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“uma empresa para se manter 

competitiva necessita primar pela 

qualidade de seus produtos, pela 

segurança de seus clientes, eliminar 

práticas que causem impactos 

nocivos ao ambiente natural e 

demonstrar respeito para com a 

comunidade que lhe acolhe.” 

Karkotli, Gilson (2004, p. 65) 
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RESUMO 
 

 A sustentabilidade e a responsabilidade social possuem um papel de 

destaque na atualidade diante dos apelos realizados pelas diversas mídias 

mundiais, passando a natureza a ser uma fonte de recursos inesgotável para 

assumir o papel de principal fornecedor para qualquer ramo de negocio e por 

isso, é fundamental poupá-la e principalmente usá-la de forma racional, 

pensando sempre nas futuras gerações. Este trabalho possui como propósito 

verificar como uma empresa privada de geração de energia com base na 

queima do carvão mineral, MPX, lida com este aspecto. Para isso, foi realizado 

uma fundamentação teórica baseada em livros, artigos científicos e a rede 

eletrônica com o intuito de caracterizar e dimensionar o grau de importância 

que o tema assumiu. E foi complementado pela caracterização da empresa e a 

descrição dos projetos que esta organização atua, além da aplicação de um 

questionário com o propósito de verificar junto da comunidade que mora nas 

proximidades do local onde o empreendimento será instalado, bem como com 

os próprios colaboradores da organização a fim de verificar o quanto as 

estratégias utilizadas pela empresa estão surtindo efeito perante a sociedade 

principalmente a que possuem suas vidas alteradas devido ao projeto. 

 
Palavras-chaves: sustentabilidade, responsabilidade social, estratégia 
empresarial. 
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ABSTRACT 

 

 Sustainability and social responsibility have a prominent role in the news 

because the appeals made by various media world, the nature to be a source of 

inexhaustible resources to assume the role of main supplier for any line of 

business and therefore it is essential spare it and mainly use it rationally, 

always thinking on future generations. This work has as purpose to see how a 

private power generation based on burning coal, MPX, deals with this aspect. 

For this, we performed a theoretical foundation based on books, scientific 

papers and electronic network in order to characterize and measure the degree 

of importance that took. It was complemented by the characterization and 

description of company projects that this organization operates, as well as a 

questionnaire in order to check with the community that living near the site 

where the project will be installed, as well as the organization's own employees 

to verify how the strategies used by the company are paying off towards 

society mainly that their lives have changed because of the project. 

Keywords: sustainability, social responsibility and business strategy 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nesse novo mercado, aberto à competição, no qual existe um 

aprimoramento diário das tecnologias de produção, de comunicação e de 

informação, as organizações começam a perceber e dar destaque a termos 

que antes era tido como secundários: a sustentabilidade e a responsabilidade 

social. 

O conceito de responsabilidade social vem progredindo de acordo com a 

evolução da sociedade como um todo e nas transformações dos meios de 

produção e das relações econômicas ao longo dos anos. Os compromissos 

das empresas agora não se restringem a minimizar os custos e maximizar os 

lucros. De acordo Karkotli (2004), elas passaram a levar em conta aspectos 

como gestão dos recursos naturais, capitais financeiros e tecnológicos, 

capacidade de trabalho, entre outros. 

 

Ao mesmo tempo em que o gestor precisa revestir de modernidade a 
natureza administrativa dos negócios, para assegurar a sua 
competitividade no mercado, necessita manter no centro de suas 
atenções a qualidade de vida das pessoas do ambiente próximo e 
remoto da organização sob sua responsabilidade. (KARKOTLI; 
ARAGÃO, 2004, p. 09).  

 

Ao se propagar o conceito de responsabilidade social, mudamos o 

antigo conceito de ações meramente filantrópicas para tornarem-se ações do 

nosso cotidiano. A responsabilidade social, distinta da ação social, é de todos e 

implica em mudança de mentalidade e de atitude que deve envolver 

instituições do terceiro setor, cidadãos, empresas, governos, escolas, 

universidades, entre outros.   

A maneira como as empresas realizam seus negócios define sua maior 

ou menor responsabilidade social. A ética e a transparência na gestão 

passaram a ser uma preocupação constante das empresas brasileiras no 

século XXI. 

Foi escolhido como objeto de estudo a MPX Energia S.A., uma das 

companhias do Grupo EBX do ramo de energia elétrica que possui negócios 

complementares em geração de energia e de exploração e produção de gás 

natural na América do Sul. 
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A MPX possui os pilares de sua atuação voltados para preservação 

dos ecossistemas e para o bem-estar das comunidades e para isso desenvolve 

empreendimentos arrojados tecnologicamente, que primam por inovação e 

competitividade sem esquecer de sua responsabilidade social com o meio 

ambiente e com a sociedade na qual esta inserida, afirma um dos diretores da 

usina Marcos Temke,  

 

1.1 Justificativa 

 

O interesse por este estudo surgiu da necessidade de entender melhor a 

origem da preocupação social por parte das empresas no mundo 

contemporâneo, tema que está sendo bastante discutido no mundo acadêmico 

e pela sociedade de uma forma geral, além de tentar entender como a MPX 

trata este assunto na prática. 

 O trabalho visa desenvolver um estudo voltado não apenas para as 

empresas que utilizam como ferramenta de melhoramento de sua imagem, o 

investimento em projetos sociais, visto que a MPX não mira intensamente 

neste interesse, e sim, um trabalho voltado para uma empresa na qual possui o 

verdadeiro intuito de desenvolver ações socioambientais a fim de compensar a 

sociedade por algum dano causado por ela. 

 

1.2 Problema 

 

Diante dos novos consumidores e da concorrência, a sociedade não visa 

mais apenas o preço dos produtos para a definição de qual produto adquirir, 

passou a exigir dos empresários uma série de serviços agregados aos 

produtos e entre eles, uma responsabilidade perante a sociedade e as 

gerações futuras. 

Conforme foi exposto, define-se como problema a ser estudado: As 

estratégias de sustentabilidade como forma de se relacionar com a sociedade 

de uma forma responsável. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Essa monografia possui o objetivo de analisar a responsabilidade social 

da MPX dentro do nosso país, além de verificar se ela realmente atinge os 

seus propósitos que suas ações socioambientais possuem. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Entender como a sociedade cearense reconhece o conceito de 

Sustentabilidade e de Responsabilidade Social Corporativa; 

• Verificar quais são as ações socioambientais que a MPX 

desenvolve e como são percebidas pela sociedade; 

• Identificar o motivo que a MPX se preocupa e o propósito de 

desenvolver ações sociais. 

• Verificar o grau de importância dada aos projetos de 

responsabilidade que a MPX apoia e como melhorá-los perante a ótica da 

sociedade cearense. 

 

1.4 Hipótese 

 

Pode se entender como hipótese para a solução do problema apresentado, 

a estratégia de investimento em projetos sociais nos quais desenvolveram a 

sociedade que a empresa está inserida com a finalidade de levar um 

crescimento para a sociedade e contribuir indiretamente para o aumento dos 

consumidores. 
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1.5 Metodologia de pesquisa 

 

A pesquisa realizada foi do tipo qualitativa e exploratória visto que nos 

baseamos em livros e em publicações para analisar o processo de gestão da 

Responsabilidade Social corporativa como um todo. 

Foi realizado também um estudo de caso com o propósito de verificar 

como a MPX exerce a literatura encontrada nos livros e nas publicações no 

cotidiano de suas atividades, principalmente nas ações que ela promove com a 

comunidade instalada em volta de seus empreendimentos. 

 

1.6 Estrutura do trabalho 

 Este trabalho está dividido em 6 (seis) capítulos nos quais possuem a 

finalidade de possuírem como enfoques principais: 

O primeiro tratar e introduzir os temas através da introdução. O segundo 

capítulo retrata o tema sustentabilidade e suas diversas formas de atuar na 

sociedade, além de expor as primeiras preocupações por este tema no Brasil e 

no mundo. 

 O terceiro possui como enfoque principal à responsabilidade social 

retratando as definições sobre este tema, além de abordar seu histórico e como 

ela chegou ao Brasil e suas consequências, além do seu tripé e seus 

respectivos stakeholders. 

 O quarto diz respeito ao estudo de caso realizado na MPX, bem como o 

histórico da empresa e como esta empresa se relaciona com o tema abordado 

desse trabalho. 

 O quinto capítulo se relaciona com a analise dos dados e dos resultados 

da aplicação do questionário aplicado com a comunidade e com os 

colaboradores. 

 A sexta parte do trabalho tratará das considerações finais e 

apresentação dos resultados da pesquisa. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO - SUSTENTABILIDADE 

 

2.1 Conceitos Sustentabilidade 

 

Diante da explosão demográfica, das avançadas técnicas de produção, 

da grande exploração dos recursos ambientais, a sociedade, apesar de grande 

parte ser capitalista e almejar cada vez mais o lucro, têm começado a pensar 

de uma forma diferente a fim de garantir um futuro para as próximas gerações. 

Buarque menciona: 

 

“O crescimento das atividades econômicas e da população, nos níveis 
e padrões de consumo atuais, tende a degradar e destruir o meio 
ambiente e os recursos naturais, levando, no futuro, a um 
estrangulamento das possibilidades de desenvolvimento e a um 
comprometimento da qualidade de vida da população.” BUARQUE 
(2004, p. 60). 

 

As organizações mediante esta idéia estão tomando conta que é 

necessário modificar as técnicas obsoletas que exploram demasiadamente o 

meio ambiente por meios alternativos de produção nos quais rentabilidade 

permaneça constante, porém sem dar tanto prejuízo à sociedade, à economia 

de uma forma geral e a própria natureza. Philippi (2001) revela que o meio 

ambiente é o mais prejudicado diante destas novas formas de produção visto 

que é ele o provedor de todos os recursos essenciais para a sobrevivência 

humana, os seja, sem estes recursos naturais a vida das futuras gerações de 

nosso planeta fica inviável. 

Diante disso, o conceito de sustentabilidade surge com o propósito de 

desenvolver ações que visam principalmente o longo prazo, para que as 

empresas não fechem suas portas por falta de recursos naturais devido aos 

desperdícios e as técnicas retrógradas de extração destes recursos utilizadas 

no momento atual. Diante desta idéia, as organizações precisam desenvolver 

“negócios sustentáveis”, ou seja, serviços ou produtos nos quais utilizem os 

recursos disponíveis de uma forma sustentável e que garantam uma 

perpetuidade. Esta preocupação apesar de visar o longo prazo, é fundamental 

que as empresas comecem a desenvolver suas ações o quanto antes visto que 

garantirão com uma maior segurança o reabastecimento destes recursos e o 
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desenvolvimento de suas atividades no futuro já que a extinção destes 

recursos poderá interromper a atividade organizacional a qualquer momento.  

Assim sendo, pode-se definir como sustentabilidade: “a forma como as 

atuais gerações satisfazem as suas necessidades sem, no entanto, 

comprometer a capacidade de gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades” (BRUNDTLAND em apud SCHARF, 2004, p.19).  

 

2.2 Surgimento da sustentabilidade 

 

As primeiras ações que promoveram a sustentabilidade de acordo com 

Savitz (2007) surgiram há bastante tempo, oriundas de algumas empresas que 

possuíam a preocupação de comportar-se de maneira responsável perante 

seus recursos e impactos, porém, em sua grande maioria, sempre agiam 

isoladamente, sem abordar todas as áreas que caracterizam o movimento de 

sustentabilidade, meio ambiente, relações com a comunidade, práticas 

trabalhistas, responsabilidade social, entre outras 

De acordo com Savitz,“Nenhuma das empresas que merecem algum 

registro nos primórdios da história da sustentabilidade apresentaram bom 

desempenho ao longo dos anos em todas as três áreas de responsabilidade 

social, ambiental e econômica.” Savitz (2007, p. 47). Com o intuito de 

exemplificar esta citação, Savitz (2007) cita alguns exemplos: 

 

- Fabrica da DuPont, na qual desde do inicio de suas atividades possuía uma 

preocupação com a segurança de seus colaboradores e com a sociedade, a 

fim de evitar que seus colaboradores fossem vítimas de seus explosivos, 

porém, apenas duzentos anos depois que começou a desenvolver uma 

preocupação com o meio ambiente visto que começou a limpar as mais de 250 

áreas que contaminou com os resíduos perigosos de suas indústrias. 

