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Resumo 
 

Esta pesquisa teve como objetivo a construção de uma proposta de metodologia 
para orientar a gestão de stakeholders em função dos temas e questões relevantes 
para a Responsabilidade Social Corporativa – RSE. O estudo se justifica pelo fato 
da RSE e da gestão de stakeholders possuírem grande interdependência, mas 
serem tratadas, muitas vezes, de forma desconectada, prejudicando a performance 
das organizações, seja pela má gestão dos recursos investidos, sem contribuição 
para o negócio, ou pelas prioridades escolhidas, as quais minimizam o potencial 
das organizações de atuarem como agentes do Desenvolvimento Sustentável. Para 
a construção da metodologia primeiramente foram definidos, com base na ISO 
26000 e na GRI, os principais temas e questões vinculados à RSE e, em seguida, 
utilizou-se o conceito da Cadeia de Valor para selecionar quais destes temas e 
questões deveriam ser tratados pelos diferentes tipos de organizações. 
Posteriormente, definiu-se que os stakeholders organizacionais deveriam ser 
mapeados em função das questões de RSE escolhidas e alinhadas à Cadeia de 
Valor na etapa anterior. Para a priorização dos stakeholders, assim como a definição 
de ações e estratégias a serem tomadas em cada situação, utilizou-se o modelo 
Stakeholder Salience, proposto por Mitchell, Agle e Wood (1997), o qual estabelece 
classes de stakeholders em função dos atributos de: poder, legitimidade e urgência. 
Depois de concluída, a metodologia desenvolvida nesta pesquisa foi aplicada em 
uma empresa do setor elétrico brasileiro, caracterizada por suas relações multi-
stakeholders. Como resultado, obteve-se de forma simples, rápida e consiste nte a 
relação dos principais temas e questões de RSE a serem abordados pela 
organização, a relação dos stakeholders impactados em cada questão, a proposta 
de ações e  estratégias para cada um deles, tudo isso amarrado aos processos 
operacionais da referida organização. Espera-se que com a disposição integrada 
destes elementos as organizações possam melhorar significativamente o seu 
processo decisório, pois os gestores estarão preparados para detectar, avaliar e 
gerenciar as responsabilidades sociais e os stakeholders relacionados aos seus 
processos, o que contribuirá para a elaboração de ações mais consistentes e de 
maior resultado, tanto para a organização quanto para a sociedade. Por fim, 
percebe-se na metodologia desenvolvida um grande potencial para contribuir com a 
gestão da RSE e dos Stakeholders no ambiente organizacional, temas amplamente 
discutidos na esfera conceitual, mas que ainda carecem de ferramentas e 
instrumentos para apoiar a sua real operacionalização. 

 
 

Palavras-chave: Stakeholders, Responsabilidade Social Corporativa, Cadeia de 

Valor. 
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Abstract 
 

This research aimed to develop a methodology to guide the management of 
stakeholders, according to the themes and issues relevant to the Corporate Social 
Responsibility - CSR. The study is justified by the fact of CSR and stakeholder 
management are connected in an interdependent relationship, but both are treated, 
many times, separately, damaging the performance of organizations, either by 
mismanagement of resources invested, with no contribution to the business, or by 
the chosen priorities, which minimize the potential for organizations to act  as agents 
of sustainable development. To build the methodology, first were defined, based on 
ISO 26000 and GRI, the main themes and issues related to CSR and then, the Value 
Chain concept was used to select which of t hese themes and issues should be 
addressed by different kinds of organizations. After, it was established that 
organizational stakeholders should be mapped according to the CSR issues chosen 
and aligned to the Value Chain, in the previous step. For the prioritization of 
stakeholders, as well as the definition of strategies and actions to be taken in each 
case, was used the model Stakeholder Salience, proposed by Mitchell, Agle and 
Wood (1997), which establishes the stakeholder classes, based on attributes: power, 
legitimacy and urgency. Once complete, the methodology developed in this study 
was applied to a company in the Brazilian electric sector, characterized by its multi-
stakeholders relationships. As a result, was obtained in a simple, fast and consiste 
nt way, the portfolio of the main themes and CSR issues to be addressed by the 
organization, the portfolio of stakeholders impacted on each question and the 
proposed actions and strategies for each of them, all linked to that organization's 
operational processes. It is expected that with the integrated provision of these 
elements, organizations can significantly improve their decision- making process, 
because managers will be prepared to  detect, assess and manage social 
responsibilities and stakeholders related to its processes, which will contribute to the 
development of actions more consistent and higher  results  for both the organization 
and for society. Finally, is possible to note in the methodology developed its great 
potential to contribute to  the management of CSR and stakeholders in the 
organizational environment, themes widely discussed in the conceptual scope, but 
that still require tools and instruments to support their real operation. 

