em sua fase inicial na instituição pesquisada e que ações isoladas 

não correspondem à efetiva RS. De acordo com os colaboradores respondentes, as práticas de 

RS na instituição pesquisada estão alinhadas com a afirmação de Karkotli (2006), de que 

“empresas estão começando a direcionar sua gestão com uma visão empreendedora e social, 

assumindo um entendimento mais amplo e imediato do que seja a RS e que exceda as práticas 

voltadas para ações no âmbito da caridade ou investimentos sociais”. Percebe-se que na Matriz 

SWOT, no quadrante fraquezas, a variável V10 - sustentabilidade nos eixos econômico, 

ambiental e social, está listada como item. Contudo, no quadrante oportunidades foi apontada 

a variável V7 - difusão de práticas sustentáveis na instituição. Essas duas variáveis da Matriz 

SWOT respaldam a resposta ao questionário, pois apesar da oportunidade, as ações de RS estão 

se iniciando, aponta-se como fraqueza a sustentabilidade (eixo social) na instituição. 
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 Na questão 2 da terceira parte, objetivou-se esclarecer se os respondentes distinguem o 

caráter assistencialista ou filantrópico dando lugar às ações educacionais, envolvendo a 

formação dos cidadãos nas práticas de RS. A Figura 9 retrata a visão dos respondentes.  

 

Figura 9- Responsabilidade Social 

 

   Fonte: elaborado pela autora durante a pesquisa 

 

 

Tabela 5 - Responsabilidade Social 

 

  RS Freq. Freq. % 

Caráter social 29 87,9 

Caráter filantrópico 04 12,1 

Total 33 100 

Legenda: freq.= frequência absoluta e freq.% = frequência percentual  

Fonte: elaborado pela autora durante a pesquisa 

 

 

 

 Segundo Machado (2006), ainda não existe um conceito plenamente aceito sobre RS. 

Ainda assim, 12% dos respondentes acreditam que o caráter assistencialista ou filantrópico já 

se considera uma prática de RS, que vem de acordo com Melo Neto e Froes (2001), que chamam 

de filantropia o termo usado para denominar as ações prestadas pelos empregados às 

comunidades.  

 Entretanto, Karkotli (2006) afirma que as empresas estão assumindo um entendimento 

mais amplo do que seja RS excedendo as práticas voltadas para o âmbito da caridade ou 

investimentos sociais.  Nesse sentido, 88% dos respondentes concordam que o assistencialismo 

pode dar lugar às ações educacionais. Segundo Rios (2013), a aprendizagem deve estar 

vinculada à gestão humana e deve incorporar as preocupações sociais, laborais, de meio 

ambiente e de direitos humanos, como parte da estratégia de negócios. 

12,1%
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 Na questão 3 da terceira parte, objetivou-se informar a partir de quais eventos os 

respondentes acreditam que o exercício da RS pode acontecer dentro da instituição. A  Figura 

10 retrata o resultado a pergunta. 

 

Figura 10 - Início das ações de RS 

 
Fonte: elaborada pela autora durante a pesquisa 

 

 De acordo com a Figura 10, as ações de maior votação dos respondentes foram através 

das ações de treinamento e da gestão participativa, ficando ambas empatadas em primeiro lugar 

tanto nos docentes (7 votos cada) como nos técnicos (17 votos cada). Esse resultado estabelece 

uma relação com os indicadores ETHOS para negócios sustentáveis e responsáveis nas 

dimensões Governança e Gestão, subtema Sistema de Gestão e dimensão Social, subtema 

Desenvolvimento Humano, Benefícios e Treinamento. Os indicadores ETHOS (2015) são 

apurados após representantes das empresas interessadas disponibilizarem a resposta ao 

questionário nos temas apontados, indicando que os respondentes possuem um conhecimento 

significativo para a implantação das ações de RS. 

 Na Matriz SWOT é mencionada como força institucional a variável V6 - política de 

qualificação profissional e no quadrante fraqueza a variável V9 - o investimento em 

qualificação profissional não se reverte em qualidade no trabalho. Esse resultado corrobora com 

as respostas do questionário nas respostas relativas ao treinamento. Dessa forma, a organização 

deve aproveitar o incentivo institucional e capacitar seus servidores objetivando aprimorar a 

qualidade do trabalho.  
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 Em segundo lugar, com 13 votos dos técnicos e 4 dos docentes foram apontadas as ações 

de parcerias com instituições socialmente responsáveis.  Relata-se no quadrante oportunidades 

da Matriz SWOT a variável V6 - convênio e parcerias que a instituição já estabelece parcerias, 

conforme apontado pelos respondentes.  

 Na quarta questão da terceira parte, solicitou-se ao respondente que ele respondesse em 

que fase está a RS em sua Instituição. A Figura 11 retrata esse resultado.  

 

Figura 11 - Fases da RS na Instituição 

 
                         Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

 

Tabela 6 - RS na Instituição 

 

RS na instituição Freq. Freq. % 

Iniciando 20 60,6 

Fortalecida 11 33,3 

Estabelecida 02 6,1 

Total 33 100 

Legenda: freq.= frequência absoluta e freq.% = frequência percentual  

Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

 

 

 Observou-se na figura 11 que 60,6% dos respondentes avaliam que a RS na Instituição 

pesquisada está iniciando, 33,3% que está se fortalecendo e 6,1% que está estabelecida. 

  Ashley (2005) relata que o desenvolvimento, o bem-estar e a qualidade de vida dos 

servidores estão relacionados com o compromisso que a empresa possui com o 

desenvolvimento desses quesitos. Quelhas (2010) aborda que a ISO 26000 contribui para a 

melhoria contínua dos padrões de qualidade organizacional, do meio ambiente por meio do 

desenvolvimento, também contínuo, de atividades que ponderem e equilibrem a dimensão 
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social.  Por esse resultado percebe-se que apesar da participação dos stakeholders (figura 8) a 

instituição pesquisada possui processos de RS que ainda não estão plenamente desenvolvidos 

e foram apontados na Matriz SWOT, no quadrante oportunidades com a variável V8 -  grandes 

eventos estimulando a qualidade de vida. 

 

  Nas questões 4.1 a 4.15, relacionadas à análise de ambiência, priorizou-se a utilização 

da escala likert para análise de resultados. 

 

  A questão 4.1 refere-se à evolução e aceitação do conceito da RS, que mudou de rumo 

nos últimos anos na Instituição. A Figura 12 demonstra o resultado. 

 

Figura 12 - Conceito e aceitação da RS 

 

             Fonte: Elaborada durante a pesquisa 

 

 

Tabela 7- Conceito e aceitação da RS 

 

Conceito e aceitação da RS Freq. Freq. % 

Nunca 1 3 

Raramente 2 6 

Eventualmente 14 44 

Frequentemente 15 47 

Sempre 0 0 

Não respondeu 1 - 

Total 33-1=32 100 

Legenda: Freq.= frequência absoluta e Freq.% = frequência percentual  

Fonte: Elaborada durante a pesquisa 
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 Conforme Miranda; Amaral (2011), apesar das responsabilidades estarem ligadas ao 

componente econômico, os negócios não estão sendo avaliados somente por este fator, mas 

também por suas contribuições sociais. Em se tratando de RS, a instituição pesquisada possui 

uma compreensão política de relações comunitárias que objetiva atender aos stakeholders com 

foco nos objetivos sociais, sendo constatada essa relação na proporção de 47% dos respondentes 

que frequentemente evoluíram no conceito e aceitação de RS e que eventualmente (44%) o 

fazem.  

 A questão 4.2 avaliou a integração dos servidores, com objetivo de perceber melhora no 

quesito integração, após as ações de RS. A Figura 13 representa o resultado analisado. 

 

Figura 13- Integração dos servidores após ações de RS 

 

            Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

 

Tabela 8 - Integração dos servidores 

 

Integração dos servidores Freq. Freq. % 

Nunca 1 3 

Raramente - - 

 

Eventualmente 17 53 

Frequentemente 11 35 

Sempre 3 9 

Não respondeu 1 3 

Total 33-1=32 100 

Legenda: freq.= frequência absoluta e freq.% = frequência percentual 

Fonte: elaborada durante a pesquisa 
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 Conforme Cajazeira (2005), existem cinco atributos encontrados na literatura acadêmica 

que resumem a RS. A integração com os stakeholders é um desses atributos e refere-se à ação 

socioambiental da organização que deve estar alinhada com a integração e com o diálogo entre 

os stakeholders.  Ainda dentro do tema integração, Tenório (2015) observa que esta fase 

vincula-se aos valores requeridos pela sociedade pós-industrial, conceituando-a como 

contemporânea, onde se entende que as companhias estão inseridas em ambiente mais 

complexo e influenciam ou impactam diversos stakeholders. Na instituição pesquisada, 35% 

dos respondentes frequentemente perceberam a melhora na integração e 53% eventualmente 

perceberam essa melhora.  

 Na questão 4.3 buscou observar se as ações de RS são sustentadas pelo 

comprometimento dos servidores na instituição pesquisada. A Figura 14 apresenta o resultado 

alcançado. 

 

Figura 14 - Ações de RS e o comprometimento dos servidores 

 

               Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

Tabela 9 - Comprometimento dos servidores 

 

Comprometimento dos servidores Freq. Freq. % 

Nunca 0 0 

Raramente 1 3 

Eventualmente 10 31 

Frequentemente 8 25 

Sempre 13 41 
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Não respondeu 1 - 

Total tabulado 33-1=32 100 

Legenda: freq.= frequência absoluta e freq.% = frequência percentual 

Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

 Os respondentes demonstraram um nível de comprometimento com as ações sociais 

utilizadas na instituição bastante elevado (sempre - 41%; frequentemente - 25%; eventualmente 

- 31%) e apenas 3% raramente se comprometeram, o que é respaldado por uma série de 

instituições como Business for Social Responsability (BSR), Corporate Social Responsability 

(CSR-Europe), Instituto Ethos, entre outras, onde a empresa responsável é aquela que possui a 

capacidade de ouvir e envolver os interesses das diferentes partes (seus stakeholders) e 

conseguir comprometê-los no planejamento de suas atividades.   

 

 A questão 4.4 objetivou analisar se a instituição possui um sistema de gestão de 

conhecimento (GC).  A Figura 15 analisa esta interação. 

 

  Figura 15 - Quantos respondentes acreditam num sistema  de GC na organização 

 

             Fonte: elaborada durante a pesquisa 

  

 

Tabela 10 –G C na organização Freq. Freq. % 

Nunca 1 3 

Raramente 9 27 

Eventualmente 14 43 
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Frequentemente 4 12 

Sempre 5 15 

Não respondeu 0 0 

Total 33 100 

Legenda: freq.= frequência absoluta e freq.% = frequência percentual 

Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

 Nessa resposta, 73% dos respondentes não reconhecem que a organização possui 

um sistema de GC, apesar da Diretoria de Gestão de Conhecimento constar do organograma da 

instituição, o que contradiz o modelo de Nonaka e Takeuchi (1997) onde relatam que é essencial 

para as empresas a existência de condições que possibilitem o compartilhamento do 

conhecimento. 