- Outro exemplo foi a Ford que foi a pioneira no desenvolvimento da 

sustentabilidade relacionada com os benefícios econômicos para os 

trabalhadores e para a sociedade quando se comprometeu a pagar 

remunerações a seus empregados bem acima da média do mercado para que 

seus trabalhadores pudessem ter boas condições de vida, além do poder 

aquisitivo necessário para adquirir um produto Ford. 
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- A Johnson & Johnson (J&J) que desde 1943, Robert Wood Johnson Jr., filho 

do fundador da empresa, redigiu um credo que descreveu a responsabilidade 

da empresa em seus negócios em alguns valores como: 1) Responsabilidade 

da empresa perante seus consumidores; 2) Responsabilidade sob seus 

empregados; 3) Responsabilidade diante da comunidade e do meio ambiente e 

por ultimo, 4) a responsabilidade na qual está relacionada com satisfação dos 

acionistas. 

 

2.3 Tipos 

 

Este conceito é bem amplo e possui diferentes abordagens, podendo 

relacioná-lo com a satisfação das necessidades humanas em relação à 

questão ecológica, a tecnológica, a política, a econômica ou com a questão 

social e espacial da humanidade. Todas estas abordagens podem se relacionar 

com a sustentabilidade visto que não conseguimos separar uma das outras já 

que não possuem um limite claro definido onde começa uma e acaba a outra, 

pelo contrario, são todas interdependentes relacionadas. Estas abordagens são 

estudadas por Sachs (1993), no qual comprova a necessidade de levar em 

conta as cinco dimensões na hora de realizar o planejamento do 

desenvolvimento sustentável de uma empresa: Social, econômica, ecológica, 

espacial e cultural. É importante a reflexão em todas as cinco dimensões de 

uma forma conjunta visto que se elas se relacionam entre si e o 

desenvolvimento sustentável só vai ocorrer quando o empresário desenvolver 

ações em cada um destas vertentes. 

 

2.3.1 Sustentabilidade Social 

 

A sustentabilidade na dimensão social está intimamente relacionada 

com a tentativa de diminuição de todas as formas de exclusão social, ou seja, 

uma preocupação com o bem estar e as condições de vida que a população 

leva, defendendo a idéia que todos precisam de condições mínimas de saúde, 

de educação, de habitação e de saneamento para viver sustentavelmente. A 

sustentabilidade social busca alterar o mundo que Bird (2005) descreve em seu 

relatório 2000/2001: 
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“O mundo tem muita pobreza em meio à abundância. Dos 6 bilhões de 
habitantes, 2,8 bilhões (quase a metade) vive com menos de 2 dólares 
por dia, sendo 44% no Sul da Ásia (...). Nos países ricos, menos de 
uma criança em 100 não completa cinco anos, nos países mais pobres 
um quinto das crianças morrem antes disso. Enquanto nos países ricos 
menos de 5% de todas as crianças abaixo de 5 anos são desnutridas, 
nos países pobres a proporção chega a 50%” (BIRD, 2000, p.3). 

 

 Além de combater a desigualdade, a má distribuição de renda e as 

condições mínimas de sobrevivência, este conceito aborda também a 

necessidade que o ser humano possui de pertencer a um grupo e ser 

prestigiado por ele, a capacidade que a mídia possui em fazer com que você 

necessite consumir a cada dia mais para fazer parte do grupo da classe A, do 

clube, do colégio... 

 

“Tanto um desenvolvimento insuficiente que conduza à pobreza como 
um desenvolvimento inadequado que resulte em consumo excessivo, 
associados a uma população mundial em expansão, podem resultar 
em sérios problemas para a saúde relacionados ao meio ambiente, 
tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos” 
(Agenda 21 Global – Capítulo 3) (www.mma.gov.br). 

 

Esta citação mostra o quanto é fundamental agirmos socialmente 

responsáveis a fim de combater a pobreza e qualquer outra forma de exclusão 

social visto que a pobreza não mais é do que uma privação de capacidades 

segundo Sem (2000). 

É importante que o combate a esta privação de capacidades se dê 

através do investimento em educação e não através da política assistencialista, 

como vem sendo praticado no Brasil com a distribuição de “bolsas” família, 

gás...; visto que estas “ajudas” não desenvolvem capacidades no ser humano, 

pelo contrário, as pessoas que as recebem se tornam apenas mais reféns e 

dependentes, impossibilitando que estas pessoas superem estas condições de 

pobreza e privação de capacidades. 

 

2.3.2 Sustentabilidade Econômica 

 

 Quando algum empresário ou o próprio Estado monta uma empresa, 

sem dúvida, um dos primeiros quesitos que é analisado é a rentabilidade, ou 
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seja, a capacidade do negócio em gerar riqueza. É nesta ótica, que a 

sustentabilidade econômica está inserida, nada mais é do que uma importante 

análise da perspectiva de futuro do projeto a fim de tomarmos decisões para 

alavancar cada vez mais o negócio.  

 As empresas além da rentabilidade precisam se preocupar com a gestão 

e a aplicabilidade dos recursos naturais visto que muitos sistemas produtivos 

utilizam a natureza como fonte de matérias primas.  

 Acredita-se que o papel do governo seja fundamental para estipular 

políticas de proteção a natureza e incentivar o desenvolvimento sustentável 

entre os empresários com o intuito de poupar a principal fonte de matérias 

primas visto que sem ela o desenvolvimento se torna insustentável conforme a 

citação de Montibeller (2004): 

 

O crescimento das atividades econômicas e da população, nos níveis e 
padrões de consumo atuais, tende a degradar e destruir o meio 
ambiente e os recursos naturais, levando, no futuro, a um 
estrangulamento das possibilidades de desenvolvimento e a um 
comprometimento da qualidade de vida da população (MONTIBELLER, 
2004, p. 60). 

 

 

2.3.3 Sustentabilidade Ecológica 

 

 No mundo existem diversos ecossistemas que de uma maneira 

equilibrada promovem a vida em suas diversas formas e o conceito de 

sustentabilidade está intimamente ligado à capacidade de recomposição e 

regeneração destes ecossistemas. A maneira com que a humanidade lida com 

esta ecologia é fundamental para determinar se estes ecossistemas possuem 

uma origem finita ou infinita. 

 Diante do desenvolvimento industrial e a expansão econômica em nosso 

planeta, o equilíbrio destes ecossistemas vem sendo alterado, impactando e 

comprometendo o futuro das gerações. 

 É nesta ótica, que a sustentabilidade possui o propósito de reduzir o 

consumo de recursos naturais, ao mesmo tempo em que impulsiona a 

pesquisa por tecnologias de produção limpas, buscando sempre uma maior 

economia de recursos. 
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 Sachs (1993) sugere algumas formas de alavancar a sustentabilidade 

ecológica como: intensificação do uso dos recursos potenciais dos vários 

ecossistemas com o mínimo de danos aos sistemas de sustentação da vida, 

redução do volume de resíduos e de poluição, intensificação da pesquisa de 

tecnologias limpas, limitação do consumo de combustíveis fósseis e de outros 

recursos e produtos facilmente esgotáveis ou ambientalmente prejudicáveis, 

entre outros. 

 

2.3.4 Sustentabilidade Cultural 

 

 A globalização trouxe além da rápida troca de informações entre o 

mundo todo, um aumento e uma maior difusão dos costumes e da cultura 

existente em cada país, possibilitando cada local incorporar danças, músicas, 

costumes e até o vocabulário estrangeiro aos seus próprios costumes, 

tornando-os também típicos e contribuindo para o enfraquecimento da cultura 

nacional e o surgimento de uma cultura comum a todos os países. 

 A difusão da cultura entre o mundo também pode se tornar instrumento 

de desenvolvimento sustentável e geração de riqueza desde que seja usada 

através do turismo e da exploração de recursos culturais como visitação de 

praças históricas, estatuetas, obras de arte, ou ainda através da exploração 

dos costumes de um povo, como os índios ou os árabes. 

 É na tentativa de amenizar estes danos culturais causados pela 

globalização e impulsionar a sustentabilidade cultural que se faz necessário, 

buscar novos modelos de produção nos quais respeitem e privilegiem os 

processos de desenvolvimento que respeitem a cultura e as particularidades de 

cada local. 

 Cuéllar (1997, p. 233) revela: “[...] cabe a cada sociedade avaliar a 

natureza e a precariedade de seus recursos herdados, determinando por conta 

própria o uso reservado a nada um deles, não segundo um espírito nostálgico, 

mas dentro de um espirito de desenvolvimento [...]”. 
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2.3.5 Sustentabilidade Espacial 

 

 A explosão demográfica e por consequência o aumento da produção e 

do consumo destas pessoas ocasionaram uma maior pressão nos 

ecossistemas do planeta, dificultando seu equilíbrio, principalmente nas áreas 

de maior concentração urbana. Exemplos disso são as extensas filas, a 

poluição sonora e do ar, os grandes engarrafamentos, a tamanha violência, 

entre outros. Além de todos estes problemas existentes nos grandes centros, o 

interior e a área rural também são prejudicados por falta de mão de obra. 

 É nesta ótica que o desenvolvimento sustentável espacial precisa 

desenvolver políticas públicas que possuam o propósito de tentar trazer o 

equilíbrio novamente entre estes dois ambientes, ou seja, é necessário 

incentivar a população a voltar para o interior através do melhoramento dos 

meios de subsistência e de uma política voltada no desenvolvimento de uma 

boa educação, um bom sistema de saúde, e com boas oportunidades de 

emprego para que a humanidade enxergue o interior com outros olhos. 

 

2.3.6 Sustentabilidade Tecnológica 

 

 É notória a imensa importância dada à tecnologia em geral no mundo 

contemporâneo, devido ao aprimoramento diário de todo o sistema produtivo 

da humanidade, sistema, esse, que é responsável, muitas vezes, pelo 

enriquecimento ou empobrecimento de uma nação. É a tecnologia a 

responsável pelo aumento e acirramento da competitividade entre os países 

visto que, muitas vezes, é ela a fundamental para determinação da qualidade e 

do custo de um produto, ocasionando, assim, numa maior probabilidade de 

expansão de mercados os países que a detém. 

 Neste ambiente, a tecnologia se tornou fundamental para o 

desenvolvimento sustentável visto que os países desenvolvidos são os 

investidores e os impulsionadores destas inovações, enquanto os demais 

países dependem da compra destas tecnologias para o desenvolvimento de 

seus sistemas produtivos. Por isso, atribui-se que os países desenvolvidos 

possuem como foco principal desenvolver soluções de aprimoramento do 

sistema produtivo enquanto os países pobres ficam mais restritos em 
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desenvolver seus mercados visto que em sua grande maioria não possuem 

investimentos em tecnologia. Barbieri afirma que “... nos países mais 

desenvolvidos que são os que mais investem em ciência e tecnologia. (...) E é 

justamente entre esses países onde se verifica o comércio de tecnologia mais 

intenso” (BARBIERI, 1990: 132).  

 A idéia de desenvolvimento sustentável está intimamente relacionada 

com o conceito mudar esta situação, ou seja, trazer técnicas modernas e um 

pouco mais de tecnologia para os países em desenvolvimento com o propósito 

de otimizar tempo e evitar perder recursos. 