 
Keywords: Stakeholders, Corporate Social Responsibility, Value Chain. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática da sustentabilidade tem atualmente ocupado um grande espaço na 

agenda organizacional, demandando enormes esforços e recursos das empresas 

para que as mesmas se adequem aos preceitos dessa nova filosofia de gestão. 

Isso vem ocorrendo, em parte, devido à expansão da consciência coletiva 

quanto às consequências de ordem ambiental, social e econômica provocadas pelas 

atividades das empresas, exigindo um novo posicionamento destas em face de tais 

questões. As organizações estão sujeitas agora a uma investigação mais criteriosa 

por parte dos seus diversos stakeholders, pois elas influenciam o uso dos recursos,  a 

qualidade do meio ambiente, as condições de trabalho e os padrões da justiça 

distributiva, através de salários pagos e preços cobrados, havendo assim um 

crescente questionamento se os interesses das companhias servem  adequadamente 

ao interesse público (ANDRADE E ROSSETI 2014). 

De acordo com a ISO 26000 (2010) o desempenho das organizações em 

relação às sociedades onde operam e ao seu impacto no meio ambiente se tornou 

uma parte crucial na avaliação de performance geral e da capacidade de continuarem 

a operar de forma eficaz, refletindo o reconhecimento cada vez maior da necessidade 

de atuarem com responsabilidade social, ou seja, de assegurarem ecossistemas 

saudáveis, igualdade social e boa governança organizacional. 

Outro fator catalizador dessa mudança em direção à sustentabilidade é o 

complexo e dinâmico ambiente de negócios onde as empresas estão inseridas. A 

diversidade dos públicos com os quais as empresas se relacionam, os chamados 

stakeholders ou partes interessadas (consumidores, governos, fornecedores, 

empregados, ONGs, concorrentes, agências reguladoras, instituições financeiras, 

etc.) têm tornado este ambiente cada vez mais competitivo, regulado e fiscalizado. 

Adicionalmente, de acordo com a Accountability (2006), a globalização dos mercados, 

a emergência de desafios sociais e ambientais globais como AIDS e mudança 

climática, a capacidade decrescente dos governos para abordarem estas questões 

sozinhos e o aumento da influência das organizações da sociedade civil também têm 

contribuído para a crescente complexidade do contexto operacional das empresas. 
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De acordo com Mintzberg et al (2000) o tradicional mercado visto como uma 

arena aberta na qual as organizações manobram livremente por posições, tem sido 

em grande parte substituído, nas economias avançadas, por sistemas organizacionais 

de consideráveis interdependência e complexidade. Sob essas condições, “o 

problema dominante da organização passa a ser administrar suas trocas e relações 

com os diversos interesses afetados por suas ações”  (MINTZBERG et al 2000, p. 183). 

A administração destas trocas e relações torna-se um grande desafio porque 

não é possível que as organizações atendam a todas as reinvindicações dos grupos 

ou indivíduos deste sistema, os quais apresentam na maioria das vezes demandas 

diferentes competindo pelos mesmos recursos, e também não é possível que as 

organizações resolvam todos os problemas da sociedade ou arquem com o custo de 

fazê-lo, sendo imprescindível uma adequada gestão das demandas dos  stakeholders 

assim como da seleção das iniciativas socioambientais realizadas pelas organizações. 