 O conhecimento, como afirmam Brito; Oliveira; Castro (2012) é o eixo estruturante 

de uma organização. Assim como em organizações privadas, gerir o conhecimento também é 

um desafio no setor público, onde muitas organizações ainda possuem as características da 

administração clássica, com estruturas departamentalizadas e rígidas na demarcação de funções 

e níveis de gestão. Drucker (2002) defende que a sociedade do conhecimento não seja uma 

sociedade de chefes e subordinados, mas sim de mais e menos graduados. 

 Este item – Gestão do Conhecimento – também foi apontado na matriz SWOT como 

uma das fraquezas da instituição, confirmando a resposta dos respondentes. A questão 4.5 

procurou analisar se a RS está baseada na gestão do conhecimento na instituição. A figura 16 

aponta o resultado. 

Figura 16 - RS como política baseada na gestão do conhecimento 

 

                        Fonte: elaborada durante a pesquisa 
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Tabela 10- RS baseada na GC 

 

RS baseada na GC Freq. Freq. % 

Nunca 2 6 

Raramente 5 15 

Eventualmente 16 49 

Frequentemente 5 15 

Sempre 5 15 

Não respondeu 0 0 

Total 33 100 

Legenda: freq.= frequência absoluta e freq.% = frequência percentual 

 

 Os respondentes demonstram um nível de conhecimento da política de RS na 

instituição baseada na GC ainda um pouco tímida, com 30% desses na faixa de 4 e 5 da escala 

likert. Esse resultado reforça a necessidade da instituição, enquanto espaço privilegiado de 

produção do conhecimento, incorporar debates éticos a fim de conscientizar seus atores 

(docentes, discentes e corpo administrativo) em relação a sua função na sociedade (BARROS, 

FREIRE, 2011). 

 A questão 4.6 procura identificar, na instituição, atores beneficiados com os 

processos de RS. A Figura 17 retrata o resultado encontrado. 

Figura 17 - Atores beneficiados com os processos de RS 

 

              Fonte: elaborada durante a pesquisa 
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Tabela 11 - Atores beneficiados 

 

Atores beneficiados Freq. Freq. % 

Nunca 0 0 

Raramente 2 6 

Eventualmente 9 28 

Frequentemente 11 35 

Sempre 10 31 

Não respondeu 1 - 

Total 33 100 

Legenda: freq.= frequência absoluta e freq.% = frequência percentual 

Fonte: elaborado durante a pesquisa 

 

 Para a maioria dos respondentes (94%), a política de RS ajuda a beneficiar a 

comunidade de forma mais justa, conforme os autores Araújo e Mendonça (2009) que 

reafirmam que o atual modelo econômico vem gerando desequilíbrios sociais e que o conceito 

de RS vem equilibrar as ações essenciais à qualidade de vida dos servidores.  

 

 A questão 4.7 aborda se o respondente vincula a RS como forma de valorização do 

local de trabalho e do seu pertencimento à instituição. A Figura 18 demonstra o resultado. 

 

Figura 18 - A RS como forma de valorização do local de trabalho à instituição 

 

             Fonte: elaborada durante a pesquisa 
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Tabela 12 - RS no local de trabalho 

 

RS valorização no trabalho Frequência Frequência % 

Nunca 0 0 

Raramente 5 15 

Eventualmente 4 12 

Frequentemente 14 43 

Sempre 10 30 

Não respondeu 0 - 

Total 33 100 

Legenda: Frequência = frequência absoluta e Frequência % = frequência percentual 

   

 A maioria dos respondentes (73%) vincula a valorização do trabalho e a sensação 

de pertencimento na instituição à esperança de transformação social. Nesse sentido, a obrigação 

das IFEs ultrapassa o sistêmico, abarcando a realização integral do ser humano como indivíduo 

e cidadão (BARROS e FREIRE, 2011). 

 

 A questão 4.8 faz uma análise do grau de reconhecimento dos respondentes quanto 

à existência de um modelo de RS na instituição. A Figura 19 representa o resultado. 

 

Figura 19 - A RS e o modelo de transformação social 

 
             Fonte: elaborada durante a pesquisa 
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Tabela 13 - Modelo de transformação social 

 

RS modelo transf. social Freq. Freq. % 

Nunca 1 3 

Raramente 7 21 

Eventualmente 18 55 

Frequentemente 7 21 

Sempre 0 0 

Não respondeu   

Total 33 100 

Legenda: transf. = transformação; Freq.= frequência absoluta e Freq.% = frequência percentual 

 

 Verificou-se que em 42% dos respondentes, 21% raramente percebem o modelo de RS 

implantado na instituição contra os mesmos 21% que analisaram com frequentemente a 

utilização do modelo. O que parece ser uma contradição demonstra que o modelo de RS passa 

por um processo de construção das formas e valores e que necessitam estar presentes em todos 

os níveis da instituição, o que vários teóricos discutem ser um processo de responsabilidade 

social empresarial.  

 Na questão 4.9 procurou-se identificar se a instituição possui seus processos 

organizacionais definidos em documentos ou outro formato para leitura. A Figura 20 identifica 

essas respostas. 

 

 

Figura 20 - Processos organizacionais definidos em documentos 

 

  Fonte: elaborada durante a pesquisa 
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Tabela 14- Processos Organizacionais 

 

Processos organizacionais Frequência Frequência % 

nunca 0 0 

raramente 7 22 

eventualmente 13 41 

frequentemente 11 34 

sempre 1 3 

Não respondeu 1 - 

total 33-1=32 100 

Legenda: Frequência = frequência absoluta e Frequência % = frequência percentual 

 

 Foram unânimes as respostas dos respondentes quanto ao fato da organização 

possuir documentos que definam os processos organizacionais, pois um ambiente de gestão de 

informação estruturado contribui para o desenvolvimento de condições de compartilhamento 

do conhecimento (LIVRO VERDE DO MCT, 2000). Figueiredo (2015) respalda esse quesito 

ao abordar que a capacidade de aprendizagem organizacional, a partir da quantidade de 

informações disponíveis dependerá do conhecimento organizacional acumulado. 

 

 Na questão 4.10 sobre a dificuldade de os gestores encontrarem informações sobre 

RS na instituição, obteve-se as seguintes respostas, conforme a Figura 21. 

 

Figura 21- As dificuldades de se encontrar informações sobre RS 

 

                               Fonte: elaborada durante a pesquisa 
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Tabela 15 - Informações de RS 

 

Informações de RS Frequência Frequência % 

Nunca 1 3 

Raramente 10 31 

Eventualmente 12 38 

Frequentemente 9 28 

Sempre 0 0 

Não respondeu 1 - 

Total 33-1=32 100 

Legenda: Frequência = frequência absoluta e Frequência % = frequência percentual 

 

 No resultado dessa questão, ocorreu um equilíbrio entre as dificuldades de se 

encontrar ou não informações sobre a RS na instituição. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a 

importância da informação se dá pelo fato de que ela se torna a via, o fluxo de dados que irão 

tornar a geração do conhecimento possível. 

 Enquanto a informação pode ser uma soma de mensagens geradas, o conhecimento 

é resultante de processos de aprendizagem, procedentes tanto de experiências passadas, quanto 

da aquisição de novas informações, sendo estes distintos, mas complementares. A capacidade 

de aprendizagem organizacional, a partir dessa quantidade de informações disponíveis, 

dependerá do conhecimento organizacional acumulado (FIGUEIREDO, 2015). A Matriz 

SWOT em seu quadrante fraqueza cita a variável V8 – normas desatualizadas, o que favorece 

a dificuldade de se encontrar informações sobre RS. 

 Na questão 4.11, avaliou-se os tipos de atividades de aprendizado como treinamento 

interno e externo, conferências, cursos, certificações profissionais, aprendizado em equipe, 

reuniões por assunto específico, treinamento de ambientação, são patrocinados pela instituição. 

A Figura 22 retrata o resultado encontrado. 
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Figura 22 - Aprendizados patrocinados pela instituição 

 

          Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

Tabela 16- Atividades de aprendizado 

 

Atividades de aprendizado Frequência Frequência % 

Nunca 0 0 

Raramente 2 6 

Eventualmente 7 21 

Frequentemente 18 55 

Sempre 6 18 

Não respondeu 0 0 

Total 33 100 

Legenda: Frequência = frequência absoluta e Frequência % = frequência percentual 

 

Os respondentes em sua maioria (73%) sinalizaram que são promovidos pela instituição 

diversos tipos de atividades relacionadas à aprendizagem institucional, o que fortalece o 

conhecimento e a troca de experiência em RS (ETHOS, 2015). 

A questão 4.12 aprofunda a dimensão treinamento. A Figura 23 fornece o resultado do 

programa de ambientação da instituição. 
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Figura 23 - Oferta da instituição de programas de ambientação 

 

   Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

Tabela 17- Programa de ambientação 

 

Programa de ambientação Frequência Frequência % 

Nunca 0 0 

Raramente 0 0 

Eventualmente 3 9 

Frequentemente 8 24 

Sempre 22 67 

Não respondeu 0 0 

Total 33 100 

 

Legenda: Frequência = frequência absoluta e Frequência % = frequência percentual 

 

 Nessa avaliação, 81% dos respondentes concordam que a instituição oferece 

programa de ambientação para os novos servidores. De acordo com Cajazeira (2005), isso é 

fundamental, pois fortalece a integração dos stakeholders, promove o diálogo. Os autores 

Marinho (2012) e Souza (2014) partilham da ideia que conhecimentos compartilhados em 

determinados momentos em que se veja facilitado o seu compartilhamento através do 

relacionamento e troca de experiências entre as pessoas. 

 

 Ainda na dimensão treinamento, a questão 4.13 pretende analisar os aspectos 

específicos do treinamento, visando auxiliar os servidores na adaptação as novas tarefas ou no 

desenvolvimento de novas habilidades. A Figura 24 retrata o resultado. 
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Figura 24 - Treinamento em novas tarefas ou novas habilidades 

 

             Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

Tabela 18 - Treinamento em novas tarefas 

 

Treinamento novas tarefas Frequência Frequência % 

Nunca 0 0 

Raramente 3 9 

Eventualmente 6 18 

Frequentemente 16 49 

Sempre 8 24 

Não respondeu 0 0 

Total 33 100 

Legenda: Frequência = frequência absoluta e Frequência % = frequência percentual 

 

 Os respondentes concordam em sua maioria (73%) que a organização oferece 

treinamento específico visando auxiliar os servidores em suas tarefas, o mesmo estabelecido na 

norma ISO 26000 em seu item treinamento de funcionários a temas pertinentes. A variável V3 

– política governamental de capacitação e qualificação dos servidores da Matriz SWOT  

respalda os respondentes na dimensão “treinamento”. 