 

2.3.7 Sustentabilidade Política 

 

 A sustentabilidade política pode ser definida resumidamente através da 

citação de Arendt: “... política é a liberdade...” (ARENDT, 1993, p. 117). Esta 

definição demonstra que a sustentabilidade política possui seus alicerces 

baseados na democracia e na cidadania. 

 A democracia e a cidadania são fundamentais no desenvolvimento 

sustentável visto que possuem em sua essência a liberdade de expressão do 

povo, ou seja, permite que a sociedade reivindique a exploração dos recursos 

naturais de forma demasiada e por melhores condições de vida na qual a 

exclusão social não faça mais parte do cotidiano das pessoas, contribuindo 

para uma sociedade sustentável com valores, costumes e cultura local. 

 

2.4 A Busca de Soluções 

 

 No final da década de 1960, os danos ao meio ambiente foram 

impulsionados ainda mais, fazendo com que surgissem os primeiros estudiosos 

com o propósito de divulgá-los para que a sociedade ficasse ciente dos riscos 

que estava exposta. Diante disse, em 1968 a Suécia propôs a fundação da 

ONU (Organização das Nações Unidas) com a finalidade de realizar uma 

Conferência Internacional na qual pudesse abordar os problemas ambientais e 

suas consequências, reunião esta que só veio a acontecer em Estocolmo no 

ano de 1972. Um dos resultados desta conferência de grande valia foi à criação 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 
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Dez anos após a criação do PNUMA, seu conselho de administração fundou 

uma comissão para estudar os problemas ambientais e suas possíveis 

soluções. Em 1983, a ONU fundou uma comissão independente para analisar o 

desenvolvimento da humanidade chamada de Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). 

 Após esta analise, em 1987 a comissão emitiu um relatório chamado, 

“Nosso Futuro Comum” no qual constava pela primeira vez, o conceito de 

“desenvolvimento sustentável” que tentava incorporar a idéia de 

desenvolvimento juntamente com a sustentabilidade, ou seja, a capacidade de 

satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

futuras gerações em satisfazer suas próprias necessidades. 

 A figura abaixo resume demonstra de uma maneira simplificada o 

conceito de desenvolvimento sustentável. 

 

Figura 1 – Dimensões do desenvolvimento sustentável 

 
Fonte: Adaptado de :<http://www1.indsate.edu/facilities/sustainability/> acessado em 12/12/12 

 

 Embora esta preocupação com o desenvolvimento sustentável ser uma 

questão levantada na década de 1970 e 1980, as verdadeiras providencias só 

foram impulsionadas a partir da década de 1990 através de importantes 

documentos e acordos internacionais. Entre estes acordos podemos citar: 
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2.4.1 Agenda 21 

 

A Agenda 21 se tratou de uma conferência realizada em 1992 no Rio de 

Janeiro com a participação 178 países qual foi assinado um programa de ação 

estratégico de 40 capítulos com o propósito de expandir a idéia de 

desenvolvimento sustentável no século 21. Esta Agenda nada mais foi do que 

um instrumento de planejamento para a constituição de uma sociedade 

sustentável na qual conciliasse e harmonizasse os métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica e questões políticas e culturais. 

 Esta Agenda possuiu sua importância por defender a idéia que o 

desenvolvimento e o meio ambiente são inseparáveis, e devido a isso devem 

fazer parte das políticas públicas e das práticas sociais de todo o planeta 

independentemente da localização geográfica e da situação econômica dos 

países. 

 Os princípios da Agenda buscaram alterar os métodos de produção e de 

utilização e extração dos recursos naturais por tecnologias mais limpas e 

métodos menos agressivo com o intuito de reduzir os impactos causados à 

natureza e assegurar condições de vida no planeta para as gerações futuras. 

Para sintetizar, a Agenda 21 possuiu seus capítulos estruturados conforme a 

tabela abaixo com o propósito básico de combater as questões que impedem 

ou dificultam o desenvolvimento sustentável da sociedade: 

 
Tabela 1 - Capítulos da Agenda 21 Global 

Capítulos da Agenda 21 Global 
Capítulo 1 Preâmbulo 
Capítulo 2 Cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento 
sustentável 
Capítulo 3 Combate à pobreza 
Capítulo 4 Mudança dos padrões de consumo 
Capítulo 5 Dinâmica demográfica e sustentabilidade 
Capítulo 6 Proteção e promoção das condições da saúde humana 
Capítulo 7 Promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos 
humanos 
Capítulo 8 Integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de 
decisões 
Capítulo 9 Proteção da atmosfera 
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Capítulos da Agenda 21 Global 
Capítulo 10 Abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos 
recursos terrestres 
Capítulo 11 Combate ao desflorestamento 
Capítulo 12 Manejo de ecossistemas frágeis: a luta contra a desertificação e a 
seca 
Capítulo 13 Gerenciamento de ecossistemas frágeis: desenvolvimento 
sustentável das montanhas 
Capítulo 14 Promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável 
Capítulo 15 Conservação da diversidade biológica 
Capítulo 16 Manejo ambientalmente saudável da biotecnologia 
Capítulo 17 Proteção dos oceanos, de todos os tipos de mares 
Capítulo 18 Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos 
Capítulo 19 Manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas 
Capítulo 20 Manejo ambientalmente saudável dos resíduos perigosos 
Capítulo 21 Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e dos 
esgotos 
Capítulo 22 Manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos 
radioativos 
Capítulo 23 Preâmbulo 
Capítulo 24 Ação mundial pela mulher, com vistas a um desenvolvimento 
sustentável e equitativo 
Capítulo 25 A infância e a juventude no desenvolvimento sustentável 
Capítulo 26 Reconhecimento e fortalecimento do papel das populações 
indígenas e suas comunidades 
Capítulo 27 Fortalecimento do papel das organizações não-governamentais 
Capítulo 28 Iniciativas das autoridades locais em apoio à Agenda 21 
Capítulo 29 Fortalecimento do papel dos trabalhadores e de seus sindicatos 
Capítulo 30 Fortalecimento do papel do comércio e da indústria 
Capítulo 31 A comunidade científica e tecnológica 
Capítulo 32 Fortalecimento do papel dos agricultores 
Capítulo 33 Recursos e mecanismos de financiamento 
Capítulo 34 Transferência de tecnologia saudável, cooperação e fortalecimento 
institucional 
Capítulo 35 A ciência para o desenvolvimento sustentável 
Capítulo 36 Promoção do ensino, da conscientização e do treinamento 
Capítulo 37 Mecanismos nacionais e cooperação internacional para 
fortalecimento institucional 
Capítulo 38 Arranjos institucionais internacionais 
Capítulo 39 Instrumentos e mecanismos jurídicos internacionais 
Capítulo 40 Informação para a tomada de decisões 
Fonte: www.mma.gov.br 
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2.4.2 Protocolo de Kyoto 

 

O protocolo de Kyoto foi um pouco mais além do que a Agenda 21, 

estabeleceu um acordo a fim de proteger o planeta do efeito estufa objetivando 

reduzir em 5,2% a emissão de poluentes, principalmente do dióxido de 

carbono, entre os anos 90 e 2012. Este protocolo foi bastante polêmico já que 

não virou lei porque apesar da adesão de 146 países, os Estados Unidos, 

responsável por cerca de 33% da emissão de poluentes em toda atmosfera, 

não aderiu ao acordo por alegar que esta medida traria prejuízos a sua 

economia. 

 Este protocolo estabeleceu políticas diferenciadas de acordo com o grau 

de poluição que cada país possui, ou seja, os países desenvolvidos que em 

geral são os maiores poluidores visto que possuem uma maior quantidade de 

indústrias e um maior numero de veículos por durante um maior período, 

dever-se-ia reduzir a emissão de seus gases poluente de uma forma mais 

eficaz do que os países em desenvolvimento, nos quais ainda necessitem 

desenvolver suas indústrias para alcançar o desenvolvimento sustentável 

social. Alguns autores conceituam esta forma de política como o principio do 

Poluidor-Pagador. 

 

2.4.3 Pacto Global 

 

 O Pacto Global, diferentes de ambas as iniciativas, abordou outras 

questões além da preocupação ambiental. Ele possuiu o objetivo de mobilizar 

as entidades internacionais com o propósito de adotar práticas e valores 

internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de 

trabalho, meio ambiente e de combate à corrupção estabelecendo para isso 

dez princípios: 

1) As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos 

reconhecidos internacionalmente; 

2) Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos; 

3) As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o 

reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; 

4) A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; 
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5) A abolição efetiva do trabalho infantil; 

6) Eliminar a discriminação no emprego; 

7) As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 

ambientais; 

8) Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade 

ambiental; 

9) Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente 

amigáveis; 

10)  As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, 

inclusive extorsão e propina. 

 

2.4.4 Desenvolvimento de Milênio  

 

No ano de 2000, a Cúpula do Milênio promovida pela ONU na qual 

participaram os líderes das grandes potências mundiais e chefes de Estado de 

189 países, analisaram e discutiram sobre os maiores problemas sociais 

enfrentados atualmente pela sociedade, e diante disso, reafirmaram oito 

objetivos de milênios com o intuito de proteger principalmente as crianças do 

mundo e que em breve, se tornaram as futuras gerações de nosso planeta. 

Juntos destes objetivos foram estabelecidos metas claras e indicadores com o 

intuito de acompanhar alcançar seus objetivos até o ano 2015, são eles: 

 

Tabela 2 – Objetivos do milênio 

OBJETIVOS E METAS INDICADORES 

Objetivo 1. Erradicar a pobreza extrema e a fome 

Meta 1.Reduzir para metade, 
entre 1990 e 2015 a proporção 
das pessoas cujo rendimento é 
menor que 1 dólar PPC por dia 

Meta 2.Reduzir para metade, 
entre 1999 e 2015 a proporção 

das pessoas que sofrem de 
fome 

• Proporção da população com 
renda inferior a 1 dólar PPC por 

dia 
o Regiões do Mundo 
o Brasil 

• Parcela do quintil mais pobre 
no consumo nacional. 

• Predominância de crianças de 
cinco anos com peso deficiente 

• Proporção de pessoas abaixo  
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• de um nível mínimo de 
consumo de energia alimentar 

Objetivo 2. Alcançar o ensino primário universal 

Meta 3. Assegurar, até 2015, que 
as crianças em toda a parte, tanto 

meninos quanto meninas, 
conseguirão concluir curso 

completo de ensino primário 

• Taxa de escolarização líquida 
no ensino primário 

o Regiões do mundo 
o Brasil 

• Proporção de alunos que, 
partindo do 1º ano, atingem o 
5º ano 

• Taxa de alfabetização para 
população de idade entre 15 e 

24 anos 

Objetivo 3. Promover a igualdade de gênero e capacitar as mulheres 

Meta 4. Eliminar a disparidade de 
gênero nos ensino primário e 

secundário, de preferência até 
2005, e em todos os níveis de 

ensino até 2015 

• Razão entre mulheres e 
homens nos ensinos primário, 

secundário e superior 
o Brasil 

• Razão entre mulheres e 
homens alfabetizados 

• Parcela de mulheres 
assalariadas no setor não 
agrícola 

• P percentagem de assentos 
ocupados por mulheres nos 

parlamentos nacionais 
o Brasil 

Objetivo 4 . Reduzir a mortalidade de crianças 

Meta 5. Reduzir em dois terços, 
entre 1990 e 2015, a taxa de 

mortalidade de menores de cinco 
anos. 

