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Resumo: O artigo trata de uma análise estruturada envolvendo atividades de 
responsabilidade social -(RS) promovidas por indústrias que negociam suas ações na bolsa 
de valores do Estado de São Paulo - BOVESPA, e que possuem sites, através do qual 
divulgam suas práticas sociais e éticas. Buscou-se, entretanto, conferir o nível de 
comprometimento dessas empresas com as partes interessadas, e perceber como são tratadas 
e divulgadas estas informações através de websites corporativos, tomando como base o 
questionário desenvolvido pelo Instituto Ethos. O trabalho teve como objetivo geral 
investigar as práticas sociais das indústrias, que representam os setores Químico, Têxtil, 
Energia Elétrica e Siderurgia e metalurgia, embasado nas informações divulgadas em seus 
websites. Através de pesquisa bibliográfica e da metodologia fundamentada nos pilares da 
responsabilidade social, realizou-se uma investigação de caráter exploratório e descritivo, 
sendo possível fazer um levantamento das informações sociais, identificando o perfil de 
atuação social de empresas que operam no mercado acionário nacional, destacando que o 
setor de Energia Elétrica apresentou a maior média (31,72%) e que o setor de Siderurgia e 
Metalurgia obteve o pior desempenho médio (16,58%). Percebe-se, então, que as 
informações inerentes a RS ainda são pouco disseminadas através de websites. 
Palavras-chave: Responsabilidade Social, Ética e Governança Coorporativa na Web. 

1. Considerações Iniciais 

Atualmente, a necessidade de políticas estratégicas direcionadas para as partes 
interessadas (stakeholders), assume papéis cada vez mais amplos, o que faz com que as 
empresas estejam sempre buscando mecanismos que possibilitem alcançar a confiança desses 
indivíduos, utilizando para tal a disseminação de informações sobre as ações de caráter ético e 
socialmente responsável. 

Chiavenato (2003) explica que a ética constitui o conjunto de valores ou princípios 
morais que definem o que é certo ou errado para uma pessoa, grupo ou organização. O 
comportamento ético acontece quando a organização incentiva seus membros a se 
comportarem eticamente de maneira que eles aceitem e sigam tais valores e princípios. Em 
termos amplos, a ética é uma preocupação com o bom comportamento: é uma obrigação de 
considerar não apenas o bem-estar pessoal, mas o das outras pessoas. Já para Bateman e Snell 
(1998), algumas organizações vão além das disposições legais ao reagirem a demandas ou 
preocupações especificas numa base discricionária. O utilitarismo de ações é a perspectiva 
ética subjacente a essa postura. Esses autores acreditam que os valores além dos limites legais 
podem ser enfatizados dentro dos limites dos interesses econômicos da organização de 
melhorar o bem-estar social global.  

Neste mesmo intuito a responsabilidade social (RS) das organizações evidencia 
carências e necessidades da sociedade como um todo, e ao mesmo tempo potencializa ações 
discretas e fundamentais para o encontro de soluções de problemas que em primeira ordem 
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seriam funções do governo, ou seja, mesmo sendo isentas destes compromissos que vão além 
de sua responsabilidade legal, as organizações em seu contexto atual tem apresentado alguns 
avanços, que em certos momentos ou casos são muito mais eficientes do que os praticados 
pelas instituições públicas. 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma análise exploratória relativa às práticas 
sociais das indústrias, que representam os setores Químico, Têxtil, Energia Elétrica e 
Siderurgia e Metalurgia que operam suas ações na BOVESPA, a partir de informações 
divulgadas em seus sites na Web. 