 Contudo, segundo Brito; Oliveira; Castro (2012), esse modelo de organização acaba 

por criar “feudos do conhecimento”, que dificultam o compartilhamento voluntário de 

informações, o que leva a perda de conhecimento em transferências, rotatividade e 

aposentadorias de servidores. Reter o conhecimento dentro da organização, seja pública ou 

privada, mesmo com a saída de um funcionário, é o grande desafio. 
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 Sobre informações dos processos organizacionais, a questão 4.14 procurou 

identificar se os respondentes sabem onde buscar as informações e a Figura 25 retrata essa 

resposta. 

Figura 25 - Onde buscar informações sobre processos organizacionais 

 

   Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

Tabela 19 - Informações de processos 

 

Informações processos  Frequência Frequência % 

Nunca 0 0 

Raramente 7 21 

Eventualmente 17 52 

Frequentemente 9 27 

Sempre 0 0 

Não respondeu 0 - 

Total 33 100 

Legenda: Frequência = frequência absoluta e Frequência % = frequência percentual 

 

 A maioria dos respondentes ficou na faixa 3 da escala likert, totalizando 52% (os 

servidores eventualmente conseguem informações), o que reforça o conhecimento e a 

informação como conceitos que dizem respeito ao significado dentro de um contexto e são 

criados a partir da interação entre pessoas (NONAKA E TAKEUCHI, 1997). Nesse sentido, 

vale ressalvar a espiral do conhecimento que, segundo Rodrigues e Rodrigues (2013), 

representa a dinâmica da interação e surge quando os conteúdos do conhecimento gerados nos 

quatro modos de conversão interagem (socialização, externalização, combinação, 

internalização). O quadrante fraqueza na varável V2 – processos e procedimentos não 
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estruturados, da matriz SWOT, reforça os respondentes quanto à informação dos processos 

organizacionais. 

 Para maior elucidação se a instituição possui registro da memória corporativa, a 

questão 4.15 fechou o questionário de escala likert, ao avaliar se as lições organizacionais são 

apreendidas pelos membros das equipes. A Figura 26 retrata esse resultado. 

 

Figura 26 - A instituição e as lições apreendidas pelos membros das equipes 

  

             Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

Tabela 20- Lições aprendidas 

 

Lições apreendidas Frequência Frequência % 

Nunca 3 9 

Raramente 12 36 

Eventualmente 14 43 

Frequentemente 1 3 

Sempre 3 9 

Não respondeu 0 - 

Total 33 100 

Legenda: Frequência = frequência absoluta e Frequência % = frequência percentual 

 A maioria (43% - eventualmente) e (36% - raramente) apontou que a organização 

possui registro de memória corporativa, ou seja, lições apreendidas pelos membros das equipes, 

fugindo do modelo de interação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (2008) relativo ao 

modo conversão, onde se aplica o conhecimento explícito e a informação do grupo para a 

organização.  
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 A última questão da pesquisa foi aberta para os respondentes: “Como você avalia a 

gestão do conhecimento dando suporte social, tanto no ambiente interno como no externo?”. A 

abordagem utilizada para análise dessa resposta foi por tendência, com o objetivo de ajudar a 

definir a hipótese do problema. 

           Listaram-se, assim, as respostas e detectaram-se as palavras-chaves (figura 27) que mais 

apareceram durante as respostas que foram: respeito à comunidade interna e externa; 

conscientização dos gestores na relevância do tema; motivar os gestores a incentivar 

aprendizado dos servidores; estágio inicial com mais ações relevantes; ampliar mais as ações 

sociais e levar aos campi; maior gestão participativa e informação. 

   

Figura 27 - Avaliação da gestão social 

 

  Fonte: elaborada durante a pesquisa 

 

 Nessa questão aberta, os respondentes apontaram com mais ênfase que maior 

informação (12 votos) e uma gestão participativa (11 votos) carecem para uma gestão social 

dentro da instituição pesquisada. Porém, as outras questões apontadas também se tornam 

relevantes para um futuro estudo de melhoria para as ações sociais e serão desenvolvidas nas 

considerações finais. 

 Procurando-se estabelecer uma relação da GC com a RS, encontra-se apoio na 

abordagem de De Angelis (2013) que acredita que as práticas de GC podem contribuir para o 

desenvolvimento de uma Administração Pública inteligente e capaz de lidar com problemas 

complexos. Assim, ao se formar um diálogo da GC com as questões de RS, poderão se 

estabelecer melhorias às questões apontadas pelos respondentes. 
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4.2 Contribuições para a Prática Profissional 

A pesquisa indica as seguintes melhorias voltadas à implementação dos processos 

sociais: 

 Maior investimento em treinamento e capacitação dos servidores voltados para 

as questões sociais; 

 Envolver os gestores nos processos de RS para maior conscientização dos 

servidores da relevância do tema com foco na gestão participativa; 

 Promover mecanismos de aprendizado onde se obtenham o conhecimento 

adquirido através de parcerias institucionais; 

 Proporcionar aos servidores envolvidos nos processos de RS condições que 

estimulem a conversão de seu conhecimento em aprendizagem organizacional. 

Esse processo permitiria à organização maior transmissão de conhecimento e 

competências que garantiriam a perpetuação da GC em processos sociais; 

 Manter atualizadas as informações sobre os processos de RS, condicionando o 

registro da memória organizacional de forma que os conhecimentos adquiridos 

sejam disponibilizados de maneira prática e acessível a todos; 

 Promover dentro da instituição mais ações sociais que sejam relevantes a 

comunidade local, através de estratégias de gestão baseadas nas competências 

requeridas para o exercício das atividades sociais; 

 Planejar uma estratégia de gestão que amplie as ações de RS para todos os campi 

da instituição, de forma a garantir a participação de todos os stakeholders 

envolvidos nos processos sociais. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1. Considerações 

A presente pesquisa objetivou analisar os fatores para a utilização da responsabilidade 

social em uma instituição pública. Para obter-se um resultado confiável, utilizou-se um 

protocolo de estudo de caso e de ferramentas de coleta de dados (questionário) aplicados aos 

respondentes que trabalham diretamente nas áreas de responsabilidade social.  

O arcabouço teórico foi utilizado sobre os temas responsabilidade social, gestão do 

conhecimento e aprendizado social, que ajudaram a compreender a problemática da pesquisa: 

Quais os fatores necessários para a implementação da responsabilidade social em uma 

instituição pública. 

Um dos fatores críticos para a implementação da responsabilidade social, conforme o 

resultado da pesquisa, foram treinamento e gestão participativa, sendo eminente a 

implementação dessas ações nos processos de responsabilidade social na instituição. Essas 

ações foram elencadas com destaque pelos respondentes da pesquisa. Apesar da instituição 

oferecer treinamento e capacitação voltados paras as questões mais técnicas do trabalho, faz-se 

necessário um espaço privilegiado de produção do conhecimento para o alcance dos objetivos 

sociais, ou seja, um programa permanente de treinamento e capacitação minimizaria bastante 

os problemas sociais da instituição e também evitaria a perda de conhecimento quando 

ocorrerem na instituição as transferências, turnover e aposentadoria de servidores. 

Para compreender como a prática de RS estava estabelecida na instituição, a ferramenta 

de pesquisa de campo na instituição pesquisada foi fundamental, pois se deduziu que apesar da 

missão institucional estar voltada para a educação dos discentes, existe pouca preocupação com 

a qualidade de vida dos servidores, apesar de existirem oportunidades de eventos estimulando 

a qualidade de vida na instituição, essas não correspondem efetivamente às ações de RS. As 

ações de responsabilidade social estão ainda em sua fase inicial na instituição, mas as ações 

assistencialistas que deram origem ao início da responsabilidade social poderão se transformar 

em ações educacionais. 

Apesar das fragilidades da gestão do conhecimento na área social, existem ações de 

qualidade de vida na instituição que beneficiam alguns atores. Porém, pelo resultado da 

pesquisa não foi possível concluir se são ações assistencialistas ou se fazem parte de um 

programa de responsabilidade social. 
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 Entende-se como prioritária a necessidade de mapeamento dos processos de gestão de 

conhecimento para identificação das barreiras referentes ao compartilhamento do conhecimento 

nas ações de responsabilidade social. Nesse modelo de gestão do conhecimento, considerar o 

fator humano é essencial, levando em conta suas necessidades e condições laborais. Pode-se 

perceber que as práticas de gestão do conhecimento se encontram em um estágio embrionário 

e que a intensa sensibilização para o tema é ainda necessária. A Gestão do Conhecimento na 

instituição é considerada, no diagnóstico da Matriz SWOT, uma das fraquezas desta, o que vem 

dificultar a implementação não somente da RS, mas também da apresentação de práticas de GC 

que possam agregar valor à organização. 

Outro ponto de discussão dos colaboradores respondentes foram as informações sobre 

os processos organizacionais e os registros de memória organizacional como barreiras para a 

implementação das ações sociais. Percebeu-se, pelos resultados da pesquisa e documentos 

institucionais como o PAC 2015, que as práticas de gestão do conhecimento se apresentam em 

apenas algumas ações institucionais, não havendo, ainda, ações de responsabilidade social 

normatizadas na organização. 

Através da revisão de literatura, observou-se ser prioritário para a implementação das 

ações de responsabilidade social o envolvimento dos dirigentes para o desenvolvimento das 

políticas voltadas aos mecanismos de aprendizagem. Essa ação propiciará o conhecimento para 

a realização dos processos sociais institucionais, evidenciando a importância da gestão do 

conhecimento na perpetuação da memória corporativa institucional. 

Nesse contexto, entende-se que esta pesquisa contribui para a conscientização efetiva 

da responsabilidade social, propiciando condições de melhorias nos processos sociais através 

da maior eficiência da gestão do conhecimento institucional.  

 

5.2 Questões para a Discussão de Trabalhos Futuros 

 

 Em trabalhos futuros, essa pesquisa poderá contribuir para investigar em outras 

instituições públicas o grau de maturidade da RS, bem como realizar um levantamento mais 

abrangente relativo ao estágio da RS, a fim de produzir resultados sociais mais aplicáveis nas 

instituições. 

Espera-se que os resultados deste estudo de caso possam ser aproveitados em futuras   

análises da Responsabilidade Social nas IFEs e que possam contribuir nas decisões futuras 

relacionadas à gestão da instituição pesquisada. 
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Futuros trabalhos desenvolvidos no âmbito da instituição poderão analisar os processos 

de liderança, informação, capacitação de servidores na dimensão RS e suas interações no 

entorno da instituição. 

Almeja-se também que este trabalho ajude a produzir na comunidade interna da 

instituição pesquisada a conscientização da importância da RS e sua aderência na construção 

de novas alternativas e práticas de gestão organizacional. 

Finalmente, que este trabalho possa alertar sobre o quanto a relação entre a sociedade e 

as IFEs é importante no atual contexto social, no intuito de se fortalecer a relevância do papel 

da Responsabilidade Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALBUQUERQUE, M.E.E. Modelos de Excelência gerencial nos institutos e centros de PeD 

brasileiros: entre falácias, modismo e inovações. (Tese de Doutorado em Política Científica e 

Tecnológica) Universidade Federal de Campinas – 2011. 