• Mortalidade de menores de 
cinco anos 

o Regiões do Mundo 
o Brasil 

• Taxa de mortalidade infantil 
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o Brasil 
• Proporção de crianças de 1 ano 

totalmente vacinadas contra o 
sarampo 

Objetivo 5. Melhorar a saúde materna 

Meta 6. Reduzir em três quartos, 
entre 1999 e 2015, a taxa de 

mortalidade materna 

• Taxa de mortalidade materna 
• Percentagem de partos 

atendidos por técnicos de 
saúde qualificados 

Objetivo 6.Combater a Aids, malária e outras doenças 

Meta 7. Parar até 2015 e começar 
a inverter a propagação da AIDS 

Meta 8. Parar até 2015 e começar 
a inverter a incidência da malária 

e outras doenças principais 

• Prevalência da AIDS entre 
mulheres grávidas com 15-24 
anos 

• Taxa de utilização de 
preservativos da taxa de 
prevalência de contraceptivos 

• Número de órfãos decorrentes 
de Aids materna 

o Brasil 
• Proporção da população em 

áreas de risco de malária que 
usa medidas efetivas de 
prevenção e tratamento da 
malária 

• Taxas de prevalência e de 
óbitos associados com a 
tuberculose 
• Percentagem de casos de 

tuberculose detectados e 
curados sob tratamento 
observado diretamente. 

Objetivo 7. Assegurar a sustentabilidade ambiental 

Meta 9. Integrar os princípios do 
desenvolvimento sustentável nas 
políticas e programas dos países 

e inverter a perda de recursos 
ambientais 

Meta 10. Reduzir para metade, 
até 2015 a proporção das 

• Proporção de área terrestre 
coberta por florestas 

o Brasil 
• Superfície de terras protegidas 

para manter a diversidade 
biológica 
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Fonte: http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/lista_objetivos.html 

 

 

pessoas sem acesso sustentável 
à água potável e saneamento 

Meta 11. Alcançar, até 2020, uma 
melhoria significativa na vida de 

pelo menos 100 milhões de 
habitantes de bairros degradados 

• Utilização de energia (kg 
equivalente petróleo) por 1 

dólar de PIB 
• Emissões de dióxido de 

carbono per capita 
• Proporção da população com 

acesso sustentável a uma fonte 
de água melhorada, urbano e 

rural 
o Regiões do Mundo 
o Brasil 

• Proporção da população com 
acesso a saneamento 

melhorado, urbano e rural 
o Regiões do Mundo 
o Brasil 

• Proporção de pessoas que 
usam combustíveis sólidos; 

• Proporção de famílias com 
acesso à posse segura 

Objetivo 8. Promover uma parceria mundial para o desenvolvimento 

Meta 12. Continuar a desenvolver um sistema comercial e financeiro 
aberto, baseado em regras, previsível e não discriminatório 

Meta 13. Enfrentar as necessidades especiais dos países menos 
desenvolvidos. Inclui: acesso livre de tarifas e quotas para as exportações 
dos países menos desenvolvidos, dentre outras metas. 

Meta 14. Enfrentar as necessidades especiais dos países interiores e dos 
pequenos estados insulares em desenvolvimento 

Meta 15. Tratar os problemas da dívida dos países em desenvolvimento. 

Meta 16. Desenvolver e executar, em cooperação com países 
desenvolvidos, estratégias para um trabalho digno e produtivo para os 
jovens. 

Meta 17. Prover acesso, em cooperação com empresas farmacêuticas, a 
medicamentos essenciais e a preços comportáveis. 

Meta 18. Tornar acessíveis, em cooperação com o setor privado, os 
benefícios das novas tecnologias, em particular os da informação e 
comunicação. 
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2.4.5 Carta da Terra  

 

 A Carta da Terra se tratou de um documento que expos dezesseis 

princípios éticos necessários para a construção e manutenção de uma 

sociedade global justa, pacifica e sustentável. Ela procurou incentivar e 

despertar a responsabilidade e o comprometimento de todos com a vida e com 

as futuras gerações. Segue abaixo seus princípios enraizados na preservação 

dos recursos naturais e no desenvolvimento sustentável, são eles: 

 

1) Respeitar a Terra e a vida em toda sua diversidade; 

2) Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor; 

3) Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, 

sustentáveis e pacíficas; 

4) Assegurar a generosidade e a beleza da Terra para as atuais e as 

futuras gerações; 

5) Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, 

com especial atenção à diversidade biológica e aos processos naturais 

que sustentam a vida; 

6) Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção 

ambiental e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura 

de precaução; 

7) Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as 

capacidades regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar 

comunitário; 

8) Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover o 

intercâmbio aberto e aplicação ampla do conhecimento adquirido; 

9) Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental; 

10) Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis 

promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e 

sustentável; 

11)  Afirmar a igualdade e a equidade dos gêneros como pré-requisitos para 

o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à 

educação, assistência de saúde e às oportunidades econômicas; 



35 
 

 
 

12) Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um 

ambiente natural e social capaz de assegurar a dignidade humana, a 

saúde corporal e o bem-estar espiritual, com especial atenção aos 

direitos dos povos indígenas e minorias; 

13) Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e prover 

transparência e responsabilização no exercício do governo, participação 

inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça; 

14) Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os 

conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de 

vida sustentável; 

15) Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração; 

16) Promover uma cultura de tolerância, não-violência e paz; 
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3 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

3.1 Conceitos de Responsabilidade Social 

 

 Como já foi mencionado anteriormente, o modelo padrão de gestão vem 

sofrendo grandes alterações, frente à era de desenvolvimento sustentável que 

está surgindo. Alguns fatores, diferentemente do lucro, estão sendo 

impulsionados, como já foi mencionado anteriormente, entre eles, o importante 

papel das empresas em agirem responsavelmente perante a sociedade. 

 Os novos consumidores possuem uma preocupação em manter a ética 

nos processos produtivos que começa da agricultura e do fornecimento de 

matéria prima até a venda de produtos industrializados e a própria prestação 

de serviços pelas organizações. As empresas, em qualquer do setor que ela 

atue, necessita agir e tomar decisões que visem proteger o meio ambiente e a 

própria sociedade através do desenvolvimento de programas que incentivem o 

reflorestamento e preservação de áreas verdes, além de proteger a 

comunidade evitando o trabalho infantil ou em condições desumanas. 

 É com base nestes “novos compradores” que as organizações estão 

buscando desenvolver e incorporar em seus valores termos como: 

responsabilidade social, ação social e a própria filantropia a fim de constituir um 

diferencial competitivo perante os concorrentes e aumentar as chances de 

permanência dentro deste mercado tão competitivo. Karkotli (2004) resume 

através do quadro abaixo o conceito de cada termo que, muitas vezes, podem 

ser concorrentes ou sinônimos. 

 

Quadro 1 – Definições de termos que se confundem com Responsabilidade Social. 

Filantropia: Tem como base os princípios da caridade e da custódia e amor à 

humanidade 

Ação Social: É a ação de curto prazo com o objetivo de satisfazer as 

necessidades em prol da sociedade ou de uma comunidade especifica. 

Responsabilidade social corporativa: É o comportamento ético e responsável 

que busca a qualidade nas relações que a organização estabelece com todos 

os seus stakeholders, associado direta e indiretamente ao negocio da 



37 
 

 
 

empresa, incorporado à orientação estratégica da empresa, e refletido em 

desafios éticos para as dimensões econômicas, ambiental e social. 

Marketing social: Significa entender e atender a sociedade, proporcionando a 

satisfação e o bem-estar da mesma dentro de um comportamento ético e 

social responsável, visando as transformações sociais. 

Marketing ideológico/institucional: É utilizado para indicar a associar as 

iniciativas pelas quais uma empresa procura manter, fortalecer e solidificar a 

imagem e a identidade da marca perante ao seu público-alvo. 

Fonte: Karkotli, 2002: 79 ; p. 48 

 

Segue abaixo outro quadro que Karkotli 2002 sintetiza, na pagina 57, vários 

conceitos sobre responsabilidade social com seu respectivo autor: 

 

Quadro 2 - Síntese Conceitual de Responsabilidade Social 

Autores Conceituação 

Bowen (1943) Obrigação do empresário de adotar 

políticas, tomar decisões e 

acompanhar linhas de ação 

desejáveis, segundo os objetivos e 

valores da sociedade. 

Petit (1976) Ética do lucro dando lugar à ética da 

responsabilidade social: demandas 

sociais que não podem ser satisfeitas 

pelas técnicas tradicionais de 

gerência empresarial, ou seja, com 

funções especificamente econômicas. 

Friedman (1970) Responsabilidade social é um 

comportamento antimaximização de 

lucros, assumido para beneficiar 

outros que não os acionistas da 

empresa. Portanto, existe somente 

uma responsabilidade da empresa: 

utilizar seus recursos e organizar suas 
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atividades com o objetivo de 

aumentar seus lucros, seguindo as 

regras do jogo de mercado. 

Kugel(1973) Desenvolvimento do conceito de 

responsabilidade social: acompanhou 

a própria evolução dos programas 

sociais estabelecidos pelas empresas 

americanas. Os executivos passaram 

a aceitar a necessidade de realizar 

certas ações e procuraram fazer com 

que fossem componentes regulares 

das operações das empresas. 

Zenisek (1979) Responsabilidade social com uma 

preocupação das empresas com as 

expectativas do público. Seria, então, 

a utilização de recursos humanos, 

físicos e econômicos para fins sociais 

mais amplos, e não simplesmente 

para satisfazer interesses de pessoas 

ou organizações em particular. 

Fonte: Hatz, 2001 p. 39 

 

Além desta nova “exigência” dos consumidores, as organizações 

também constataram que os problemas sociais também impactam no 

desenvolvimento de uma nação. Melo Neto (2001)) defende a idéia que “... o 

desemprego e a exclusão social [...] tendem a atingir momentos intoleráveis. E 

é neste aspecto que reside o maior medo das empresas transnacionais” 

(MELO NETO; Froes, 2001 p. 6), apontando como outro aspecto relevante e 

que precisa ser considerado diante para o desenvolvimento e o planejamento 

estratégico das empresas. 

 

 

 

 



39 
 

 
 

3.2 Histórico e Evolução 

 

 A preocupação das empresas com o meio ambiente e com os diretos 

humanos não é nada atual, de acordo com Macpherson (1978) esta 

preocupação surgiu no final dos anos 1960 e começo dos anos 1970 tanto na 

Europa como nos Estados Unidos, porém existem autores que discordam 

quanto ao local de surgimento e a época de surgimento. 

 Medeiros (2007, p. 5) já revela que a propagação e o desenvolvimento 

da Responsabilidade Social se deram “a partir dos EUA e a motivação se 

fundamentou na busca por maior consciência de segmentos da sociedade em 

relação à responsabilidade das empresas na preservação do meio ambiente...”. 

Medeiros (2007) ainda cita como grande marco do surgimento a questão da 

responsabilidade social, o processo movido em 1916 pelos irmãos Dodge 

contra a Ford, no qual os irmãos Dodge questionavam a decisão tomada pelo 

Henry Ford, presidente da companhia na época, na qual determinou que os 

lucros da empresa seriam reinvestidos na companhia com o intuito de expandir 

a empresa e conseguir com que os automóveis ficassem um pouco mais 

acessíveis. Medeiros (2007) complementa ainda que Ford possuía a ambição 

de empregar mais colaboradores para disseminar benefícios a ajudá-los a 

organizar suas próprias vidas e a construir seus lares e para que isso se 

concretizasse, Ford precisava reinvestir a maior parte dos lucros da empresa 

na própria fábrica, o que trouxe muita insatisfação aos demais acionistas da 

empresa, entre eles os irmãos Dodge. Estes irmãos moveram um processo 

contra Ford no qual obteve êxito visto que a Suprema Corte de Michigan tomou 

sua decisão baseada na teoria que a empresa possuiu como finalidade 

principal gerar riqueza e lucro e não desenvolver e ajudar as pessoas conforme 

Ford estava decidindo. A iniciativa de Ford demonstrava os primeiros princípios 

e indícios de responsabilidade social 

 Este fato apesar de não ter obtido o sucesso desejado pelo Henry Ford, 

marcou uma preocupação da organização com a sociedade e com o 

desenvolvimento humano, através da iniciativa de seu fundador, fazendo com 

que após este caso, surgissem criticas aos modelos que as organizações 

vinham adotando no qual as organizações possuíam como propósito único a 

maximização da riqueza para os acionistas, sem nenhuma preocupação com a 
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sociedade na qual ela esta inserida, fazendo com que muitas decisões nas 

Cortes americanas, após este episodio, fossem favoráveis a ações de 

filantropia e de responsabilidade social. (Medeiros, 2007). Ashley (2002) 

demonstra através da citação, por exemplo, que “Foi favorável à doação de 

recursos para a Universidade de Princenton, contrariamente aos interesses dos 

acionistas” (ASHLEY, 2002 p, 7), reforçando a idéia de alteração da 

mentalidade na época e a propagação da responsabilidade social pelo mundo. 