Diante do estágio de desenvolvimento econômico financeiro das principais empresas 
que atuam no mercado nacional, e que cada vez mais negociam ações na BOVESPA, percebe-
se a necessidade de veicular informações inerentes não somente às suas atividades financeiras, 
mas também sociais, o que agrega ainda mais valor ao conceito de governança corporativa, 
destacado por Isenmann e Lenz (2001) ao explanar que a procura da acessibilidade a 
informação por parte dos stakeholders tornou-se inevitável o uso de novas tecnologias 
destacadamente a Internet. Como sugerem Mendes-da-Silva e Magalhães Filho (2005), a 
redução do custo de comunicação, o aumento da velocidade de troca de informações, a 
redução do esforço administrativo e a versatilidade do manuseio de conteúdos relevantes ao 
mercado, constituem as principais vantagens do uso da web para relacionamento com as 
partes interessadas.  

Essa maneira de veiculação, presume-se que já esteja sendo utilizada por grandes 
empresas, essencialmente pelo benefício ressaltado por Mendes-da-Silva e Magalhães Filho 
(Op Cit). 

 

2. A Teoria de Carroll e os níveis de responsabilidade social nas organizações 

Combinando as análises de nível micro (modelo de Archeman) com as de nível macro 
(modelo de Preston e Post), Carroll (1979) formulou uma teoria de ação social das empresas 
abarcando princípios, processos e políticas sociais. Esta é conhecida como a teoria do 
Desempenho Social das Empresas. 

Daft (2005) enfatiza que o modelo de Carrol (Op Cit) indica que o total de 
responsabilidade social corporativa pode ser subdividido em quatro critérios, 
responsabilidades econômicas, legais, éticas e discricionárias.  Os gerentes e as organizações 
estão geralmente envolvidos em várias questões ao mesmo tempo, e as responsabilidades 
éticas e discricionárias de uma empresa são cada vez mais consideradas tão importantes 
quanto às questões econômicas e legais.  Esses quatro critérios se encaixam para formar o 
todo da sensibilidade social de uma empresa. 

Para entendermos o modelo proposto por Carroll (Op Cit), Santos et al (2001) 
afirmam que se deve avaliar o desempenho social através da análise dos problemas e 
repercussões sociais, dos níveis distintos de responsabilidade social e as filosofias de 
compreensão social de uma empresa. 

Vários teóricos têm distinguido níveis de responsabilidade social empresarial, o que 
muitas vezes é chamado de compreensão social. 

Carroll (Op. Cit.) categorizou os níveis de responsabilidade social numa seqüência 
hierárquica que caracteriza as responsabilidades econômicas, legais, éticas e discricionárias, 
refletindo uma evolução da importância de cada categoria destas. Hampton (1990) cita que o 
tamanho de cada categoria de responsabilidade reflete a magnitude desta. 

A responsabilidade social corporativa é bem definida por Daft (Op. Cit.) como: - 
econômicas onde a instituição comercial é, acima de tudo, a unidade econômica básica da 
sociedade. A sua responsabilidade é produzir os bens e serviços que a sociedade quer e 
maximizar os lucros para seus proprietários e acionistas. A responsabilidade econômica 
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realizada ao extremo é chamada de visão de maximização de lucros pelo economista e 
ganhador do Prêmio Nobel Milton Friedman. Esta visão argumenta que a corporação deve ser 
operada em uma base voltada para os outros, sendo a sua missão exclusiva aumentar os 
lucros, contanto que se mantenha dentro das regras do jogo. – legais em que todas as 
sociedades modernas estabelecem regras, leis e regulamentos que se espera ser seguidos por 
empresas. A responsabilidade legal define o que a sociedade considera como importante a 
respeito do comportamento corporativo apropriado. É esperado que as empresas cumpram 
seus objetivos econômicos dentro da estrutura legal. – éticas as quais incluem os 
comportamentos não necessariamente codificados na lei e que podem não servir aos interesses 
econômicos diretos da corporação. Para serem éticas, as pessoas que tomam as decisões em 
uma organização devem agir com equidade, justiça e imparcialidade no que diz respeito aos 
direitos dos indivíduos. O comportamento não ético ocorre quando as decisões permitem que 
um individuo ou empresa ganhe à custa de outras pessoas ou da sociedade como um todo. E 
por fim – Discricionárias aquelas que são puramente voluntárias e são guiadas pelo desejo de 
uma empresa de fazer contribuições sociais que não sejam obrigadas pela economia, pela lei 
ou pela ética. As atividades discricionárias incluem as generosas contribuições filantrópicas 
que não oferecem nenhum retorno para a empresa e não são esperadas. 