ALEXANDRE,A.F; KRISCHKE, P.J. Aspectos da Institucionalização das políticas de 

sustentabilidade no Brasil. Revista Internacional Interdisciplinar Interthesis, Florianópolis, v.3, 

jul/dez, 2006.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO 26000. 

Diretrizes sobre responsabilidade social. Disponível em: 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/[field_generico_ima

gens-filefield-description]_65.pdf. Acesso em 15 de dezembro de 2015.  

ABRIL, A.  “Prólogo”, em Marta de la Cuesta, Cristina de la Cruz y José Miguel Rodriguez 

(coords.) Responsabilidad social universitária, La Corüna, Universidad de La Corüna, Netbiblo, 

2010. 

AKTOUF, O. La administración: entre tradición y renovación. Cali: Universidad del Valle, 

1998. 

ARAÚJO, G.C; MENDONÇA, P.S.M. Análise do processo de implantação das normas de 

sustentabilidade empresarial: um estudo de caso em uma agroindústria frigorífica de bovinos. 

Revista de Administração Mackenzie, SP,V.10,n 2,mar-abr,2009. 

ASHLEY, P.A. et al. (Org.). Ética e responsabilidade social nos negócios. 2 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2005.  

BANDURA, A. Social learning theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.  

BARATA, M.M.L; KLIGERMAN, D.C; MINAXO-GOMES, C. A gestão ambiental no setor 

público:uma questão de relevância  social e econômica. Ciência e Saúde Coletiva, RJ,v 12, 

p.165-170,jan/mar 2007. 

BARBOSA, G.; RABAÇA, C.A. Ética e credibilidade sob uma nova ótica, Valor Econômico, 

Rio de Janeiro, 11 out 2001. Disponível em: valoreconomico. com. 

Br/valoreconomico/matéria.asp?id=877148. Acesso em 20 de dezembro de 2015.  

BARROS, C. M. P; FREIRE, R. N. A responsabilidade social universitária na perspectiva do 

Sinaes: um estudo de caso no curso de Medicina da UF Ceará- Campos Sobral. Ensaio: aval. 

pol. Públ. Educ., RJ, v 19 n.73, pg 891-920, out/dez 2011. 



122 

 

BATISTA, Fábio F. Modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira: 

como implementar a gestão do conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão. 

Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 2012. Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/754/1/Modelo de Gestão do Conhecimento 

para a Administração Pública Brasileira.Livro.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2015. 

BENTIM, R,J. Enriquecendo a Gestão de Fiscalização de Contratos via Gestão do 

Conhecimento: O Caso de uma Instituição Federal de Ensino. Dissertação (Mestrado 

Profissional Sistema de Gestão) Departamento de Engenharia de Produção, UFF, Niterói,2012. 

BEGHIN, N. A filantropia empresarial: nem caridade, nem direito. São Paulo:Cortez, 2005. 

BELIZÁRIO, F.B. A deontologia da responsabilidade social: uma proposta de interseção entre 

o funcionalismo e o marxismo. In : Responsabilidade social das empresas: a contribuição das 

universidades. SP: Peirópolis – Instituto ETHOS, 2005. 

BINGHAM, L.B. ET AL The new governance : practices and processes for stakeholders and 

citizen participation in the work of government. Public administration Review, v.65, n5, p. 547-

558, 2005. 

BOITO JR, a. Política Neoliberal e Sindicalismo no Brasil. Ed. Xamã, São Paulo, 1999. 

BORGES, F.G. Responsabilidade social: efeitos da atuação social na dinâmica empresarial. 

2001. Tese Doutorado- USP, São Paulo, 2001.   

BOWEN, H. R. Responsabilidades sociais dos homens de negócios. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1957em empresas. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO, XXXI., Belo Horizonte, MG, 2011. Anais... RJ:Abepro,2011. 

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão Pública. 

Programa GESPÚBLICA, Instrumento para Avaliação da Gestão Pública, Versão 1/2014, 

Brasília: SEGEP, 2014. Disponível em: <https://conteudo.gespublica.gov.br/pasta.2014-

0612.8013949452/IAGP%201000%20pontos%20%202014%20vs%2005062014.pdf>. 

BREIER, G.P.; JUNG, C.F.; CATEN, C.S. Análise e síntese de modelos para avaliação da 

sustentabilidade.  XXXI Encontro Engenharia de Produção, 2011. 

BRICKLEY, J. ET AL. Jerold L. Business Ethics and Organization Architecture. Social 

Science Research Network Eletronic paper Collection. [S.L.]: nov., 2000. Disponível em 

http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id250947. Acessado em 20 de dezembro de 2015. 

BRITO, Lydia Maria Pinto; OLIVEIRA, Patrícia Webber Souza de; CASTRO, Ahiram Brunni 

Cartaxo de. Gestão do conhecimento numa instituição pública de assistência técnica e extensão 

rural do Nordeste do Brasil. Revista Administração Pública [online]. 2012, vol.46, n.5, pp. 

1341-1366.   



123 

 

BRUNDTLAND, G. H. Our common future. London:Oxford university Press,1987. 

CAJAZEIRA, J.E.R. Responsabilidade Social nas Organizações Classe Mundial no Brasil : só 

um discurso ou desempenho sustentável. São Paulo, 2005. Dissertação (Mestrado em 

Administração) – Programa de Administração de Empresas, Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da FGV. 

_________________; BARBIERI, José Carlos. Responsabilidade Social e Excelência 

Empresarial: Um Estudo com Empresas Ganhadoras do Prêmio Nacional da Qualidade. In: 

ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 30. 2005, Salvador.  Anais... Salvador: ANPAD, 2005. 

CALDERÓN, A.I; PEDRO,R.F.;VARGAS,M.C. Social Responsibility of Higher Education: 

the metamorphosis of UNESCO discourse in focus.Interface-Comena.Saude,Educ., v. 15, n 39, 

p.1185-98,out/dez.2011. 

CARROLL, A. B. A  three-dimensional conceptual modelo f corporate performance. Academy 

of Management Review, v.4, p. 497-505, 1979. 

_____________  . BUCHITOLTZ, A. K. Business and Society: Ethics and stakeholders 

management. Ohio: South-Western College Publishing, 2000.   

CASANI, F.C. ET AL. Nuevas estrategias económicas en la universidad desde la 

responsabilidade social. Em Calidad em la Educación, vlo.33, pp. 255-273, (2010). 

COHN, Amélia. As políticas sociais no governo FHC. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, SP,pg 

183-197,out. 1999.(editado em fev. 2000) 

CORTESE, A.D. “The critical role of higher education in creating a sustainable future” em 

Planning for Higher Education, março-maio, pp.1-8,2003 

CORTINA, A.  Construir Confianza. Madrid: Trotta, 2003. 

COSTA, C.B.; VICONTI, G.R. Empresas, Responsabilidade Corporativa e Investimento 

Social: uma abordagem introdutória. Relato Setorial n.2, BNDS/AS/GESET, 2000. 

COSTA, H.G. Modelo de webibliometria: proposta e caso de aplicação. Revista FAE, Curitiba, 

v13, n.1, p.115-126. Jan/jun 2010. 

COSTA, S. R.R.; SILVA, S.M.C. A RSU assumindo a posição central na rede de 

relacionamentos estabelecida entre as diferentes estruturas sociais. Revista Ciência e 

Tecnologia, vol.10- n.2 – dez/2010.  

COSTA, M.A.N.   Fazer o bem compensa? Uma reflexão sobre a SER. Revista Críica de 

Ciências Sociais. Portugal n73, dez/2005   

_____________. Teias e Tramas da RS: O investimento empresarial na saúde. RJ: Apicuri, 

2011. 



124 

 

CRESWELL,J. W. Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativos, Quantitativo e Misto. 3 ed. Porto 

Alegre, RS: Artmed- 2010. 

DE ANGELIS, Cristiano T. Uma proposta de um modelo de inovação e inteligência 

governamental. Revista de Administração e Inovação, São Paulo, v. 10, n .3, p. 297-324, 

jul./set. 2013. 

D'ANGELO, Márcia J.; BRUNSTEIN, Janette. Aprendizagem social para a sustentabilidade: 

Um estudo sobre negócios sustentáveis em contextos de múltiplos atores sociais, relações e 

interesses. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, XXXVII, 2013, Rio de Janeiro.  

DRAIBE, S.M. A política social no período FHC e o sistema de proteção social, 15(2) pp 64-

101, nov. 2003. 

DAVENPORT, T., PRUSAK L. Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam 

seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998.         

DAVID, A. & MUNÖZ, M.  El largo camino hacia la gestión del conocimiento. Revista de 

psicología del trabajo y de las organizaciones, 19(2), 199-214, 2003 

DE BOER, H.F.; Enders,J.; LEYSTE,L. “Public sector reform in dutch higher education: the 

organizational transformation of the university”. In: Public Administration, vol 85,(1),pp.27-

46. 

DE MASI, D. (coord) O ócio criativo: entrevista a Maria Serena Palieri. RJ Sextante, 2000. 

DIENHART, J.W. Business, Institutions and Ethics. New York: Oxford Universit Press, 2000. 

DRUCKER, P. F. Introdução a  Administração . Trad. Carlos A. Malferrari. SP Pioneira 1984. 

______________. Managing knowledge means managing oneself. Leader to Leader, Spring, 

2000.  Disponível em 

:http//rlaexp.com/studio/biz/conceptual_resources/authors/peter_drucker/mkmmo_org.pdf. 

Acessado em 02 de dezembro de 2015. 

EASTERBY-SMITH,M. ET AL. Management research: Na Introduciocion, 2 nd edn. 

London:Sage. 2002. 

ECO, H. Como se faz uma tese. São Paulo: ed. Perspectiva, 25ª ed. 2014. 

ETHOS. Indicadores ETHOS para negócios sustentáveis. Disponível em: www3.ethos.org.br. 

Acessado em 22de dezembro de 2015.  

ELKJAER, B. Em busca de uma teoria social de aprendizagem social. In: EASTERBYSMITH, 

M.; BURGOYNE, J.; ARAUJO, L. (coords.). Aprendizagem organizacional e organização de 

aprendizagem: desenvolvimento na teoria e na prática. São Paulo: Atlas, 2001. p. 100-118. 



125 

 

FREIRE, Patricia de Sá; SPANHOL, Fernando José. O conhecimento organizacional: produto 

ou processo? Perspectivas em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 4, n. 1, p. 3-21, jan./jun. 

2014. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/CD 26000: 

Diretrizes sobre responsabilidade social, Disponível em  

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm. Acessado em 12 de dezembro de 2015.  

ELKINGTON, J. The triple bottom line: implication for the oil industry. Oil & Gás Journal, 

vol. 97, n.50, p.139-142, 1999. 