 Apenas em meados dos anos 1940, obtivemos os primeiros registros 

escritos na Europa tratando o tema de responsabilidade social no setor 

industrial: 

 Em 1942, a idéia aparecia num manifesto subscrito por 120 industriais 

ingleses, onde se afirmava sem rodeios: A responsabilidade dos que dirigem a 

indústria é manter um equilíbrio justo entre vários interesses do público com o 

consumidor, dos funcionários e operários como empregados e dos acionistas 

com investidores. Além disso, dar maior contribuição possível ao bem estar da 

nação como um todo. (COSTA, 2000, p. 41) 

 Nos anos que se sucederam 1960 e 1970, a Guerra Vietnamita trouxe 

uma insatisfação popular tamanha nos Estados Unidos devido aos ataques aos 

inimigos ocorrerem com a utilização de material altamente tóxico que além de 

matar uma grande quantidade de pessoas, agredia o meio ambiente de forma 

demasiada. Este episódio de acordo com Marques (1978 apud TINOCO, 2006) 

incentivou e expandiu novos conceitos sobre responsabilidade social, 

relacionados com o meio ambiente, impulsionados pela pressão que a 

comunidade exerceu nas empresas para desenvolverem projetos e ações na 

qual demonstrassem que estavam sendo socialmente responsáveis. 

 

Surge a partir desse fato um conceito diferenciado de responsabilidade 
social das empresas que as vê como reflexo de objetivos e valores 
sociais, ou seja, como instrumentos pelos quais a sociedade pode 
promover seus objetivos. Nesse sentido, muitas organizações 
passaram a adotar uma nova moral empresarial, a partir da qual as 
empresas não têm mais o direito de produzir e vender o que desejam, 
Entretanto, contra essa nova idéia insurgiram-se os defensores do livre 
mercado, pois para estes a prática da responsabilidade social reduz a 
eficiência do mercado. (KARKOTLI, 2004, p. 50 e 51) 
 

 Entre as décadas de 1970 e 1980, as empresas colocaram a 

responsabilidade social em segundo plano diante dos elevados custos de 
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energia e dos investimentos e das ações que as organizações precisavam 

tomar a fim de atender a legislação vigente da época que visava e priorizava a 

redução da poluição. (MACHADO, 2006). 

 Segundo Karkotli (2004), “Para sobreviver no mercado, as empresas 

teriam de se voltar ao principio básico de fazer dinheiro, maximizar lucros, 

liberando-se das responsabilidades sociais, impróprias ao objetivo primeiro de 

gerar lucros.”(KARKOTLI, 2004, p. 51) 

 A partir da década de 80 as organizações, tanto dos Estados Unidos 

como da Europa, voltaram a estar novamente preocupadas com o seu papel 

dentro da sociedade e acima de tudo com as medidas e ações que precisam 

tomar a fim de se manter competitivas dentro do mercado. Tinoco (2006), 

menciona: 

 

[...] a responsabilidade social corporativa está relacionada com a 
gestão de empresas em situações cada vez mais complexas, nas quais 
questões como as ambientais e sociais são crescentemente mais 
importantes para assegurar o sucesso e a sustentabilidade dos 
negócios” (TINOCO, 2006, p. 115). 
 

 Com isso, conseguimos demonstrar a importância e a real necessidade 

de desenvolver ações na área de responsabilidade social com o propósito de 

garantirmos o futuro da organização e das demais gerações, bem como de 

melhorarmos a convivência da geração atual. 

 A década de 1990 foi marcada pelo papel que as Organizações Não-

Governamentais (ONGS) obtiveram em seus trabalhos, principalmente a 

Council on Enonomic Priorities Accreditation Agency, uma ONG americana que 

trouxe e incentivou a difusão deste tema para o Brasil. Naja (2008, p. 39) 

comprova este fenômeno com a citação: 

 

[...] foi na década de 1990 que o movimento da responsabilidade social 
ganhou forte impulso no Brasil, por meio da ação de entidades não 
governamentais, institutos de pesquisa e empresas que estavam 
sensibilizadas para a questão. 

 

Comprovando a idéia que: 

 

Na sociedade pós-capitalista não se pode afirmar que uma empresa 
tenha somente o desempenho econômico como único propósito. 
Entretanto, o desempenho econômico é a sua primeira 
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responsabilidade. A empresa que não trabalha para obter lucro, pelo 
menos igual ao custo de seu capital, é irresponsável, pois está 
desperdiçando recursos da sociedade. Também toda empresa deve 
assumir plena responsabilidade pelo impacto causado sobre os 
empregados, o meio ambiente, os clientes, tudo e todos com que se 
relaciona. (KARKOTLI, 2004 apud Drucker, 1989, p. 52). 

 

3.3  A Responsabilidade social no Brasil 

 

 Os primeiros registros de responsabilidade social no Brasil surgiram 

através da “Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas”, em 1965 

publicada pela Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Brasil 

(ADCE Brasil), que nada mais era do que diversos preceitos baseados na 

Doutrina Social Cristã com o propósito de reverter e amenizar as tenções que a 

população vivia na época. A Carta de Princípios do Dirigente Cristã de 

Empresas tomavam como explicação para os problemas da época: os 

desníveis econômicos, os atrasos de certas regiões do país, a injustiça social, 

entre outros, frutos do não investimento em responsabilidade social por parte 

dos empresários, sendo eles os principais agentes que poderiam mudar o 

quadro através do investimento na comunidade e exercendo seu papel 

responsável socialmente perante suas empresas. 

 Para Melo Neto e Froes (2001), a falta de recursos não é a causa 

principal dos agravamentos das questões sociais visto que: 

 

[...]o governo brasileiro possui indicadores significativos, pois 
destina-se 20,9% do seu PIB para gastos sociais, nos âmbitos 
federal, estadual e municipal. Este número coloca o Brasil 
como líder em investimentos sociais na América Latina, onde a 
média de investimentos é de 12,5% do PIB. (MELO NETO E 
FROES, 2001, p. 60). 
 
 

 Então, qual é o problema? Melo Neto e Froes (2001) acredita que o 

grande problema é o local e como é aplicado estes recursos. 

 

[...] má gestão da política social e causa do agravamento dos 
problemas sócias no país, é, portanto, determinado por 2 
(duas) causas maiores: mau direcionamento dos recursos, o 
que significa falta de foco; e a baixa persistência dos seus 
efeitos[...], resumindo, podemos afirmar que as ações sociais 
dos governos são mal gerenciadas porque as políticas sociais 
são mal formuladas e implementadas, o que determina s baixa 
qualidade dos gastos. Este problema, por sua vez, é fruto do 
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mau direcionamento dos recursos e do baixo impacto de suas 
ações junto aos beneficiários. (MELO NETO E FROES, 2001, 
p. 60). 

 
 O papel do Estado, segundo Melo Neto e Froes, 2001, deve possuir não 

uma política assistencialista, “atuando como repassadores de recursos, 

liberadores de verbas e fiscalizadores de ações sociais” (Melo Neto e Froes, 

2001, p. 61) como vem se comportando, e sim, com o desenvolvimento de 

políticas públicas que visem a geração de empregos e renda, além da 

distribuição de recursos para a população genuinamente pobre. 

 No Brasil, devido à incompetência do governo no desenvolvimento 

destas políticas sociais, as empresas privadas, por consequência, tomam para 

si a responsabilidade ou pelo menos a tentativa de resolver ou de amenizar 

estes problemas sociais como afirma Fisher: 

 
[...] aparece com muita evidencia sob forma da responsabilidade social 
corporativa, associado às iniciativas empresariais de intervenção 
social, ou de apoio a projetos, programas e entidades, voltados à ação 
social. (FISHER, apud BORBA, 2003, p. 35 

 
 É importante também ressaltar, o papel da Campanha Nacional da Ação 

da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela a Vida fundada pelo sociólogo 

Hebert de Souza, o Betinho, com o apoio do Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais (IBASE) no ano de 1993 que segundo Naja (2008) também marcou o 

inicio da preocupação das empresas com a responsabilidade social no Brasil. 

 
3.4 Tripé da Responsabilidade Social 

 

Para facilitar o entendimento, a responsabilidade social possui como: 

 
Um dos pilares de sustentação dos negócios, além da qualidade dos 
produtos e serviços, da tecnologia e da capacidade de inovação é ser 
socialmente responsável, pois a empresa socialmente responsável 
consegue atrair maior numero de consumidores, aumenta o potencial 
de vendas e gera maior lucro aos acionistas, considerando na 
atualidade um sinal de reputação corporativa e de marca. (VALÉRIA 
RUEDA e ELISABETE SIQUEIRA, 2010, p. 86 apud Robert Dunn, 
1998, p. 5 apud Ashley, 2002, p.8) 

 
 Segundo Valéria Rueda e Elisabete (2010) as organizações possuem 

como base da responsabilidade social corporativa o atributo Econômico, visto 

as empresas precisam, primeiramente, se estruturar economicamente para 

poder gerar riqueza e, apenas depois, começar a cumprir seu papel 
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responsável perante a sociedade. Após este atributo, o cumprimento de todas 

as normas assume o segundo lugar em importância de acordo com Valéria 

Rueda e Elisabete (2010) visto que é importante que a empresa sirva de 

exemplo para a sociedade em geral como forma de não causar instabilidade na 

economia. “O terceiro atributo a ser considerado é o Ético. A corporação deve 

ser ética, obrigar-se a fazer o que é direito, justo e certo. Deve evitar prejudicar 

o cliente, seja ele empregado, acionista, concorrente, fornecedor, e mesmo o 

seu cliente.” (Valéria Rueda e Elisabete, 2010, p. 87). Outro fator que o mesmo 

autor considera importante é o investimento em filantropia, ou seja, a empresa 

“deve ser um bom cidadão corporativo, contribuindo com recursos para a 

comunidade, objetivando a melhoria da qualidade de vida das pessoas que 

delas dependem de uma forma geral”.  

 
 
3.5  Stakeholders 

 

 De acordo com Freeman (1984), stakeholders em uma organização é o 

termo usado para designar todos os indivíduos que estão em volta da empresa 

e que estão passiveis de afetar ou serem afetados pelo alcance dos objetivos 

definidos pela cúpula organizacional, entre eles estão: os acionistas, os 

colaboradores, os fornecedores, os clientes, a comunidade, o governo, os 

concorrentes, entre outros... 

 Freeman e McVea (2000 apud NAJA, 2008, p. 65) defendem a idéia que 

a organização para obter o sucesso não podem se deter a satisfazer 

exclusivamente a apenas um de seus stakeholders, precisam seguir a “tese de 

que os administradores devem formular e implementar processos que 

satisfaçam todos os grupos que tenham interesse na empresa”. 

 
O propósito econômico e social é criar e distribuir riqueza e valor para 
todos os seus stakeholders primários, sem favorecer um grupo a 
expensas de outros. Riqueza e valor não são definidos adequadamente 
somente em termos de aumento de preço da ação, dividendos, ou 
lucros. CLARKSON (1995 apud NAJA, 2008, p. 65). 
 