Portanto, levando-se em consideração as perspectivas colocadas  acima, onde 

as organizações deveriam atuar com responsabilidade social, atenderem as 

demandas dos seus stakeholders e serem eficientes na utilização e otimização dos 

recursos, fica evidente a necessidade destas organizações priorizarem e atenderem 

as demandas dos stakeholders, as quais estejam mais alinhadas com as suas 

responsabilidades sociais. 

No entanto, estas duas questões ainda parecem ser administradas de forma 

individualizada e desconectadas. Por um lado, verifica-se que os modelos de gestão 

de stakeholders estão estruturados em função de comparações de forças entre a 

organização e seus stakeholders, utilizando-se de variáveis como “Poder”, 

“Dependência”, “Cooperação” e “Ameaça”. Percebe-se que estes modelos buscam 

identificar e minimizar os possíveis impactos das ações dos stakeholders sobre as 

estratégias empresariais pretendidas. Freeman (2010) afirma, porém, que para ser um 

estrategista efetivo deve-se negociar com aqueles grupos de stakeholders que podem 

afetar você, mas que para ser responsável (e efetivo no longo prazo) deve-se negociar 

com grupos que você pode afetar. 

Quanto às iniciativas socioambientais implementadas pelas organizações, 

verifica-se que as mesmas têm sido selecionadas mais com o intuito de legitimarem 
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a sua Responsabilidade Social Empresarial (RSE), ao invés de mitigarem os reais 

impactos provocados pelas atividades da organização ou de se constituírem como 

oportunidades para o negócio. 

Ambas as situações relatadas acima prejudicam a performance das 

organizações, seja pela má gestão dos recursos investidos ou pelas prioridades 

escolhidas, e minimizam o potencial das mesmas de atuarem como agentes do 

Desenvolvimento Sustentável. Assim, diante desta situação apresentada tem-se o 

seguinte problema de pesquisa: 

Como alinhar e integrar a gestão dos interesses e influências dos múltiplos 

stakeholders de uma empresa com as questões sociais, ambientais e econômicas 

relevantes para a sua Responsabilidade Social Empresarial? 
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1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Objetivo Geral: 

Propor uma metodologia que oriente a gestão dos stakeholders em função das 

questões sociais, ambientais e econômicas relevantes para a Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE). 

 
 
 

Objetivos Específicos: 

 
• Definir um método para identificar os temas e questões de RSE relevantes 

para as organizações; 

• Integrar os temas e questões de RSE em um modelo de Gestão de 

Stakeholders; 

• Aplicar o modelo em uma empresa com relações multi-stakeholders. 

 
 
 
 
 

1.2 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 
A proposta de alinhamento entre a gestão de stakeholders (seus interesses e 

influências) e as iniciativas de Respo nsabilidade Social Empresarial (RSE) 

fundamenta-se na interdependência entre estas questões, tanto em termos de 

recursos organizacionais investidos nas mesmas quanto nos objetivos buscados pelas 

organizações ao tratarem destes assuntos. 

No entanto, percebe-se que a RSE e a gestão de stakeholders têm sido 

conduzidas muitas vezes desconectadas uma da outra. Em uma tentativa das 

organizações conseguirem legitimidade e melhorarem sua imagem perante a 

sociedade elas acabam selecionando as iniciativas de RSE em listas padronizadas, 

sem uma adequada análise do seu alinhamento e contribuição com as estratégias  da 

própria organização, promovendo assim uma espécie de isomorfismo institucional 

referente à RSE. Quanto à gestão de stakeholders, conforme constatado nos 
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principais modelos e abordagens disponíveis na literatura, a mesma tem sido 

direcionada para a seleção e priorização das partes interessadas com base em 

critérios subjetivos e quase sempre voltados ao interesse dos shareholders ou do 

negócio, não considerando que outros constituintes organizacionais possuem seus 

próprios e legítimos interesses. 