_____________.  Sustentabilidade, canibais com garfo e faca. São Paulo: Makron Books, 2012.  

FERREL, O. C. et al. Ética empresarial. Rio de Janeiro: Reichmann & Afonso, 2001. 

FIGUEIREDO, Paulo Negreiros de. Gestão da inovação: conceitos, métricas e experiências de 

empresas no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

FREEMAN, E.R. A stakeholders theory of the modern corporation in: Diehrart, J.W, business, 

Institution and Ethics. New ork: Oxford University Press,2000.  

The stakeholders approach revisited. St. Gallen, 228-241, 2004. Disponível em: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.6445&rep=rep1&type=pdf. 

Acessado em 05 de dezembro de 2015. 

FLERY, M.T.L. As pessoas na organização. São Paulo, Ed. Gente, P. 133-146, 2004. 

FRIEDMAN, M. The social responsibility of business is to increase its profits. The New York 

Times Magazine, Nova York, p. SM17, 13 set.1970. Disponível em 

http://www.mvopat.people.ysu.edu/courses/business_ethics/business_ethics_readings/Social_

Responsibility_Friedman.pdf. Acessado em 02 de dezembro de 2015. 

___________. Capitalism and Freedom. Chicago: The University of Chicago Press, 1982..  

___________. Capitalismo e Liberdade 2 ed. São Paulo:Nova Cultura, 1985. 

___________ ; GILBERTO JUNIOR, D. Corporate strategy and the search for ethics. 

Englewood Cliffs,N.J.: Prentice-Hall,1988. 

FOMBRUN, C. ET AL. Opportunity Platforms and Safety Nets: Corporate Citizenship and 

Reputtational Risk. Business and Society Review, Malden, MA: Blackell Publishers, 105: 1p. 

85-106, 2000. 

FRANCESCO, A.M.; GOLD,B.A. International Organizational Behaviour, New Jersey: 

Prentice Hall, 1998. 

FREITAS,E.C; ARAÚJO,M.P. Universidades e empresas:agentes de inovação e conhecimento 

para práticas de RS. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional. G.DR. v.6,n 1 

p 73-96, Taubaté, SP,Brasil, jan-abr/2010. 

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.6445&rep=rep1&type=pdf
http://www.mvopat.people.ysu.edu/courses/business_ethics/business_ethics_readings/Social_Responsibility_Friedman.pdf
http://www.mvopat.people.ysu.edu/courses/business_ethics/business_ethics_readings/Social_Responsibility_Friedman.pdf


126 

 

FINK,A. How to Sample in Surveys, 2nd edn. Thousand Oaks, CA:Sage, 2002. 

GAETE,R.  Responsabilidad social universitária: uma nueva mirada a la relación de la 

universidad com la sociedade desde la perspectiva de las partes interessadas. Um estúdio de 

caso”, Tesis Doctoral, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2012. 

GALBRAITH, J.K. O Novo Estado industrial. São Paulo: Abril Cultural,1982.GARZÓN, M.  

Aproximaciones a la gestión del conocimiento en las empresas colombianas. Revista 

universidad & empresa, 5(10), 232-256, 2006. 

GIL, A.C. Métodos e Técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999.  

______ . Como elaborar projeto de pesquisa. 4ª ed. São Paulo. Atlas, 2008. 

GLASSER, H. Minding the gap: the role of social learning in linking our stated desire for a 

more sustainable world to our everyday actions and policies. In: WALS, A. E. J. Social learning: 

towards a sustainable world. Wageningen: Academic Publishers, 2007. p. 35-61. 

GRAY, D. E. Pesquisa no mundo real. Porto Alegre: Penso, 2012. 

__________. Pesquisa no mundo real. 2ª ed. Artmed Editora S.A. Porto Alegre. RS.2014. 

GRAJEW, O. O futuro está em nossas mãos. Guia para fazer o bem. Veja, São Paulo, n51, p.30, 

dez.2001ª. 

GRANT, R.M. Towar a knowledge-based Theory ofe the Firm. Strategic Management Journal, 

17,1996. 

GUNS, B. A organização que aprende rápido: seja competitivo utilizando o aprendizado 

organizacional. São Paulo:Futura, 1998. 

HARMONISINO COLLABORATIVE PLANNING, HARMONICOP. Learning together to 

manage together: improving participation in water management. Osnabruck, 2005.  

HARTMANN, L. Tecnology and Ethics: Privacy in the Workplace. Bentley College: Center 

for Business Ethics, 2000. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Indicadores de 

desenvolvimento sustentável(IDS). Rio de Janeiro:IBGE,2012. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/ids/default_2012.shtm. Acesso em 

22 de dezembro de 2015.   

JONGBLOED, B.;ENDERS,J.;SALERNO, C. Higher education and its communities: 

interconections, interdependencies and a research agenda”.In: Higher Education, vol.56,pg. 

303-324,2008 

KARKOTLI, Gilson. Responsabilidade social: uma contribuição à gestão transformadora das 

organizações. Petrópolis: Vozes, 2006. 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/ids/default_2012.shtm


127 

 

KEEN,M.; BROW,V.; DYBALL, R. Social learning in environ mental management: toward a 

sustainable future. Londres: Earthscan, 2005.  

KILVINGTON, M. Building Capacity for Social Learning in Environmental Management. 

2010. 365f. Tese (Doutorado em Filosofia)- Lincoln University, Canterbury, Nova Zelândia, 

2010. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. DE A. Técnicas de Pesquisa. 3 ed. São Paulo; Atlás, 1996.   

__________________________________. Metodologia do Trabalho Científico. 6ª ed. SP: 

Atlas,2001. 

LARRÁN, M.; ANDRADES, F.J. El marco conceptual de la responsabilidade social 

universitaria, Granada, Foro de Conselhos Sociais das Universidades Públicas de 

Andalúcia,2014 

LAZZARINI, S.G. Estudo de Caso para Fins de Pesquisa: aplicabilidade e limitações do 

método. São Paulo: ed. Pioneira, p. 9-23, 1997. 

LIMA, A.S. ET AL. Sistema de Gestão como ferramenta para aprendizagem e inovação. In: 

Gestão da Sustentabilidade Organizacional: inovação, aprendizagem e capital humano. Vol 2. 

Ed Gaia. Campinas/SP. Out. 2011. 

LIVRO VERDE – organizado por Tachao Takahashi – Brasília, Instituto de Ciência e 

Tecnologia, 2000. 

LOZANO, J. Ética y Empresa. Bogotá: Trotta, 1999. 

MACEDO, I.I. et al. (Org.) Ética e Sustentabilidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. 

MACHADO FILHO, C.A. P.; ZILBERSZTAJN, D. A empresa socialmente responsável: o 

debate e as implicações. Revista de Administração – RAUSP. V.39, n.3, p 242-254, jul-

set/2004. 

_______________________.   Responsabilidade social e governança: o debate e as 

implicações. São Paulo: Editora Pioneira Thompson Learning, 2006. 

MAGOH,F.  Information asymmetry and the contracting out process, em The Innovation 

Journal: The Public Setor Inovation Journal, vol.14, (2), pp. 1-14, 2009.  

 

MARENS, R.; WICKS,A. Getting real: Stakeholder Theory, managerial Practice, and he 

General Irrelevance of Fiduciary Duties Owed to Shareholders. In: DIENHART, J.W. Business, 

Institutions and Ethics. New York: Oxford Universit Press, 2000. 

MARTINELLI, A.C. Empresa cidadã: uma visão invadora para uma ação transformadora. In: 

IOSCHPE, Eveliym Berg(org.) 3º setor: desenvolvimento social sustentado, RJ, Paz e Terra, 

1998.   



128 

 

MARINHO, Rita de Cassia Pinto. A implementação de procedimentos de controle como 

estratégia de disseminação do conhecimento e instrumento para atingir eficiência na 

fiscalização de contratos de serviços terceirizados em uma universidade pública. 2012. 176f. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão) Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012. 

MARTINS, G.A. Estatística Geral e aplicada. 3ª ed. Ed. Atlas,2010 

MEGGINSON, L. C.; MOSLEY,D.C; PIETRI,Jr,P.H. Administração conceitos e aplicações, 4 

ed. RJ:Harbra,1998 

MELO NETO, F. P.; FRÓES, C. Empreendedorismo social: a transição para a sociedade 

sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 

MELLE, M. “La responsabilidade social dentro del sector público”.In: Economiaz, vol. 

65,pg.84-107,2007: Focusing on construction industry. Internacional jornal of Prodution 

Economics v.139, n.1 p. 340-350, 2012. 

MÉXAS, M.P.; QUELHAS,O.; COSTA, H.G. Prioritization of enterprise resource planning 

systems criteria 

MILES,M.B. and HUBERMAN,A.M. Qualitative Data Analisys, 2nd edn. Thousand Oaks, 

CA:Sage, 1994. 

MIRANDA, R.A; AMARAL, H.F. Governança Corporativa e gestão socialmente responsável 

em empresas estatais. Revista Adm Pública(RAP) RJ v. 45,n.4, 2011. 

MOROSINI, M.C. Qualidade na educação superior: tendências do século XXI.Minco 2008. 

MONTORO FILHO, ANDRÉ FRANCO ET AL. Manual da Economia – equipe de professores 

da USP 3ªed. SP- Saraiva, 2001.  

NONAKA, L.; TAKEUCHI,H. Criação de Conhecimento nas empresas: como as empresas 

japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Campus,1997. 

NORTH, D.C. Institutions, Institutional Change and economic Performance. Cambridge: 

Cambridge Universit Press, 1994. 

OECD. The knowledge- Based Economy,Paris,OECD,2000 

OSTAS, D. Deconstructing Corporate Social Responsibility: Insights from Legal and 

Economic Theory. American Business Law Journal. [S.L.]: v.38. P. 261-299, 2001. 

PACHECO, R.S. A agenda da nova gestão pública. In: LOUREIRO, M.R.;  

PAINE L. S. Managing for Organizational Integrity. In: DIEHART, J. W. Business, Institutions 

and Ethics. New York: Oxford Universit Press, 1994. 

PENA, R.P.M.; CASTRO,P.P. Ética nos negócios: condções, desafios e riscos. São 

Paulo:Atlas.2010. 



129 

 

PINTO,M.M. RSU: o caso da Universidade de Santa Cruz do Sul.SCS:ENUDISC,2012. 

Disponível emhttp://www.unisc.br/portal/upload/com_editora_livro/ebook_031pdf. Acesso 

em 20 de dezembro de 2015. 

PONTES, J. Proposta de Modelo para Priorização de Ações de Responsabilidade Social da 

Organização com base nas necessidades sociais da região onde está inserida. Florianópolis, 

2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Produção, UFSC., 2013. 

PORTER, M.E.; KRAMER,M.R. Criação de valor compartilhado: como reinventar o 

capitalismo e desencadear uma onda de inovação e crescimento. Havard Business Review 

Brasil, São Paulo, v.84, n12, p.52-66, 2006. 