 
Figura 1 – Critérios do desenvolvimento social Corporativo 
Fonte: Adaptado de Daft (2005) 

 
Stoner e Freeman (1995) exemplificam estes níveis mostrando que nos Estados 

Unidos há um apoio à livre iniciativa (um princípio econômico), ao direito do público à 
segurança e ao trabalho (um princípio legal), e ao direito de oportunidades iguais de emprego 
(um princípio ético). 

Kwasnicka (1995) associa a hierarquia de responsabilidade social à pirâmide de 
hierarquia organizacional. Neste sentido, o nível superior de administração detém uma 
posição de maior poder, sendo portanto, o responsável maior para atender às expectativas 
sociais, tendo um papel de liderança de ação social. A um nível intermediário de poder 
caberia determinar e prever demandas sociais antes que a população se manifeste. Os níveis 
mais operacionais seriam responsáveis pela elaboração e execução de programas de trabalho e 
estabeleceriam novos padrões de desempenho social da organização. 

Com relação à prestação de contas a sociedade ressalta-se a importância das 
organizações buscarem mecanismos que divulguem e permitam cada vez mais se obter 
transparência nas diversas práticas tanto sociais como econômicas.  Para reforçar tal assertiva 
Chiavenato (Op. Cit.) descreve que a responsabilidade social deve ser ressaltada, cobrada e 
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avaliada na organização.  Além dos balanços contábeis convencionais a organização precisa 
de balanços sociais e ambientais de alcance externo.  Assim, relações transparentes com a 
sociedade, responsabilidade diante de gerações futuras, auto-regulação da conduta, 
compreensão das dimensões sociais dos atos econômicos (produção, geração de renda, 
consumo e acumulação), escolha de agentes e parceiros inseridos em cadeias produtivas e 
gerenciamento dos impactos internos e externos de suas atividades, são alguns dos novos 
atributos a que as empresas devem corresponder. 

O instituto Ethos (2005) avalia a responsabilidade social das empresas por meio de 
uma sistemática de auto-avaliação dividida em sete grandes temas, organizados como ilustra o 
Quadro 1:  

 

QUADRO 1 - Elementos de Avaliação da Responsabilidade Social 
1. Valores Organizacionais e 
Transparência 

a) Auto-regulação da conduta organizacional; 
b) Relações transparentes com a sociedade. 

2. Público Interno 
a) Diálogo e participação; 
b) Respeito ao indivíduo; 
c) Respeito ao trabalhador; 

3. Meio Ambiente 
a) Gerenciamento do impacto ambiental; 
b) Responsabilidade frente as gerações futuras. 

4. Fornecedores a) Seleção e parceria com fornecedores. 
5. Consumidores a) Dimensão social do consumo. 

6. Comunidade 
a) Relações com a comunidade local; 
b) Filantropia / investimentos sociais; 
c) Trabalho voluntário. 

7. Governo e Sociedade 
a) Transparência política; 
b) Liderança social. 

Fonte: Adaptado do Instituto Ethos (2005) 
 

3. Parâmetros da Pesquisa 

A população da pesquisa contemplou todas as indústrias que negociam suas ações na 
bolsa de valores, BOVESPA, e que possuem sites na Web.  Contemplando, dessa maneira 250 
empresas, que foram selecionadas utilizando-se o software Economatica®.  A partir desse 
universo foi extraída uma amostra levando-se em conta os maiores setores da economia, que 
são o Químico - 28 empresas, o Têxtil - 30 empresas, o de Energia Elétrica - 40 empresas e o 
de Siderurgia e Metalurgia - 36 empresas, os quais totalizam 134 empresas. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica com a finalidade de conhecer as diversas 
abordagens e os elementos que caracterizam as atividades relacionadas à Responsabilidade 
Social através de livros, revistas, artigos, periódicos e sites na Internet. 