Como consequência, as iniciativas de RSE se transformam simplesmente em 

filantropia empresarial, com pulverização dos recursos e sem contribuição para o 

negócio. Adicionalmente, as organizações acabam realizando investimentos em 

iniciativas de RSE que não são prioridades para os stakeholders e também atendendo 

demandas socioambientais de stakeholders as quais não estão vinculadas ou não são 

consequências das operações da organização. 

Assim, com a estruturação de uma metodologia que possibilite integrar em um 

único processo, de forma coerente e disciplinada, os métodos e modelos utilizados 

para apoiar a gestão da RSE e a gestão dos stakeholders, espera-se que as 

organizações possam melhorar significativamente seu processo decisório, pois os 

gestores estarão preparados para detectar, avaliar e gerenciar as responsabilidades 

sociais e os stakeholders relacionados aos seus processos, o que contribuirá para a 

elaboração de ações mais consistentes e de maior resultado, tanto para a organização 

quanto para a sociedade. 

Adicionalmente, a implementação deste método contribuirá para um melhor 

entendimento de riscos e oportunidades associados aos processos organizacionais, 

melhorando as práticas de governança e contribuindo para que o portfólio de ações 

de RSE seja coerente com o propósito e os valores da empresa. A proposta aqui 

apresentada também propiciará relacionamentos mais assertivos, pois a empresa 

estará mais segura sobre as questões que estão sob sua responsabilidade, evitando 

atender demandas diversas. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 
 

2.1 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AS ORGANIZAÇÕES 

 
A partir da revolução industrial a humanidade entrou em um rápido processo 

de desenvolvimento social e tecnológico somado a um expressivo crescimento da 

população mundial, o que provocou um aumento significativo na utilização dos 

recursos naturais, antes vistos como inesgotáveis, e uma grande produção de 

resíduos e poluição do planeta. 

Com o objetivo de examinar estes problemas que desafiavam a  humanidade e 

que poderiam colocá -la em risco, como o crescimento populacional, poluição, 

limitações econômicas e co nflitos sociais, o Clube de Roma 1produziu um relatório que 

foi publicado pela primeira vez em 1972, intitulado “The Limits to Growth” (Os limites 

do crescimento), o qual promoveu a introdução na agenda política internacional das 

questões referentes ao impacto do uso dos recursos naturais no modelo vigente de 

crescimento econômico (IBGC, 2007). 

Segundo Coral (2002), também após grandes acidentes ambientais ocorridos 

nas décadas de 60, 70 e 80 este quadro começou a mudar, pois especialistas ao redor 

do mundo disponibilizaram informações sobre a degradação ambiental do planeta, 

alertando a sociedade para as implicações da industrialização desenfreada e 

pressionando governos a criarem mecanismos de controle ambiental. 

Assim, a sociedade cada vez mais preocupada com a escassez dos recursos 

naturais disponíveis, com as consequências negativas que o sistema produtivo vinha 

causando ao meio ambiente natural e com as enormes diferenças sociais existentes, 

passou a pressionar as empresas para que estas assumissem a sua responsabilidade 

social e ecológica no desenvolvimento sustentável do planeta. 

De acordo com a ISO 26000 (2010), o desempenho das organizações em 

relação às sociedades onde operam e ao seu impacto no meio ambiente se tornou 

uma parte crucial na avaliação de performance geral e da capacidade de continuarem 

a operar de forma eficaz, refletindo o reconhecimento cada vez maior 

1 
Em 1968, políticos, físicos, industriais e cientistas, convidados pelo empresário italiano  Aurelio Peccei, juntaram 

-se numa pequena vila italiana para tratar do desenvolvimento sustentável do planeta, sendo este o primeiro grupo 
a discutir sustentabilidade, meio ambiente e limites de desenvolvimento. 
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da necessidade de assegurarem ecossistemas saudáveis, igualdade social e boa 

governança organizacional. 