___________________________. The bug idea: creating shared value. Harvard Business 

Review, vol 89, nº 1-2- jan/feb; 2011. 

PROJECT REPORT. Social learning and sustainability exploring critical issues in relation to 

environmental change and governance, workshop procedings, Stokholm Resilience Centre, 

estolcomo , Suécia, 2011.  

QUEL, L.F. Gestão da qualidade de vida nas organizações: o pilar humano da sustentabilidade 

em instituições de ensino superior da rede privada – tese Douturado Administração – 

Universidade São Paulo, S.P. 2010. 

QUELHAS,O.L.G.; ARRUDA,L. Sustentabilidade : um longo processo histórico de 

reavaliação crítica da relação existente entre a sociedade e o meio ambiente. B. Téc. Senac: a 

R. Educ. Prof., Rio de Jane iro, v.36, n. 3, set/dez.2010. 

RIBEIRO, Lívia Maria de Pádua; PEREIRA, José Roberto; BENEDICTO, Gideon Carvalho 

de.  As Reformas da Administração Pública Brasileira: Uma Contextualização do seu Cenário, 

dos Entraves e das Novas Perspectivas. In: XXXVII EnANPAD - Encontro da ANPAD, 2013, 

Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: 2013.   

RIOS, L. G.S. Responsabilidad social y gestión del conhecimento como estratégias de gestión 

humana- estud.gerenc. vol 29 n 126, Cali jan/marc/2013. 

RODRIGUEZ, M.V.R. Gestão do Conhecimento e inovação nas empresas. RJ: Qualymark Ed. 

LTDA,2013. 

SALDARRIAGA, J.  La Gestión Humana a Nivel Mundial: Tendencias y 

Perspectivas.Mercatura, 2(1), 61-76, 2007. 

________________.  Gestión Humana: Tendencias y Perspectivas. Estudios Gerenciales, 

24(107), 137-159, 2008. 



130 

 

SANTOS, Aleksandra Pereira dos. Gestão da Capacitação por Competência- Desafios 

Institucionais. IV Encontro Nacional de Dirigentes de Recursos Humanos do SIPEC. 

Novembro,2006. 

SANTOS, A.R. dos (Org), Gestão do Conhecimento: uma experiência para o sucesso 

empresarial. Curitiba: Champagnat, 2005. 

SANTOS, G.J. Cidadania Corporativa ou ferramenta de legitimação? Uma alálise da 

Institucionalização das Práticas de RS. In: Encontro Anual da 

ANPAD,32,2008,RJ,anais...RJ;ANPAD,2008. 

SANTOS, J.M.N.;ALONSO,I. “Responsabilidad social em las unoversidades: necesidad de la 

elaboración de uma memoria de sostenibilidad consensuada”.In: Cuadernos Aragoneses de 

Economía,vol 17, pg 127-146,2007 

SCHOLL,H.J. Applying stakeholder theory to e-governmment: Benefits and limits, disponível 

em http://www.ischool.washington.edu/jscholl/papers/Scholl_IFIP_2001.pdf,  

SEN, A.  Desarrollo y Libertad. Bogotá: Editorial Planeta, 2003. 

SENGE, P.M. A quinta disciplina: arte, teoria e prática da organização de aprendizagem. 29ª 

ed. São Paulo, SP: Best Seller, 2013. 

SEVERINO, A.J. Metodologia de trabalho Científico. 23 ed. São Paulo: Cortez.2007. 

SINGER, P.. A atualidade de Keynes, Valor conômico. RJ caderno Eu cp 14, 2002. 

SHOUR,R.H. Ética empresarial: posturas responsáveis nos negócios, na política e nas relações 

pessoais. Rio de janeiro: Campus. 2000.   

SILVA, S.M.C.; COSTA,S.R.R. A responsabilidade social universitária assumindo a posição 

central na rede de relacionamentos estabelecidos entre as diferentes instâncias sociais. Revista 

Ciência e Tecnologia. Vol.10. nº 2- dez/2010.  

SIMÃOZINHO, Sérgio M.; OYADOMARI, José Carlos T.; BARROS, Henrique M.; 

AKAMINE, Carlos; ANTUNES, Maria Thereza P. Modelo SECI e “ba” de Nonaka e Takeuchi 

aplicado à área de controladoria. Revista Eletrônica de Administração e Turismo, v. 6, n. 3, 

jan./jun. 2015, p. 557-576, 2015. 

SOUZA, Selma Rocha de. Aprendizagem e cooperação em setores de licitações em 

universidade pública: um estudo de caso. 2014. Dissertação (Mestrado Profissional em 

Sistemas de Gestão) Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2014. 



131 

 

STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5. Ed. Rio de Janeiro: 

LTC,1999. 

SWEENEY, J.D. ET AL. Estatística Aplicada à Administração e Economia. 3ª ed. Cengage 

Learning- São Paulo-S.P., 2014. 

TAKEUCHI, H; NONAKA, I. Gestão do Conhecimento. Porto Alegre. Bookman,2008 

TENÓRIO, F. G. et al. Responsabilidade social empresarial: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

FGV, 1ª ed. 2004 ; 2ª ed. Revista e ampliada 2006 ; 10ª ed. Reimpressão 2015.    

TERRA, B. Em Tempos de Rede: a gestão do conhecimento para o desenvolvimento de regiões. 

Rio de Janeiro: Interciência, 2007.  

TOFFLER, A. A empresa flexível Rio de Janeiro, Rocco, 1997.VERGARA, S. C. Projetos e 

relatórios de pesquisa em administração. São Paulo:Atlas, 1997. 

UNITED NATTIONS. Secretary general. Report of the word commission on environment and 

development: our common future, 1987. Disponível em <http//www. Un-documents.net/wed-

ocf.htm>. 

VAN MARREWIJK, M. Conceptions and definitions of CSR and Corporate Sustainability: 

between Agency and Communion Journal of Business Ethics, v-44, p95-105, 2004. 

VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 9.ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 

WARTICK, S. L.; COCHRAN, P. L. The evolution of the corporate social performance model. 

Academy of management Review, n.10, p. 758-759, 1985. 

______________.; WOOD, D.J. Internacional Business and society Oxford: Blackwell 

Publishers, 2000. 

WEZEL, E.; LUNA,M.M.M.; BONIN, M.A. Modelo da dinâmica interdisciplinary de RSC. 

Contribuições conceituais e delimitação teórica:in: ENCONTRO ANUAL DA 

ANPAD,32,2008,RJ,Anais…RJ:ANPAD,2008 

___________. ; WOOD, D.J. International business and society. Oxford: Blackwell 

Publishers, 2000. 

YIN, R.K., Case Study Research: Design end Methods: Newbury Park: SAGE Publications, 

1989. Edição cultural. 

________.  Estudo de caso – planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

 

 



132 

 

APÊNDICE A – PROTOCOLO DE ESTUDO DE CASO 

 

 Para se registrar as informações dos procedimentos qualitativos durante a coleta de 

dados, foi estabelecido um protocolo para registro das informações, conforme indica Creswell 

(2007). Como afirma Gray (2012), um protocolo é “um plano de instrumento para coleta de 

dados e também inclui os procedimentos para o uso desses instrumentos”, gerando 

confiabilidade para o estudo de caso. 

 Esse procedimento torna-se necessário nos casos em que outros pesquisadores queiram 

replicar o estudo e onde o pesquisador queira repetir seu próprio trabalho (YIN, 2005). 

 Conforme observa Gray (2012) e Yin (2005), ao se estabelecer um protocolo, têm-se 

como metas: 

 Que o investigador saiba como construir bem o relatório final do estudo; 

 Facilitar o entendimento para parte do público final; 

 Aumentar a confiabilidade da pesquisa; 

 Orientar ao pesquisador que realiza a coleta de dados em um estudo de caso único. 

Nesse contexto, aponta-se as etapas do estudo especificadas nas páginas seguintes: 

  Sumário  

  1. Visão geral do projeto do estudo de caso; 

  2. Procedimentos de campo:  questões do estudo de caso; acesso à instituição em 

análise; acesso aos dados e às informações; instrumentos necessários para a realização do 

trabalho de campo; cronograma de atividades de coleta de dados; 

  3. Guia para o relatório do estudo de caso. 

 

 

1. Visão Geral do Estudo de caso 

 Durante a pesquisa de estudo de caso, algumas informações documentais foram 

acrescidas ao estudo, pois por ser dinâmica, a administração pode rever a qualquer tempo 

sua estratégia de gestão.  

Destaca-se dentre elas a consolidação pela reitoria da instituição do Planejamento 

Estratégico 2015/2018 com o diagnóstico de gestão realizado pela matriz SWOT. 

 Outro elemento de importância para elaboração dos dados da pesquisa foi a inserção 

da Diretoria de Gestão do Conhecimento no organograma da pró-reitoria de 

Desenvolvimento Institucional da instituição.  
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Durante a análise dos resultados da pesquisa, obteve-se acesso à dissertação de 

mestrado em sistema de gestão/UFF, que através de replicação de pesquisa, seu autor 

analisou a gestão de contrato da instituição e tratou dados específicos de GC como 

ferramenta para melhoria da gestão. 

Conforme relato do autor da pesquisa, ainda é tímida no Brasil o uso da gestão do 

Conhecimento (GC) na prática gerencial, apesar do maior envolvimento nos últimos tempos 

por parte de alguns entes do poder público na utilização de conceitos e ferramentas da gestão 

do conhecimento (GC). Dessa forma, o capital intangível tem sido mais valorizado pelos 

órgãos da administração pública em busca da qualidade, eficiência e eficácia dos serviços 

prestados ao público (BENTIM, 2015). 

Observaram-se, através dos documentos citados, ações de GC iniciando-se na 

instituição pesquisada, e se elas estão vinculadas à gestão social da instituição. 

Assim sendo, objetivou-se, com o estudo de caso, identificar as ações de GC da 

instituição e se elas contribuem para a implementação das ações de responsabilidade social. 

 

2. Procedimento de Campo 

O pesquisador deve planejar bem os procedimentos a serem executados na pesquisa, 

pois ao se analisar o mundo real dos indivíduos, faz-se parte do próprio mundo estudado. 