Para realização da pesquisa foi utilizado como instrumento um questionário elaborado 
em forma de checklist com 106 itens de verificação tendo como base os modelos de 
responsabilidade social defendidos por Carrol (Op Cit) e pelo Instituto Ethos (Op Cit), a fim 
de configurar o cenário de exposição em websites de ações sociais executadas pelas indústrias 
em questão. 

Os dados da pesquisa coletados na Internet foram registrados utilizando-se o EXCEL® 
da Microsoft, obtendo-se em seguida um tratamento especificado através do SPSS® 
(Statistical Package for the Social Science), Versão 14. 

De acordo com as condições favoráveis para se obter informações inerentes às 
necessidades da pesquisa compreendendo o contexto dos pesquisados, confirma-se a técnica 
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escolhida da exploração, que é um mecanismo de verificação eficaz, e suficiente para 
confirmar a legitimidade das questões observadas. 

 

4. Apresentação analítica dos resultados encontrados através da pesquisa 
Na pesquisa realizada foi possível verificar o nível de divulgação através de websites 

próprios das atividades de responsabilidade social desenvolvidas pelas empresas que operam 
na BOVESPA listadas pelo software Economatica® destacando os seguintes setores da 
economia: têxtil, química, energia elétrica e siderurgia e metalurgia. Partindo para análise 
descritiva dos dados expressos nas Tabelas 1 e 2, pode-se afirmar que o setor de energia 
elétrica apresentou o melhor desempenho médio com 31,72% dos itens contidos no site, e o 
de siderurgia e metalurgia o pior, com um índice de 16,58%, demonstrando num contexto 
geral que estas empresas possuem poucas atividades divulgadas através dos seus websites ou 
mesmo não desenvolvem tais práticas. 
 

TABELA 1 – Score de Resultados dos Setores Pesquisado 

Setores da Economia 
Score de Valores, 
Transparência e 

Governança 

Score de 
Público 
Interno 

Score de 
Meio 

Ambiente 

Score de 
Fornecedor 

Score de 
Consumidor 

e Cliente 
N Válido 29 29 29 29 29 
  Inválido 1 1 1 1 1 
Média 5,37 4,13 5,24 1,20 2,44 
Desvio-padrão 7,27 6,39 6,40 2,46 3,55 

Têxtil 

Máximo 20,00 21,00 17,00 8,00 10,00 
N Válido 28 28 28 28 28 
  Inválido 0 0 0 0 0 
Média 5,50 4,85 4,96 1,32 3,39 
Desvio-padrão 6,44 6,99 6,52 2,48 3,97 

Químico 

Máximo 19,00 21,00 17,00 8,00 10,00 
N Válido 38 38 38 38 38 
  Inválido 2 2 2 2 2 
Média 7,86 5,47 6,23 ,78 4,02 
Desvio-padrão 6,77 6,74 5,99 1,47 3,54 

Energia 
Elétrica 

Máximo 20,00 21,00 17,00 6,00 10,00 
N Válido 33 33 33 33 33 
  Inválido 3 3 3 3 3 
Média 4,42 2,36 4,54 0,69 2,36 
Desvio-padrão 5,06 4,56 5,43 1,57 3,42 

Siderurgia 
e 

Metalurgia 

Máximo 19,00 15,00 14,00 6,00 10,00 

Média por grupo temático 5,78 4,20 5,24 0,99 3,05 
Melhor desempenho médio 

por setor 
Energia Elétrica 

Energia 
Elétrica 

Energia 
Elétrica 

Química 
Energia 
Elétrica 

Pior desempenho médio por 
setor 

Siderurgia e 
Metalurgia 

Siderurgia e 
Metalurgia 

Siderurgia e 
Metalurgia 

Siderurgia e 
Metalurgia 

Siderurgia e 
Metalurgia 

Fonte: Pesquisa na Web com empresas listadas no software Economatica® (2006) 
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TABELA 2 – Continuação da Tabela 1 