 

Para a ISO 26000 (2010) as organizações estão sujeitas a uma investigação 

mais criteriosa por parte de suas diversas partes interessadas, sendo que a percepção 

e a realidade do desempenho nas questões socioambientais da organização podem 

influenciar, além de outros, os seguintes fatores: 

 

• Sua vantagem competitiva; 

• Sua reputação; 

• Sua capacidade de atrair e manter trabalhadores, acionistas e clientes; 

• A manutenção da moral, do compromisso e da produtividade dos 

empregados; 

• A percepção de investidores, proprietários, doadores, patrocinadores e da 

comunidade financeira; e. 

• Sua relação com empresas, governos, mídia, fornecedores, organizações 

pares, clientes e a comunidade em que opera. 

 

De acordo com Jamali (2006 apud MUNCK e SOUZA, 2009) o 

comprometimento da responsabilidade das organizações em relação ao meio 

ambiente e a sociedade tem evoluído gradativamente, visto  que as empresas passam 

a observar e garantir a conservação ambiental e a consideração dos impactos sociais 

e do bem-estar dos seres humanos em suas funções tradicionais econômicas 

(produção, empregos, crescimento). 

O IBGC (2007) também observa que as organizações estão sendo cada vez 

mais cobradas pela sociedade quanto às consequências de ordem social, ambiental e 

econômica de suas operações, assim o entendimento do escopo das 

responsabilidades das organizações torna-se uma prioridade imprescindível para 

quaisquer dirigentes empresariais. Para o IBGC (2007, p.11) os investidores e 

gestores organizacionais devem desenvolver uma visão mais abrangente do papel da 

empresa na sociedade e não atuarem apenas como agentes do mercado financeiro, 

“constatando-se que a empresa faz parte da sociedade como um todo que, por sua 

vez, está inserida no meio ambiente, formando um sistema integrado”. 
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De acordo com Munck e Souza (2009) as organizações, assim como os demais 

atores componentes deste sistema integrado, já começam a percorrer caminhos que 

as coloquem como agentes importantes nos processos que busquem assegurar um 

desenvolvimento sustentável, sendo estes caminhos a filantropia, a cidadania 

corporativa, a responsabilidade social empresarial e a sustentabilidade 

organizacional. Munck e Souza (2009) observam que a filantropia é algo que antecede 

a responsabilidade social empresarial e que a cidadania corporativa constitui um 

fenômeno inserido nela. Para os autores, 

A responsabilidade social empresarial e a sustentabilidade organizacional 

são os caminhos estratégic os que qualificam as organizações como atores 

sociais coerentes em atitudes  de  gestão  contributivas  para  o  desenvolvim 

ento sustentável (MUNCk e SOUZA 2009, p.186). 

 
Entre os dois caminhos apresentados acima, será dada ênfase no próximo 

capítulo à responsabilidade social empresarial (RSE), visto que este trabalho tem por 

finalidade propor uma metodologia que oriente a gestão dos stakeholders em função 

das questões de RSE relevantes para as organizações. 

 
 
 

2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL - RSE 

 

 
Várias conceituações de RSE são encontradas na literatura, variando desde 

concepções de obrigações legais e econômicas mínimas e prestação de contas aos 

acionistas, chegando até a uma abrangente relação de responsabilidades para o 

amplo sistema social em que uma empresa está inserida (JAMALI, 2008). 

Fadun (2014) menciona que o principal objetivo da RSE é assegurar que as 

empresas sejam responsáveis por suas ações e decisões estratégicas perante as 

suas partes interessadas. Para o autor o conceito de RSE concentra-se  nas questões 

éticas e morais, as quais impactam o comportamento e a tomada de decisão das 

organizações. Nesta mesma linha Branco e Rodrigues (2007) afirmam que saber se 

uma empresa deve realizar certas tarefas ou abster-se de fazê-las porque elas são 

benéficas ou prejudiciais para a sociedade é uma questão central  da RSE. 
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O Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, 

segundo Moir (2001), propõe uma definição para a Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) como: "o comportamento ético de uma empresa para com a 

sociedade. .... gestão de agir de forma responsável em suas relações com outras 

partes interessadas que têm um interesse legítimo no negócio". Para Moir (2001), a 

RSE demanda um contínuo compromisso das empresas para contribuírem com o 

desenvolvimento econômico, de forma ética, melhorando a qualidade de vida dos 

empregados e seus familiares, assim como das comunidades locais e da sociedade 

como um todo. 