Yin (2005) elaborou uma metodologia que foi adotada para a coleta de dados e 

apresenta-se a seguir a sequência de etapas adotada pelo pesquisador para essa coleta: 

1ª etapa – foi realizado um contato com o pró-reitor de pesquisa da instituição, 

apresentando-se o projeto de pesquisa, seus objetivos e relevância para a instituição; 

2ª etapa – Formalizou-se junto à pró-reitoria de Gestão de Pessoas autorização para 

realização da pesquisa; 

3ª etapa – Obteve-se acesso a documentos, informações e dados da instituição. Nessa 

etapa foram analisados os projetos sociais e o plano de capacitação para maior interação com 

os temas desenvolvidos na instituição. Os dados obtidos foram fundamentais para a análise dos 

resultados; 

4ª etapa – Pré-teste realizado com cinco respondentes para sugestão e/ou modificação 

nas perguntas do questionário; 

5ª etapa – Consultou-se os respondentes para participação na pesquisa, através de 

telefone ou com a ida do pesquisador a seção de trabalho.  Objetivou-se com isso detalhar o 

projeto e verificar o interesse de cada um em participar da pesquisa; 
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6ª etapa – entrega da carta de apresentação e do questionário para a pesquisa aos 

respondentes, ficando o pesquisador à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários 

com a pronta devolução do documento devolvido;  

7ª etapa – Foram utilizados os seguintes materiais para realização do trabalho de campo: 

caderno para anotações, caneta, computador pessoal, impressora; 

8ª etapa – Cronograma de coleta de dados 

ETAPAS MESES RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2016 

março abril maio junho julho agosto 

Coleta de dados     X      

Validação do instrumento     X         

Pré-teste     X     

Aplicação do questionário     X     X    

Análise de documentos        X    X   

Tabulação de dados        X    X     X 

   

 

 

3. Questões de Estudo de Caso 

As questões do estudo de caso são informes que o investigador deverá usar para lembrá-

lo das informações que precisam ser coletadas e objetiva orientar o pesquisador durante a coleta 

de dados. Portanto, as questões do protocolo devem contemplar a principal linha de 

investigação da pesquisa de campo (YIN, 2005). 

Nesse contexto, as questões que nortearão a coleta de dados do presente estudo de caso 

serão as seguintes: 

 Como está alicerçada a RS na instituição; 

 Em que fase está a RS na instituição; 

 A aceitação da RS pelos servidores; 

 A relação do compromisso dos servidores com a RS; 

 Como está instituída a GC na instituição; 

 Como a instituição divulga seus processos organizacionais; 

 Como são disponibilizados e estabelecidos o aprendizado na instituição; 

 A organização possui registro da memória corporativa visando a perpetuação do 

conhecimento; 

 A GC da instituição visa transmitir aos servidores a responsabilidade social; 
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 Como se dá a gestão social no ambiente interno e externo. 

 

Seguindo o proposto por Yin (2005), foram utilizadas as múltiplas fontes de evidências 

com o propósito de se obter várias avaliações do mesmo fenômeno, favorecendo o 

desenvolvimento de linhas convergentes de investigação e aumentando a qualidade, 

confiabilidade e validade do constructo. Assim sendo, para atingir as respostas às questões do 

estudo apontadas acima, utilizaram-se as seguintes fontes de pesquisa: documentação, registros 

em arquivos, aplicação de questionário, observação direta e observação participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

APÊNDICE A.1 – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

                       

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia Departamento de  

Engenharia de Produção  

 Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

CAROS GESTORES, 

Com a redução do campo de atuação do Estado nas questões sociais, a Responsabilidade 

Social passou a ganhar maior status no meio empresarial. Para atendimento dessas demandas 

sociais reprimidas, as Instituições Federais de Ensino passaram a se preocupar com as questões 

éticas e com a cidadania através da Responsabilidade Social, passando a se envolver mais no 

contexto social onde estão inseridas, e assim tentar atender as demandas sociais que emergem 

em seu espaço geográfico. 

Paralelamente, com a valorização da gestão do conhecimento como principal caminho 

para o desenvolvimento e minimização dos problemas sociais, as organizações públicas passam 

a incluir em sua estrutura organizacional e em seus documentos internos, rotinas de 

Responsabilidade Social (RS), indicando que teoricamente a mesma está incluída no contexto 

estratégico organizacional.  

Assim, a presente pesquisa tem como finalidade identificar se a Gestão do 

Conhecimento poderá contribuir para a implantação da cultura de responsabilidade social na 

instituição pesquisada. 

Desde já agradeço sua participação que em muito ajudará no resultado da pesquisa. 

 

Glossário: 

RESPONSABILIDADE SOCIAL:   uma empresa socialmente responsável não é aquela que somente 

oferece programas e projetos sociais, mas também o respeito aos direitos coletivos, proporciona melhorias na 

sociedade por meio da inclusão social, cultura, educação, esporte e saúde garantindo com essas ações a 

transparência, a admiração da comunidade e a elevação da reputação da instituição perante o mercado. 

GESTÃO DO CONHECIMENTO: capacidade que uma empresa tem de criar conhecimento, promover 

sua disseminação interna e incorporá-lo em seus produtos, serviços e sistemas.  

Atenciosamente, 

Rita de Cassia de Jesus 

Mestrado UFF 
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APÊNDICE A.2- INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Universidade Federal Fluminense 

Escola de Engenharia Departamento de  

Engenharia de Produção  

Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DE PESQUISA 

 

 

 

 
PARTE I – IDENTIFICAÇÃO 

 

1) Perfil 

(  ) docente                       (  ) TAE 

 

2) Titulação: (  ) graduação    (  ) especialização    (  ) mestrado     (  ) doutorado  

 

3) Tempo de CPII 

(  ) 1 a 5 anos           (  ) 6 a 10 anos           (  ) 11 a 15 anos      (  ) 16 a 20 anos 

 

(  ) mais de 20 anos 

 

4) Função/cargo que ocupa 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

PARTE II – PARTICIPAÇÃO 

 

2) Você participa ou desenvolve atividades relacionadas à Responsabilidade Social no âmbito da 

Instituição? 

a) Participa 

(  ) sim            (  ) não 

 

b) Desenvolve 

(  ) sim             (  ) não 

 

 

 PARTE III – ANÁLISE DE AMBIÊNCIA 

1) Na sua visão, como está alicerçada a Responsabilidade Social, no âmbito de sua Instituição? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

2) Você consegue distinguir o caráter assistencialista ou filantrópico dando lugar numa visão de longo prazo, 

ao caráter educacional, envolvendo a formação de cidadãos nas práticas de responsabilidade social? 

(  )sim                      (  )  não 
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3) Você acredita que o exercício da Responsabilidade Social aconteça a partir de que momento dentro de 

uma instituição?  

(  ) programas de treinamento e desenvolvimento 

(  ) ações beneficentes 

(  ) incentivo ao trabalho voluntário 

(  ) gestão participativa 

(  ) outros   

4) Em que fase você acredita que está a responsabilidade social em sua instituição? 

(  ) iniciando               (  ) fortalecendo               (  ) estabelecida 

 

Assinale o grau de frequência de cada afirmação utilizando a seguinte escala: 

 1 2 3 4         5 

Grau de 

frequência 

    Nunca raramente eventualmente frequentemente Sempre 

 

AFIRMATIVA ESCALA DE FREQUÊNCIA 

4.1. Você acredita que a evolução do conceito e a 

aceitação da responsabilidade social, mudou de rumo nos 

últimos anos na sua instituição?  

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

4.2. Com relação a integração dos servidores, 

você notou alguma melhora nesse quesito após as ações de 

responsabilidade social? 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

4.3. Você acredita que as ações de 

responsabilidade social são sustentadas por 

comprometimento dos servidores? 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

4.4.     O conhecimento está relacionado à crença 

e costumes. Essa relação do conhecimento com a interação, 

a ação e a atitude dos servidores visa alcançar uma 

finalidade específica. A organização possui um sistema de 

gestão do conhecimento? 

 

        (  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

 

 

4.4. Você reconhece a prática de responsabilidade 

social como política na Instituição baseada na gestão do 

conhecimento? 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

4.5.  Você identifica algum ator sendo beneficiado 

nesse processo de responsabilidade social? 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 
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5) Como você avalia a gestão social (qualidade de vida e educação corporativa) e o trabalho de 

responsabilidade social, tanto no ambiente interno e externo? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

4.6.       Você vincula a responsabilidade social 

como forma de valorização do local de trabalho e do 

sentimento de pertencer à organização por parte dos 

funcionários? 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

4.7.        A responsabilidade social é vista como 

um conjunto de atitudes que deve estra presente em todos 

os níveis da organização, como um modelo de 

transformação social. Você reconhece esse modelo na sua 

instituição? 

 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

 

4.8.      A organização possui seus processos 

organizacionais definidos em documentos ou outros 

formatos para leitura? 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

 

4.9           Os gestores têm dificuldade de encontrar 

informações sobre responsabilidade social na instituição?   

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

 

4.10.       Os tipos de atividades de aprendizado 

como treinamento interno e externo, conferências, cursos 

universitários, cursos à distância, certificação profissional, 

aprendizagem em equipe, reuniões por assuntos 

específicos, treinamento de ambientação, são patrocinados 

pela instituição?  

 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

 

4.11.       A instituição oferece algum programa de 

ambientação para novos servidores? 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

 

4.12.         A organização oferece treinamento 

específico visando auxiliar os servidores na adaptação de 

novas tarefas ou em novas condições de trabalho 

(treinamento e desenvolvimento de novas habilidades)? 

 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

 

4.13.               A maioria dos servidores sabe onde 

buscar informações sobre os processos organizacionais? 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 

 

4.14.             A organização possui registro visando 

criar uma memória Corporativa, ou seja, lições 

apreendidas pelos membros da equipe? 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3    (  ) 4    (  )5 
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APÊNDICE B - PROGESP E PRODI 

 

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) é a unidade organizacional da 

Instituição responsável pela elaboração, implantação, planejamento, execução e avaliação das 

ações de gestão, qualidade de vida e desenvolvimento de pessoas, que abrangem os servidores 

docentes, técnico-administrativos, professores contratados e terceirizados. Utilizando como 

premissa de que todos são agentes responsáveis pela construção e gestão da Instituição e que 

sua eficiência depende da competência de seus servidores, independentemente do papel que 

possam desempenhar. 

 A PROGESP é composta por duas diretorias, Diretoria de Desenvolvimento Humano e 

Organizacional (DDHO) e Diretoria de Administração Funcional (DAF). 

Neste contexto, para análise e fundamentação da pesquisa, será feito um recorte na área 

administrativa da Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional, pois esta tem como 

meta elaborar e implementar as estratégias para a promoção do bem-estar das pessoas na 

Instituição, oferecendo condições necessárias para o seu pleno desenvolvimento, integrando-os 

aos objetivos e o cumprimento das metas institucionais. Suas principais atribuições são: 

 Tratar o servidor como um ser integral, alguém que se compõe dos aspectos social, 

emocional e racional; 

 Construir o profissional do terceiro milênio em cujo novo perfil destaca-se o seu 

compromisso com a imagem do Colégio, a maior responsabilidade para construção da 

sua carreira e convicção de que, sem qualidade de vida não há qualidade pessoal, não 

havendo realização e muito menos sucesso; 

 Estimular o trabalho dos nossos servidores em um ambiente de alta performance, com 

pleno domínio das competências necessárias e essenciais para o seu desempenho, 

gerenciando a si próprios e a outras pessoas, e também processos e clientes – internos 

e externos; 

 Implantar as estratégias e desenvolve diretrizes que estabelecem as práticas gerenciais 

para a realização de concursos públicos, procedimentos de nomeações, de seleção, de 

identificação dos perfis profissionais de acordo com as especificidades dos cargos do 

quadro de pessoal da Instituição, acompanhamento às condições da adaptação 

funcional, de redistribuição, licenças e cessão. 