 Esta citação confirma o pensamento de Freeman (1984 apud 

MACHADO; FILHO, 2002, p. 32) no qual demonstra que os administradores 

necessitam balancear os recursos aplicados tanto dentro como fora da 
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organização, bem como para os stakeholders primários (acionistas e credores 

no qual detêm o direito legal sobre os recursos organizacionais) como para os 

secundários (comunidade, colaboradores, ou seja, as demais pessoas que são 

menos estabelecidas legalmente) visto que estes dois grupos possuem 

interesses diferentes. Os stakeholders primários possuem como o interesse 

principal da organização, o retorno financeiro, enquanto os secundários, em 

sua maioria, precisam da organização para viver e para manter seus 

empregos. 

 A seguir, segue um quadro com um pequeno resumo dos principais 

stakeholders com suas respectivas contribuições e suas demandas básicas: 

 
Quadro 3 – Síntese das contribuições por stakeholder 

Fonte: Baseado em Duarte e Dias citados em CORRÊA (1997). 
 

STAKEHOLDERS CONTRIBUIÇÕES DEMANDAS BÁSICAS 

ACIONISTAS CAPITAL 
-LUCROS E DIVIDENDOS 
-PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO 

EMPREGADOS 
MÃO DE OBRA 
CRIATIVIDADE 
IDÉIAS 

-SALÁRIOS JUSTOS 
-SEGURANÇA NO TRABALHO 
-REALIZAÇÃO PESSOAL 
-CONDIÇÕES DE TRABALHO 

FORNECEDORES MERCADORIAS -RESPEITO AOS CONTRATOS 
-NEGOCIAÇÃO LEAL 

CLIENTES 
DINHEIRO 
FIDELIDADE 

-SEGURANÇA DOS PRODUTOS 
-BOA QUALIDADE DOS 
PRODUTOS 
-PREÇO ACESSÍVEL 
PROPAGANDA HONESTA 

COMUNIDADE/ 
SOCIEDADE 

INFRAESTRUTURA 

-REPEITO A COMUNIDADE 
-CONTRIBUIÇÃO À MELHORIA 
DA QUALIDADE DE VIDA NA 
COMUNIDADE 
-CONSERVAÇÃO DOS 
RECURSOS NATURAIS 
-PROTEÇÃO AMBIENTAL 
-RESPEITO AOS DIREITOS DE 
MINORIAS 

GOVERNO 

SUPORTE 
INSTITUCIONAL 
JURÍDICO E 
POLÍTICO 

-OBEDIENCIA ÀS LEIS 
-PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

CONCORRENTES 
COMPETIÇÃO 
REFERENCIAL 
DE MERCADO 

-LEALDADE NA CONCORRÊNCIA 
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3.6 Responsabilidade Social Interna e Externa 
 

Melo Neto e Froes (2001) aborda a responsabilidade social com dois 

focos diferente: a interna que se relaciona com as ações sociais voltadas para 

os seus empregados e a externa que possui um foco nas ações sociais 

relacionadas com a comunidade em geral. 

 A responsabilidade social interna se detém e tenta desenvolver 

investimentos em programas de remuneração, assistência médica, participação 

nos resultados, vale transporte, programas de capacitação, financiamento de 

cursos profissionalizantes e os demais benefícios que os colaboradores 

possuem quando prestam seus serviços, que ajudam tanto a eles próprios 

como aos seus dependentes, ou ainda, as organizações podem investir no 

ambiente de trabalho destes colaboradores a fim de torná-los mais 

aconchegantes e saudáveis, visando sempre o bem estar de seus funcionários, 

como fator positivo neste tipo de investimento, Melo Neto e Froes (2001) 

aponta a “mobilização dos empregados e na aquisição e desenvolvimento de 

novas competências humanas” (Melo Neto e Froes, 2001, p. 86). E como fato 

negativo, o mesmo autor descreve “o risco da perda da imagem da corporação 

frente a seus concorrentes mais próximos”. 

 Em contrapartida, a responsabilidade externa se relaciona com as 

responsabilidades que as empresas possuem no âmbito econômico, legal e 

ético fruto, muitas vezes, da exigência de seus fornecedores, clientes, governo, 

sociedade, entre outros, com o propósito de obter uma maior visibilidade, 

admiração e respeito diante da comunidade na qual a organização está 

inserida. 

 A empresa socialmente responsável externamente possui uma 

preocupação com: 

- a comunidade disponibilizando e desenvolvendo ações de promoção 

ambiental, recrutamento de pessoas vítimas de exclusão social, parcerias com 

a comunidade, realização de campanhas com a finalidade de arrecadar 

donativos para pessoas carente ou simplesmente, através da disponibilização 

de recursos para a solução de problemas sociais. 

- os clientes quando a empresa atende plenamente os padrões de segurança 

para uso dos produtos, ou simplesmente quando as organizações se 
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comprometem a responder as reclamações dos clientes, estando sempre 

preocupada com os produtos estão atendendo a real necessidade dos clientes. 

A empresa deve para isso investir em mecanismos de melhoria da eficiência, 

disponibilidade e confiabilidade de seus produtos e serviços, uma ferramenta 

usada por muitas empresas é a implantação de um sistema de Serviço de 

Atendimento a Clientes (SAC). 

- os fornecedores através da análise das práticas de responsabilidade social 

exercidas por estes fornecedores e pelos demais parceiros a fim da empresa 

evitar estar convivente com práticas trabalhistas ilegais e que não estão de 

acordo com seus princípios éticos de proteger os trabalhadores e o meio 

ambiente que a organização adota. 

- o governo a fim de manter parcerias com os poderes públicos com a 

finalidade de apoiar sempre as melhorias sociais e políticas do país, além de 

ser responsável pelo pagamento de todos os tributos competentes, bem como 

o cumprimento as leis do país e que regem a sociedade de uma forma geral. 

 Como vantagem deste investimento, Melo Neto e Froes (2001, p. 86) 

descreve: 

 

[...] a principal vantagem está nos efeitos multiplicadores do exercício 
da cidadania corporativa que se traduzem no aumento da “auto-estima” 
e do sentimento de orgulho dos empregados ao se sentirem parte de 
uma empresa-cidadã. A melhoria da imagem institucional da empresa 
reflete-se na auto-imagem de seus empregados. Além disso, surgem 
resultados econômicos (aumento das vendas, da base de clientes, da 
participação no mercado) e não econômicos (elogios na mídia, novas 
adesões, premiações, etc.) que asseguram a sobrevivência do negocio 
e o sucesso da empresa. 

 

 Como aspecto negativo, Melo Neto e Froes (2001) apontou a 

participação de apenas parte dos colaboradores nos projetos sociais, 

ocasionando uma insatisfação e possível desmotivação devido aos baixos 

salários e benefícios minimizados. 

 Tanto a responsabilidade social interna e externa são importantes para o 

desenvolvimento de um negocio sustentável, porém Melo Neto e Froes (2001) 

acredita que “o melhor caminho a seguir é o foco nas ações sociais externas, 

cujos os principais benefícios são a melhoria da imagem e o estimulo à 

consciência social e a responsabilidade social de seus empregados.”(Melo 

Neto e Froes, 2001, p. 87) 
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3.7 Instituto Ethos 

 

 O Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade Social é uma 

organização, sem fins lucrativos, criada em 1998 fundada por um grupo de 

empresários da iniciativa privadas cuja missão é “mobilizar, sensibilizar e 

ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, 

tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável”. 

Segundo sito do Instituto Ethos (Em : 

<http://www3.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/#.UOuG4uRE76o>. 

Acesso em 20 de dezembro de 2012). 

 Este Instituto vem crescendo bastante contando hoje com mais de 1500 

empresas associadas, fruto do bom trabalho que executa e do aumento da 

preocupação da sociedade e dos empresários a respeito do principal tema que 

esta instituição aborda, responsabilidade social. A participação e o aumento do 

numero de associados compõe importantes agentes de promoção do 

desenvolvimento econômico e do avanço tecnológico, possuindo importante 

influência nas transformações do planeta e contribuindo com o Estado e com a 

própria comunidade. 

 O Instituto Ethos possibilita a troca de experiências entre os associados 

e o incentiva o desenvolvimento de ferramentas para analisar suas práticas de 

gestão e aprofundar seus compromissos com a responsabilidade social e o 

desenvolvimento responsável. 
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4.0 ESTUDO DE CASO MPX 

 

4.1 Histórico da EBX 

 

Apresentar e caracterizar o grupo são fatores essenciais para 

estabelecer os pilares que a MPX se fundamentou para desenvolver suas 

ações socioambientais, visto que a MPX se trata de uma das empresas do 

grupo EBX com foco no ramo e produção de energia. E devido a isso, ela 

segue algumas normas e princípios fixados pela própria “holding” e entre eles o 

tema que o trabalho está inserido. 

 O Grupo EBX foi fundado pelo empresário Eike Batista na década de 80, 

a princípio com o propósito de explorar ouro e ferro na Alta Floresta (AM), com 

sucesso das atividades de mineração, ele conseguiu expandir a EBX em outros 

países e nos quatro continentes, antecipando o movimento de globalização. 

Nos últimos anos o seu foco de negócios tem se concentrado na 

identificação de oportunidades de investimento em infraestrutura e recursos 

naturais, áreas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Hoje, a EBX se 

trata de uma grande “holding”, na qual coordena diferentes empresas nos mais 

diversos segmentos, entre eles estão o de mineração com a MMX, o de 

exploração e produção de óleo e gás com a OGX, o de logística com a LLX, o 

de construção naval com a OSX, o de setor imobiliário com a REX e a MDX, 

entretenimento com PinkFleet e Gloria Palace, o de gastronomia com o Mr. 

Lam,  o de energia com a MPX, entre outras.  

A preocupação com o meio ambiente e pelo desenvolvimento de 

negócios autossustentáveis são comum a todas as empresas do Grupo visto 

que estas preocupações estão enraizadas e fazem parte das políticas da EBX 

na qual todas as empresas do grupo estão inseridas e precisam seguir 

necessariamente. 
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4.2 Histórico MPX 

 

 A MPX, como já foi dito, é voltada para a produção e geração de 

energia, com o propósito de atuar em toda a cadeia produtiva, de exploração à 

venda de recursos naturais. Foi fundada em abril de 2001, teve como seu 

primeiro projeto a construção da usina termelétrica chamada de Termoceará 

com capacidade de 220 MW no Ceará. A Termoceará começou a operar no 

segundo semestre de 2002 e, em 2005, foi vendida a Petrobrás. 

 Desde então, a MPX constitui um portfólio de empreendimentos 

competitivos no mercado para geração de energia com base na queima do 

carvão, gás natural e do óleo diesel nas regiões, norte com MPX Itaqui e 

Amapari Energia, na região nordeste com a Energia Pecém, MPX Pecém II, 

MPX Tauá e MPX Parnaíba, no Sul com MPX Sul, no Sudeste com MPX Açu, 

além do Chile com MPX Castilla e da Colômbia com MPX Colômbia. 

 As obras da Energia Pecém, MPX Pecém II e MPX Tauá, 

empreendimentos nos quais o estudo de caso irá de aprofundar, se iniciaram 

em aproximadamente em novembro de 2008, janeiro de 2009 e julho de 2010 

respectivamente e estão previstas para serem finalizadas até abril de 2013 com 

exceção a MPX Tauá que já está gerando energia desde julho de 2011. Os 

maiores empreendimentos, Energia Pecém e a MPX Pecém II, estão 

localizados próximos ao distrito de Pecém, no município de São Gonçalo do 

Amarante, funcionarão a base de carvão pulverizado e terão juntas a 

capacidade de aproximadamente de 1.080 MW de potência o que aumentarão 

em 90% a produção de energia elétrica do estado do Ceará e gerarão cerca de 

8.000 empregos diretos e indiretos. 