Setores da Economia 
Score 

Comunidade 

Score 
Governo e 
Sociedade 

Score 
Geral dos 
Grupos 

Percentual de 
Aproveitamento 

Total 
N Válido 29 29 30 30 
  Inválido 1 1 0 0 
Média 3,65 1,75 20,03 18,89% 
Desvio-padrão 5,88 2,93 26,01 24,54% 

Têxtil 

Máximo 15,00 8,00 94 88,67% 
N Válido 28 28 28 28 
 Inválido 0 0 0 0 
Média 4,75 2,07 25,00 23,58% 
Desvio-padrão 6,22 3,01 29,80 28,12% 

Química 

Máximo 15,00 9,00 75 70,75% 
N Válido 38 38 40 40 
 Inválido 2 2 0 0 
Média 4,81 2,28 33,63 31,72% 
Desvio-padrão 5,20 2,75 30,63 28,90% 

Energia 
Elétrica 

Máximo 15,00 8,00 87 82,07% 
N Válido 33 33 36 36 
 Inválido 3 3 0 0 
Média 3,12 1,84 17,58 16,58% 
Desvio-padrão 4,82 2,57 28,22 26,62% 

Siderurgia 
e 

Metalurgia 

Máximo 15,00 9,00 98 92,45% 

Média por grupo temático 4,08 1,98 - - 
Melhor desempenho médio 

por setor 
Energia 
Elétrica 

Energia 
Elétrica 

Energia 
Elétrica 

Energia Elétrica 

Pior desempenho médio por 
setor 

Siderurgia e 
Metalurgia 

Têxtil 
Siderurgia e 
Metalurgia 

Siderurgia e 
Metalurgia 

Fonte: Pesquisa na Web com empresas listadas no software Economatica® (2006) 

 

Através do score geral dos grupos pesquisados, constata-se que o setor de energia 
elétrica apresentou uma média de 33,63 itens verificados dos 106 analisados, e que embora o 
setor de siderurgia e metalúrgica tenha apresentado um desempenho singular obteve um 
índice significativo de 92,45% em se tratando do máximo de aproveitamento em itens 
respondidos num checklist específico. 

Ao tratar especificamente os grupos temáticos analisados na pesquisa constata-se que 
o desempenho médio do setor de energia elétrica é relevante em praticamente todos, exceto no 
grupo fornecedor onde o Químico apresentou o melhor desempenho médio. 

O setor de Siderurgia e Metalúrgica apresentou o menor desempenho médio em seis 
dos sete temas abordados, excluindo o grupo Governo e Sociedade que teve no setor têxtil o 
menor desempenho médio. Pode-se considerar ainda que dentre os sete grupos abordados foi 
o de Valores, Transparência e Governança que apresentou a maior média (5,78 itens) no 
contexto geral dos setores em questão, demonstrando que eles têm preocupações com a 
exposição pública de valores éticos da empresa, além de uma relação de comunicação com as 
partes interessadas. A menor média apresentada (0,99 item), corresponde ao grupo 
Fornecedor, demonstrando uma fragilidade mais acentuada das empresas ao tratarem das 
questões inerentes a seleção, avaliação e parceria com os mesmos. Cabe salientar que mesmo 
apresentando a maior média, ao primeiro grupo temático foram atribuídos 20 itens de 
verificação, e ao de menor média oito itens de verificação, confirmando que empresas que 
compõem os respectivos setores apresentam em sua maioria um modesto placar de divulgação 
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de ações de RS.  
Nesta avaliação também foram considerados os desvios padrão em relação ao nível de 

aproveitamento total dos itens explorados, expressos respectivamente em: Têxtil - 24,54%, 
Químico – 28,12%, Energia Elétrica – 28,90% e Siderurgia e Metalurgia – 26,62%, 
evidenciando uma variabilidade relativa e considerável em relação às médias, ou seja, as 
empresas que compuseram a amostra apresentaram uma dispersão acentuada nos resultados 
obtidos a partir do checklist, demonstrando que elas não possuem uma homogeneidade ou 
padronização no que se referem às práticas sociais visualizadas nos seus respectivos setores.  