141 

 

A DDHO é composta por cinco Seções organizacionalmente estruturadas para atendimento 

aos servidores ativos, inativos e pensionistas que compõe o quadro de referência da Instituição, 

assim qualificadas: 

 A Seção de Desenvolvimento e Educação Corporativa (SEDEC) que propõe, executa e 

supervisiona a política de desenvolvimento e educação corporativa articulando 

coerentemente as competências individuais e organizacionais. 

 A Seção de Qualidade de Vida (SQV) que elabora e executa programas de saúde 

voltados para os servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão. Faz 

atendimentos psicológicos e sociais aos servidores ativos, aposentados e beneficiários 

de pensão e propõe, implementa e supervisiona os programas de Qualidade de Vida em 

ambiente organizacional. 

 Seção de Atendimento de Aposentados e Pensionistas (SAP) que é a seção responsável 

por fazer o primeiro atendimento aos servidores aposentados e beneficiários de pensão, 

orientando-os para o pleno exercício dos seus direitos, a partir de uma visão digna e 

cidadã.  

 Seção de Benefícios (SEBEN) que coordena os diversos planos de saúde dos servidores 

ativos, aposentados e beneficiários de pensão. Coordena a concessão e pagamento de 

assistência à saúde do servidor e estabelece e coordena convênios ou parcerias voltadas 

para o benefício dos servidores ativos e aposentados. 

 Seção de Saúde e Assistência ao Servidor (SASS) que coordena e supervisiona a 

promoção a saúde do servidor. Elabora o programa de Saúde Escolar em parceria com 

à Pró Reitoria de Ensino. Implementa e coordena no âmbito do CPII o Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS). 

 

Além de incentivar a titulação do seu quadro docente, a instituição prioriza a formação 

e educação do seu corpo discente. Sua qualidade de ensino é reconhecida nacionalmente, seja 

pelo Ministério da Educação (MEC), seja pela população que procura a instituição em busca de 

uma vaga para seus filhos, tendo em vista os bons resultados alcançados pela mesma nas 

avaliações do MEC. 

Nos últimos anos, nota-se um crescimento institucional, decorrente da expansão e 

criação de novas vagas para os alunos. Assim, para atender as demandas sociais, foram feitas 

melhorias na infraestrutura, com a realização de reformas nos campi como também obras para 
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criação de espaços acadêmicos, buscando o contínuo fortalecimento das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Contudo, o seu quadro de servidores administrativos não acompanhou o crescimento 

institucional, devido ao fato de há muitos anos não ter se realizado concurso público para a 

admissão de profissionais nesta categoria. Somente de 2010 para cá, esta força de trabalho tem 

sido reposta. 

 No exercício de 2014 foi realizada uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas com 

o intuito de estabelecer um Planejamento Estratégico para o quadriênio 2014/2018. O balanço 

realizado foi importante para conhecer quão próximo a instituição está de alcançar a Visão 

apresentada no seu Mapa Estratégico. Para cada um dos objetivos estabelecidos no mapa, foram 

determinados projetos que ficaram sob responsabilidade das pró-reitorias e da Comunicação 

Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2016/Junho/Planejamento_2018/Mapa%20de%20Objetivos.pdf


143 

 

Organograma da PROGESP 

 

Fonte: site da instituição pesquisada 

A PRODI 

 

  A Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRODI) tem como 

objetivo principal o desenvolvimento das políticas institucionais definidas pela Reitoria, 

levantando e analisando os resultados obtidos, sempre em busca do aprimoramento dos 

processos educacional e administrativo da instituição. À PRODI compete planejar, executar e 

acompanhar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da instituição, 

assim como articular, coordenar, fomentar e supervisionar as ações de planejamento, 

implantação e implementação de atividades e políticas de desenvolvimento institucional, que 
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envolvam, concomitantemente, a Reitoria, as Pró-Reitorias e as Direções-Gerais dos campi da 

instituição. 

 A PRODI é composta por:  Diretoria de Gestão do Conhecimento e Diretoria de 

Tecnologia da Informação.  

Ao Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional compete: 

- Atuar, de maneira articulada, no planejamento de políticas institucionais, com vistas a garantir 

a execução dos planos estratégicos e operacionais; 

- Elaborar, implantar e promover a melhoria contínua dos sistemas de gestão da instituição; 

- Propor alternativas organizacionais, visando ao constante aperfeiçoamento da gestão; 

- Estabelecer e supervisionar a implementação de políticas e diretrizes voltadas à 

economicidade e à eficácia administrativa, no âmbito da Reitoria e dos campi; 

- Colaborar com a Reitoria na promoção da equidade institucional entre os campi, quanto aos 

planos de investimentos; 

- Revisar, organizar, documentar e publicar os procedimentos relacionados à sua área; 

- Supervisionar as atividades de gestão da informação, infraestrutura, planos de ação, relatórios 

e estatísticas da instituição; e 

- Representar a instituição nos foros específicos da área, quando se fizer necessário.  

O planejamento institucional visa o desenvolvimento e a melhoria da prestação das 

atividades e serviços, através de um processo eficaz, não podendo prescindir da participação 

dinâmica da comunidade interna envolvida em sua formulação, implementação e constante 

avaliação.  

A PRODI é responsável, também, pela coordenação dos trabalhos de elaboração de 

indicadores gerenciais, de controle e de desempenho, construindo diretrizes para a elaboração 

de documentos institucionais, como: Relatórios de Gestão e Prestação de Contas Anual, o 

Planejamento Estratégico Institucional, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os 

Planos Anuais de Trabalho (PAT).  
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São atribuições da PRODI: 

- Atuar na articulação da Reitoria com as demais Pró-reitorias e as Direções-Gerais dos campi; 

- Colaborar no planejamento estratégico da instituição, com vistas à definição das prioridades 

de desenvolvimento dos campi; 

- Elaborar os planos estratégicos do desenvolvimento institucional, fazer o monitoramento e 

acompanhar os procedimentos internos, buscando alcançar a eficiência e a eficácia em suas 

ações; 

- Coordenar as etapas do planejamento que ocorram simultaneamente nos diversos campi e na 

própria Reitoria, a partir das prioridades e da definição das políticas institucionais do CPII pelos 

órgãos superiores; 

- Promover e coordenar os processos de planejamento estratégico, de sistematização de dados, 

informações e de procedimentos institucionais, disponibilizando-os na forma de conhecimento 

estratégico, padronizando-os a partir de informações emanadas das Pró-Reitorias envolvidas; 

- Orientar e acompanhar as atividades de gestão das informações, da infraestrutura, dos planos 

de ação, dos relatórios e estatísticas da Instituição, bem como outras atividades delegadas pela 

Reitoria; 

- Planejar e coordenar as atividades relacionadas à tecnologia da informação, propondo, 

analisando, documentando, implantando e mantendo as soluções de sistemas de informações 

da Instituição; 

- Zelar pelo cumprimento das metas definidas nos planos da instituição; 

- Representar a instituição nos foros específicos da área, quando se fizer necessário; e 

- Executar outras funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe tenham sido atribuídas 

pela Reitoria da instituição. 

  

A Diretoria de Gestão do Conhecimento (DGC) participa do planejamento das ações da 

Instituição, acompanhando as políticas de desenvolvimento e as atividades de articulação entre 
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a Reitoria, Pró-reitorias e os Campi. A DGC, com apoio das Seções que a compõe e dos 

Observatórios dos Campi, desenvolve as atividades de levantamento e mineração de dados, 

transformação de dados em informação, categorização e contextualização das informações, 

construção, conversão, compilação e disseminação do conhecimento organizacional. 

Porquanto, com base nas orientações emanadas da Reitoria e dos Campi, é responsável por: 

acompanhar a persecução dos objetivos estratégicos; fomentar o desenvolvimento dos planos 

de ação da Instituição; monitorar a execução da proposta orçamentária; coordenar a 

padronização de dados, informações e procedimentos institucionais; assessorar a normatização 

da gestão; mapear e propor o redesenho de processos e rotinas de trabalho; coordenar a 

elaboração e o acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); e elaborar 

o Relatório de Gestão da PRODI. 

A Diretoria de Tecnologia de Informação oferece serviços nas áreas de redes, sistemas, 

manutenção e suporte ao usuário, telefonia, desenvolvimento de sites e serviços de intranet e 

de internet, com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho às áreas 

pedagógicas e administrativas da Instituição. À DTI cabe recomendar soluções para aprimorar 

os processos, estratégias e táticas para solucionar ou mitigar problemas de negócio da 

Instituição. 
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Organograma da PRODI 
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APÊNDICE C – MATRIZ SWOT 

MATRIZ SWOT 

FORÇAS FRAQUEZAS 

V1 – Marca e Tradição 

V2 – Alto nível de qualificação do corpo 

docente e administrativo 

V3 – Autonomia administrativo-pedagógica 

V4 – Diversidade de público 

V5 – Currículo escolar 

V6 – Política de qualificação profissional 

V7 – Convênio com instituições de ensino e 

pesquisa 

V1 – Planejamento 

V2 – Processos e procedimentos não 

estruturados 

V3 – Conservadorismo 

V4 – Corporativismo 

V5 – Falta de compromisso com a 

Instituição 

V6 – Qualidade de vida no ambiente de 

trabalho 

V7 – Gestão do conhecimento 

V8 - Normas desatualizadas 

V9 – Investimento em qualificação 

profissional não reverte em qualidade do trabalho 

V10 – Sustentabilidade 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

V1 – Pressão social por um acesso mais 

igualitário e democrático ao Colégio 

V2 – Sistemas de avaliação da educação 

(ENEM, Prova Brasil) 

V3 – Políticas governamentais de capacitação 

e qualificação dos servidores 

V4 – Políticas educacionais 

V5 – Criação do banco de equivalentes 

V6 – Convênios e parcerias 

V7 – Difusão de práticas sustentáveis 

V8 – Grandes eventos estimulando a prática de 

atividades físicas e a qualidade de vida 

 

V1 – Influência política partidária nos 

órgãos colegiados 

V2 – Indicadores orçamentários e de 

gestão incompatíveis com a instituição 

V3 – Existência de regras do Governo 

Federal inadequadas à Instituição 

V4 – Falta de segurança, infraestrutura, 

mobilidade e acessibilidade no entorno dos campi 

V5 – Redução e inadequação de dotação 

orçamentária 

V6 – Pressões sociais e políticas internas 

e externas 

V7 – Redução de programas e projetos de 

fomento 

   Quadro -Matriz SWOT elaborada pela consultoria da FGV 

   Fonte: FGV 2015 

   Legenda:  V 1 a V10 (variáveis) que compõem a matriz SWOT  

 

 

 