 A Energia Pecém e MPX Pecém II apesar de funcionar no mesmo 

espaço físico são duas empresas diferentes no tocante as suas estruturas 

societárias. A Energia Pecém se trata de uma parceria 50/50 com a EDP, 

empresa de energia com sede em Portugal, e terá a capacidade de geração de 
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energia de 720 MW, enquanto a MPX Pecém II terá a capacidade de 360 MW e 

se trata de uma ampliação 100% MPX. 

 

4.3 Missão e Visão 

 

A MPX possui como missão, “Transformar oportunidades de negócio 

integrados na área de energia em empreendimentos sustentáveis, inovando e 

superando os padrões de excelência em tecnologia, operação, comercialização 

e responsabilidade ambiental”  

E como visão, “Ser a empresa privada de recursos naturais e energia 

com as maiores taxas de crescimento no Brasil, proporcionando, com 

sustentabilidade, retorno superior aos nossos acionistas”. 

 Como pode se ver, tanto a responsabilidade ambiental como a 

sustentabilidade estão presentes na missão e na visão da empresa significando 

importantes áreas prioritárias para o desenvolvimento dos negócios e da 

produção de energia para todos os acionistas. 

 

4.4 Projetos em que a MPX incentiva e apoia 

 

 A MPX, através da diretoria de sustentabilidade, coordena e apoia 

parceiros em diversos projetos com o intuito de melhorar a qualidade de vida 

principalmente das pessoas que estão em volta de seus empreendimentos e 

que terão suas vidas afetadas de alguma forma devido ao desenvolvimento de 

seus negócios. 

 Essa diretoria possui a preocupação de manter um diálogo transparente 

com seus grupos de interesse, além de possuir como seus pilares, a preservar 

dos ecossistemas e o bem estar das comunidades que estão a sua volta para 

criar empreendimentos economicamente viáveis, ambientalmente saudáveis e 

socialmente justos. 
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 Como é possível verificar, os projetos que a MPX apoia e participa estão 

voltados para o terceiro estágio da responsabilidade social corporativa ou seja 

a gestão social cidadã de acordo com a citação: 

 

“O 3º estagio – exercício da gestão social cidadã – é o de foco e 
escopo mais amplos. A empresa desenvolve ações sociais que 
extrapolam o âmbito da comunidade local (a comunidade ao redor da 
empresa) e que se estendem à sociedade como um todo. Mesmo 
aquelas populações e grupos sociais que não são diretamente alvo das 
ações sociais da organização, são beneficiadas pelos resultados do 
desempenho social empresarial. A empresa, com projetos formatados 
nesse patamar (3º estágio), fomenta o desenvolvimento social local e 
regional, alavanca a economia através de incentivo à geração de 
empregos e negócios. [...], como por exemplo, criação de escolas, 
cursos técnicos, cursos profissionalizantes”. (Melo Neto e Froes, 2001, 
p. 81). 

 
 
 Diante disso, pode se verificar os projetos que a MPX participa e apoia 

de alguma forma a sociedade e as pessoas que estão envolta de seus 

empreendimentos. 

 

4.4.1 Centro Pediátrico do Câncer – Peter Pan 

 

A MPX patrocinou a construção de um parque anexo ao prédio do 

Centro Pediátrico do Câncer, coordenado pela Associação Peter Pan no Ceará 

a fim de levar um pouco mais de humanização para as crianças em tratamento 

e para seus familiares com um investimento para a construção de um lago e 

com o plantio de muitas arvores para que a natureza pudesse amenizar o 

sofrimento destas pessoas. A MPX não se deteve há apenas isso, investiu 

também em equipamentos, material e moveis para que o hospital pudesse se 

estruturar e receber e dar um tratamento adequado tanto aos jovens doentes 

como aos familiares que precisam acompanhar o tratamento destas crianças. 

 

“Desde que nós, MPX, tivemos a oportunidade de conhecer as 
atividades desenvolvidas pela Associação Peter Pan, ficamos 
encantados sensibilizados com a dedicação e o cuidado que são 
direcionados a essas crianças e jovens” afirma Marcus Temke, Diretor 
de Implantação e Operação da MPX. 
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 Além do investimento inicial para a construção do hospital, a MPX apoia 

a campanha realizada anualmente com o instituto Ronald Mc Donalds na qual 

destina-se toda a arrecadação de um dia do ano com a venda do Big Mac, tipo 

de sanduiche do McDonaldx, para a Associação Peter Pan, se tornando 

atualmente a maior campanha do país no combate ao câncer infanto-juvenil. 

 

Figura 2 - Área de Recreação do Hospital Peter Pan 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor 

 

Figura 3 - Sala de Espera para familiares das crianças em atendimento 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor 

 

Figura 4 – Hospital Peter Pan 
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Fonte: Foto tirada pelo autor 

 

4.4.2 Projeto INMED 

 

 A MPX apoia este projeto em parceria com a ONG Inmed Brasil e a 

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante que possui como objetivo, melhorar a 

qualidade de vida de crianças e comunidades através de ações voltadas para a 

educação sanitária, nutricional e ambiental a fim de melhorar a qualidade de 

vida de toda a comunidade utilizando as crianças como agentes propagadores. 

 

Figura 5 - Crianças que são atendidas pelo INMED 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor 

 

 Esta ONG desenvolve suas ações com o intuito de aprimorar e 

desenvolver técnicas voltadas para a saúde, nutrição e higiene na região de 

São Gonçalo onde os empreendimentos estão localizados através de algumas 

ações como: 
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Figura 6 - Treinamento da comunidade 
 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor 

 
- Formação de educadores: professores, coordenadores, agentes comunitários 

de saúde e merendeiras (Projeto: Crianças Saudáveis, Futuro Saudável) com o 

objetivo de melhoria da qualidade de vida da população com promoção de 

atividades educativas semanais nas escolas, realização de exames biomédicos 

e tratamento de verminoses e anemia, incentivando a prevenção e a melhoria 

de hábitos de higiene e envolvimento comunitário. 

- Realização de encontros de formação e de reuniões mensais entre equipes 

especializadas e educadores para a formação continuada destes profissionais 

do ensino fundamental de escolas públicas, visando sempre a excelência 

escolar (Programa Rede In_Formação).  

 - Aumento do acesso à água potável nas escolas e nas residências através da 

divulgação do método SODIS(“Filtração solar da água”).  

- Plantio de hortas em escolas, programa Horta Brasil, para o combate a 

obesidade infantil e a desnutrição, promovendo a alimentação boa e saudável 

para as crianças, bem como a educação ambiental e incentivando esta praticas 

nas residências.  
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Figura 7 - Plantio de hortas para as crianças 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor 

 

- Mobilização da comunidade para melhorar o acesso ao saneamento, coleta 

de lixo e abastecimento de água da região. 

- Promove a educação a respeito das doenças sexualmente transmissíveis e a 

prevenção da gravidez na adolescência através do programa “Quanto Antes 

Melhor” para alunos do ensino fundamental. 

Segue abaixo um quadro mostrando o alcance deste projeto até setembro de 

2012: 

 

Quadro 4 – Alcance do projeto até set/2012 

Município 
Número de 

escolas 

Número de 

alunos 

Número de 

professores 

Número de 

merendeiras 

São Gonçalo do 

Amarante (CE) 
53 7.347 236 76 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.4.3 Cozinha Brasil 

 

 Programa desenvolvido em Tauá em parceria com o SESI, com foco na 

sustentabilidade e no desenvolvimento de cursos gratuitos de culinária 

oferecidos à comunidade para aproveitamento integral dos alimentos com o 

propósito de reduzir o desperdício e desenvolver e melhorar a nutrição de toda 

a comunidade.  
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Figura 8 - Curso de culinária oferecido a comunidade em Tauá 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor 

 

4.4.4 Universidade Estadual do Ceará 

 

 Este projeto se trata de uma parceria com a Universidade Estadual do 

Ceará (UECE), para o desenvolvimento e capacitação de quarenta 

universitários no curso de formação em energia fotovoltaica no município de 

Tauá, onde a usina solar da MPX está instalada. Este projeto, além da 

formação destes quarenta futuros profissionais, selecionou oito estudantes que 

se destacaram durante o curso para receber uma bolsa mensal para 

demonstrar e propagar o conhecimento adquirido durante todo o curso para os 

visitantes da usina. 

 

Figura 9: Turma de Alunos que participaram do curso de capacitação 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor 
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Figura 10 - Usina Solar localizada em Tauá/CE 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor 

 

 

 

4.4.5 Programas de Capacitação 

 

Projeto desenvolvido com o apoio do Instituto Centro de Ensino 

Tecnológico (CENTEC) no desenvolvimento de diversos cursos de capacitação 

gratuitos voltados em sua maioria para o município de São Gonçalo do 

Amarante nos setores de construção civil, mecânica industrial e soldagem 

industrial, além de cursos voltados para a formação continuada em áreas do 

setor de serviços como manicure, pedicuro, secretariado básico, cabeleireiro e 

culinária regional para o desenvolvimento de toda a comunidade. 
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Figura 11: Divulgação dos programas de capacitação 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor 

 

Figura 12: Técnico formado pelo o programa de capacitação técnica oferecido a comunidade 

em parceria com a CENTEC 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor 

. 

 

4.4.6 Construção e reforma de escolas da rede pública estadual e 

municipal 
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 A MPX deu seu incentivo também para a educação com a construção da 

Escola de Educação Básica Professora Alba Herculano Araujo na Taíba, 

disponibilizando 1900 vagas e com a reforma e a ampliação da EEM Waldemar 

Alcântara na região de São Gonçalo do Amarante com capacidade de mais 600 

vagas, ambas com o propósito de aumentar, desenvolver e melhorar a 

formação dos jovens da comunidade local consolidando sua responsabilidade 

social perante a comunidade que está inserida. 

 

Figura 13 - EEM Waldemar de Alcântara 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor 

 

 

Figura 14: Escola de Educação Básica Prof. Alba H. Araujo 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor 

 

 

4.4.7 Projeto Caatinga Conservada 

 

A MPX também se preocupa com o ambiente e com a conservação dos 

biomas nativos do Brasil e com este intuito apoia e incentiva o projeto Caatinga 

preservada. Para este projeto ela apoia a ONG Associação Caatinga que 
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possui como missão conservar a biodiversidade da caatinga, desenvolvendo 

projetos e incentivando a gestão de áreas protegidas para pesquisa e 

educação ambiental, contribuindo para o desenvolvimento sustentável com 

ações como: 

- A criação e a gestão de Reservas Privadas do Patrimônio Natural (RPPNs). 

- Realização de palestras sobre a importância da preservação da caatinga  

- Desenvolvimento de workshop sobre implantação de RPPNs. 

- Realização de oficinas de aproveitamentos de resíduos sólidos através de 

minicompostagem. 

- Promoção de eventos que visam a educação ambiental 

 

 

Figura 15: Palestras incentivando a conservação da caatinga 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor 

 

4.5 Metodologia 

 Barbosa (2001, p. 171) revela; “Em resumo, o objetivo da metodologia é 

ajudar-nos a compreender, os amplos termos, não os produtos da pesquisa 

cientifica, mas o próprio processo”. 

 A investigação possuiu como intuito verificar o reconhecimento e a 

importância dada pela comunidade e pelos próprios colaboradores aos projetos 

de responsabilidade social que a empresa MPX apoia e incentiva. Assim, 

adotou-se nessa empresa um estudo de caso exploratório no qual será 

verificado e abordado estes assuntos, visto que segundo Yin (2001, p. 21) “... o 

estudo de caso contribui, de forma inigualável para a compreensão que temos 

de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos”. 
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A pesquisa será realizada com a comunidade que está próxima ao 

empreendimento localizado no Pecém e seus respectivos colaboradores, com 

o intuito que verificar o grau de importância que estas pessoas dão ao tema de 

responsabilidade social no Brasil e em especial se eles reconhecem as ações 

que a MPX realiza e apoia, nas quais já foram citadas no decorrer deste 

trabalho. 