Os valores inválidos correspondem a empresas que apresentaram sites indisponíveis, 
impossibilitando uma investigação nos parâmetros da pesquisa, além da ausência de 
condições de aferição da real atuação de RS por parte destas empresas, sendo possível inferir 
que algumas dessas empresas definitivamente não demonstram ações de RS por meio de sites 
na Internet. 

 

5. Conclusão 

A responsabilidade social é uma atividade nobre que demanda atenção das 
organizações para com as necessidades da sociedade de forma ampla e contextualizada, ou 
seja, se faz necessário a implantação de políticas empresariais capazes de promover 
mudanças, além de uma ruptura definitiva com paradigmas inconsistentes que impedem o 
desenvolvimento de ações que vão além de responsabilidades econômicas e legais. 

As empresas que promovem ações voltadas para a RS, devem significativamente 
divulgar suas atividades, não como apelo comercial mas como forma de demonstrar 
compromisso social com o desenvolvimento sustentável, demonstrando o retorno à 
população, gerado pelos benefícios e melhorias que serão sentidas no decorrer do tempo. 

A Internet é um meio prático e fácil de se disseminar informações, além de ser uma 
alternativa de mídia economicamente viável. Nesta pesquisa pôde-se observar que as 
empresas não estão completamente inseridas neste processo de divulgação de ações de RS por 
meio eletrônico como demonstra as médias encontradas por setores da economia pesquisados, 
Têxtil - 18,89%, Químico – 23,58%, Energia Elétrica – 31,72% e Siderurgia e Metalurgia – 
16,58%. Além dessa percepção relativa à demonstração através de websites, é possível 
compreender que muitas empresas estão desenvolvendo atividades de RS, mas por não 
divulgarem perdem a oportunidade de disseminar e demonstrar para sociedade seus efeitos, ou 
mesmo, mostrar que elas não divulgam tais ações por não possuírem políticas voltadas para 
prática de RS, evidenciando uma situação contemporânea das necessidades de um maior 
intercâmbio entre os stakeholders contemplando de forma efetiva a execução de ações de 
melhoria que possam suprir carências encontradas. 

Por meio deste trabalho foi possível verificar de forma exploratória o tamanho do 
empenho dos setores estudados para demonstrar suas atividades e práticas de responsabilidade 
social através de websites, que deveras se apresenta pouco significativo, oportunizando assim 
novas discussões e possivelmente uma maior abrangência de estudo envolvendo outros fatores 
pertinentes como à comparação entre os indicadores financeiros dos setores com os dados 
desta pesquisa, além de uma verificação in loco com a administração executiva das empresas 
que compõem os setores aqui aventados, confrontando, então, as informações coletadas com 
os dados catalogados e disponibilizados nesse trabalho. 

Fica claro, entretanto, que a eficácia da governança corporativa só irá ocorrer no 
momento em que estes setores ampliarem seus horizontes, considerando aspectos estratégicos, 
para o desenvolvimento de ações socialmente responsáveis, capazes de promover uma ruptura 
de paradigmas aumentando assim a mobilidade das empresas no tocante a práticas que não se 
limitam ao cumprimento das responsabilidades obrigatórias, ou seja, aumentando cada vez 
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mais o universo de atuação da responsabilidade social e ética no contexto das organizações 
que demonstram estarem preocupadas com os stakeholders. 
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