 Foi aplicado entre os dias 13/02/13 e o dia 16/02/13 um mesmo modelo 

de questionário tanto para a comunidade como para os colaboradores, com o 

propósito de confrontar as opiniões sobre este tema e analisar ambos os 

resultados. 

A pesquisa foi aplicada com os colaboradores administrativos da obra 

lotados no Pecém e com algumas famílias que possuem suas casas nas 

vizinhanças do empreendimento e que de alguma forma ou de outra, possuem 

suas vidas alteradas devido a obra, seja pelo barulho, poluição, transito, ou 

qualquer outro motivo. 

 

4.5.1 Definição do universo da pesquisa e da amostra 

Para realização da pesquisa, como: 

 

“o universo é numeroso e espaçoso, é recomendável a seleção 
de uma amostra. Isto não significa, no entanto, que a amostra 
deva ser selecionada de acordo com procedimentos 
rigidamente estatísticos, pois estes poderiam neutralizar o 
efeito de conscientização que é pretendido neste tipo de 
investigação. De um modo geral, o critério de 
representatividade dos grupos investigados na pesquisa-ação é 
mais qualitativo que quantitativo. Daí por que o mais 
recomendável nas pesquisas deste tipo é a utilização de 
amostras não probabilísticas, selecionadas pelo critério de 
intencionalidade.” (GIL, 1991, p. 128). 

 

 Assim, a pesquisa caracterizou-se como teórico-empírica visto que se 

baseou na pesquisa bibliográfica e na pesquisa de campo realizada com os 

colaboradores e com a comunidade que mora em volta do empreendimento. 
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O questionário foi aplicado entre os dias 13 a 18 de janeiro de 2013 em 

32 famílias de um total de aproximadamente 446 que moram próximo ao local 

onde a usina está instalada, representando uma amostra de 7,17% do total de 

residências que poderão ser de alguma forma afetadas pelo projeto. O autor 

percorreu um raio de 2 (dois) quilômetros do empreendimento para solicitar que 

estas famílias respondessem ao questionário, mantendo sempre o cuidado de 

se distanciar das pessoas enquanto respondiam as perguntas a fim de não 

influencia-las nas respostas. 

Além da pesquisa realizada com a comunidade, foi aplicado o mesmo 

questionário aos colaboradores da empresa com o intuito de confrontar, 

posteriormente, os resultados com os demais. Para esta etapa, foi solicitado a 

um grupo de 50 pessoas, representando uma amostra de 27,78% do total de 

colaboradores, para que respondessem ao questionário no qual terão seus 

resultados expostos a seguir.  

 

4.5.2 Processo de análise dos dados 

A analise dos dados segundo Carvalho (1998), deve seguir três etapas, 

são elas: 1) Classificação e organização das informações; 2) estabelecimento 

das relações existentes entre os dados coletados; 3) tratamento estatístico dos 

dados. 

 Os resultados obtidos foram tabulados e colocados em gráficos com a 

intenção de facilitar a analise, a interpretação dos resultados e o próprio 

confronto entre as respostas da comunidade e dos colaboradores. 
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5.0 ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 Dados Gerais 

 

As quatro primeiras questões do questionário englobaram aspectos 

gerais sobre a responsabilidade social e sua importância para a humanidade. 

A primeira questão aborda se o entrevistado possui ciência a respeito do 

conceito de responsabilidade social. Através da pesquisa, observou-se que 

75% da comunidade e 100% dos colaboradores entrevistados possuem ciência 

a respeito do conceito de responsabilidade social, enquanto os que 

desconhecem este tema se resumem em 25% da comunidade. 

 A segunda pergunta buscou identificar o grau de importância dada aos 

investimentos realizados no âmbito social pelos entrevistados. 

 

Gráfico 1 – Grau de Importância 

 

Fonte: Questionário utilizado pelo autor 

 

A Grande parte dos entrevistados 53% e 52% da comunidade e dos 

colaboradores respectivamente consideram estes investimentos como 

importantes para toda a comunidade, assim, relacionando a primeira e a 

segunda pergunta comprova-se que a grande maioria que conhece o tema 

considera-o importante ou muito importante. 

Através da terceira pergunta foi possível detectar a principal razão que 

os entrevistados acreditam que as empresas realizam investimentos em ações 

relacionadas à responsabilidade social. 
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Gráfico 2 – Razão principal de investimentos em ações de responsabilidade social 

 
Fonte: Questionário utilizado pelo autor 

 

 Na quarta questão, o entrevistado tentou estimar a percentagem da 

quantidade de empresas sustentáveis e socialmente responsáveis no Brasil. 

 

Gráfico 3 – Percentagem de empresas sustentáveis e responsáveis socialmente no Brasil 

 
Fonte: Questionário utilizado pelo autor 

 

A partir da próxima pergunta, o questionário continuará abordando o 

tema de responsabilidade social, porém com o foco dentro da empresa MPX.  

 

5.2 Dados específicos da MPX 

 

A quinta pergunta verifica o grau de satisfação dos entrevistados perante 

os projetos de responsabilidade social da empresa citada no estudo de caso. 
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 Dos entrevistados 75% da comunidade e 86% dos colaboradores 

consideram que a MPX exerce sua responsabilidade social enquanto 25% e 

14% respectivamente do restante dos entrevistados responderam que a MPX 

não exerce seu papel social. 

 A sexta e a sétima perguntas só responderam os entrevistados que se 

posicionaram positivamente a quinta pergunta, visto que estas perguntas se 

relacionam com os projetos específicos que a MPX apoia. A sexta aborda o 

grau de importância dos programas de responsabilidade social que a MPX 

apoia. 

 

Gráfico 4 – Importância dos projetos de responsabilidade social que a MPX apoia 

 
Fonte: Questionário utilizado pelo autor 

 

 Para concluir, a última pergunta aborda como os investimentos 

realizados pela MPX em responsabilidade social podem ser melhorados ou 

incentivados. 

 

Gráfico 6 – Como melhorar os investimentos realizados pela MPX em Responsabilidade Social 

 
Fonte: Questionário utilizado pelo autor 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como já foi comentado, tema abordado é de extrema importância e 

ascensão devido à pressão que as empresas vêm sofrendo de seus 

consumidores e da própria comunidade a respeito da sustentabilidade e da 

responsabilidade social.  

 A monografia buscou através da aplicação do questionário verificar 

como a sociedade e os colaboradores da empresa enxergavam a 

responsabilidade social no Brasil e em especial dentro da MPX. Procurou 

verificar a real razão, na ótica da sociedade, da MPX realizar estes 

investimentos em projetos sociais visto que a primeiro momento não faz parte 

de seus propósitos o melhoramento de sua imagem institucional visto que ela 

não lida com o varejo nem com pessoas físicas, pelo contrario, seu modo de 

realizar seus negócios se dão através da participação em leilões de venda de 

energia elétrica, geralmente por períodos de longos anos, para justificar o 

capital investido. 

 Para conquistar os objetivos gerais e específicos propostos neste 

trabalho, a pesquisa de campo obteve um papel fundamental visto que apenas 

analisando os resultados coletados através da aplicação do questionário foi 

possível determinar como a sociedade reconhece este tema no Brasil e dentro 

da MPX. 

 Analisando os resultados dos dados gerais, podemos supor que a 

sociedade conhece o conceito de reponsabilidade social e considera que os 

investimentos realizados nesta área como importantes. Quanto a principal 

razão apontada pelos entrevistados para as empresas investirem neste ramo 

são, a consciência organizacional das empresas em nosso cotidiano e a busca 

para melhorar a sua imagem institucional perante a sociedade e por 

consequência, impulsionar as vendas. Faz parte do censo comum que os 

consumidores ficam mais sensibilizados quando conhecem os projetos sociais 

das empresas nas quais estão adquirindo os produtos, levando a uma 

sensação que quando os consumidores compram os produtos destas 

organizações acabam, por consequência, ajudando a estes projetos, fazendo 

com que estes projetos sociais se tornem uma espécie de diferencial 

competitivo na hora da escolha do fornecedor. 
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Através da análise das respostas às perguntas especificas da MPX, 

verificamos que tanto a comunidade que mora ao redor da usina como os 

colaboradores reconhecem que a MPX exerce sua responsabilidade social de 

forma significativa para a sociedade visto que a maioria dos entrevistados 

reconhecem os projetos que apoia como importantes ou como muito 

importantes. 

Foi constatado na analise das respostas da ultima pergunta um pouco 

de discrepância entre os resultados obtidos da comunidade em comparação 

com o dos colaboradores. A comunidade está dividida entre satisfeita com os 

investimentos realizados, admitindo que não existe como melhorar e que pode 

ser melhorado através do aumento do volume de recursos investidos. 

Enquanto os colaboradores acreditam que os investimentos podem ser 

melhorados se houver uma melhor distribuição ou uma diversificação nas áreas 

nas quais os investimentos estão sendo aplicados ou seja, a MPX precisa 

atingir outras áreas além destas que ela atua, dividindo os recursos atuais e 

levando um crescimento para outros setores. 

Por fim, a grande importância deste estudo foi além da verificação de 

como a MPX está atualmente perante seus investimentos em responsabilidade 

social e como a comunidade está reconhecendo estes investimentos, foi 

analisar como o brasileiro está preocupado com este tema de fundamental 

importância para o futuro das gerações e a continuação da vida em nosso 

planeta. 
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APÊNDICE A - Questionário  

 

Universidade Federal do Ceará – FEAAC 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado 

– FEAAC 

Curso de Administração 

 

Instrumento de coleta de dados para pesquisa de monografia do Curso de 

Administração de Empresas na Universidade Federal do Ceará. O presente 

questionário possui como objetivo verificar os impactos das ações 

socioambientais perante a comunidade que esta em volta do empreendimento 

que está sendo construído localizado próximo a São Gonçalo do Amarante. As 

respostas dos questionários serão utilizadas apenas para fins acadêmicos e 

não haverá identificação do pesquisado. 

 

1) Você sabe o que é ter responsabilidade social em uma empresa? 

Sim(   )  Não(   ) 

 

2) Qual o grau de importância você considera os investimentos realizados por 

empresas no âmbito social? 

 

Pouco Importante   (   ) 
Indiferente   (   ) 
Importante   (   ) 
Muito Importante  (   ) 

 

3) Qual a razão principal que acredita que leva uma empresa investir em 

ações de responsabilidade social? 

 

Influência do Governo    (   ) 

Consciência Organizacional   (   ) 

Melhorar a imagem Institucional (   ) 

O grande lucro da Organização (   ) 

Outros     (   ) _____________________ 
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4) Qual a percentagem de empresas sustentáveis que você considera 

responsáveis socialmente no Brasil? 

0% a 10% (   ) 11% a 30%  (   )     31% a 50%  (   )  

51% a 70% (   ) 71% a 100%  (   ) 
 

5) Você considera a MPX uma empresa que exerce sua responsabilidade 

social? Conhece seus programas sociais? 

Sim(   )   Não(   )  Não Conheço a empresa(   ) 

 

6) Responder as demais questões apenas se tiver respondido SIM a 

pergunta 5, Qual o grau de importância considerada aos programas de 

responsabilidade social que a MPX apoia? 

Pouco Importante  (   )                 Indiferente   (   )          
Importante  (   )             Muito Importante  (   ) 
 

7) Como acredita que os investimentos realizados pela MPX destinados a 

responsabilidade social podem ser melhorados ou incentivados? 

 

Não necessita, os investimentos já são suficientes  (   ) 

Aumento do volume de recursos     (   ) 

Focar os investimentos em outras áreas de negócio (   ) 

Outros, qual? _________________    (   ) 