Dentre as conceituações pesquisadas na literatura, Carroll (1991, p.40) 

apresenta uma definição mais robusta e estruturada, propondo um modelo em que 

toda a gama de responsabilidades das organizações seja abrangida. O modelo sugere 

que quatro tipos de responsabilidades sociais constituem a RSE no total: econômica, 

legal, ética e filantrópica. Além disso, estas quatro categorias ou componentes de 

RSE podem ser descritas como uma pirâmide, conforme apresentado na Ilustração 1. 

 
 

 

 
Ilustração 1: Pirâmide da Responsabilidade Social Empresarial 

FONTE: Adaptado de CARROLL (1991, p 42). 
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Abaixo estão resumidas algumas afirmações importantes que, segundo 

Carroll (1991), caracterizam cada uma destas quatro categorias: 

 

• Responsabilidades econômicas: manter uma forte posição competitiva, manter 

um nível elevado de eficiência operacional e ser consistentemente rentável. 

 
• Responsabilidades Legais: atuar de maneira consistente com as e xpectativas 

do governo e da lei, ser uma empresa cidadã cumpridora da lei; fornecer 

produtos e serviços que atendam aos requisitos legais mínimos. 

 
• Responsabilidades Éticas: atuar de maneira consistente com as expectativas 

da sociedade e normas éticas; impedir que as normas éticas sejam 

comprometidas a fim de alcançar os objetivos da empresa, fazer o que se 

espera moralmente ou eticamente e que a integridade corporativa e 

comportamento  ético vão além do mero cumprimento  das leis e regulamentos. 

 
• Responsabilidades filantrópicas: atuar de maneira consistente com as 

expectativas filantrópicas e de caridade da sociedade, prestar assistência à 

instituições educacionais públicas e privadas e voluntariamente ajudar os 

projetos que melhorem a qualidade de vida das comunidades. 

 

De acordo com Carroll (1991, p. 41) todas as outras responsabilidades 

organizacionais se estruturam sobre a responsabilidade econômica, porque sem ela 

estas outras responsabilidades se tornam considerações discutíveis. Adicionalmente, 

ao contrário da crença comum de que a responsabilidade econômica está 

relacionada com o que as empresas fazem para si, e as outras responsabilidad es 

estão relacionadas com o que elas fazem para os outros, Carroll (1999, apud 

BRANCO e RODRIGUES, 2007) afirma que a viabilidade econômica também é algo 

que a empresa faz para a sociedade. Esta análise é bastante apropriada levando-se 

em consideração que as empresas podem ser as únicas unidades econômicas em 

determinadas comunidades, gerando emprego e renda local. 
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Uma razão notável para se fazer a distinção entre as responsabilidades 

filantrópicas e éticas é que, segundo Carroll (1991), algumas empresas julgam-se 

socialmente responsáveis apenas por serem boas cidadãs na comunidade. Essa 

distinção evidencia que a RSE inclui contribuições filantrópicas, mas não se limita a 

elas. O autor argumenta que a filantropia é altamente desejada e valorizada,  mas, na 

verdade, menos importante do que as outras três categorias de responsabilidade 

social. Em certo sentido, a filantropia é a “cereja do bolo”. 

Em resumo, para Carroll (1991) a responsabilidade social corporativa implica o 

cumprimento simultâneo de responsabilidades econômicas, legais, éticas e 

filantrópicas da empresa. Em termos mais pragmáticos e de gestão, a empresa deve 

esforçar-se para obter lucro, obedecer à lei, ser ética e ser uma boa cidadã corporativa 

(CARROLL, 1991, p. 43). 

 
 
 

 
2.2.1 Temas Centrais e Questões Relevantes da RSE 

 

 
A crescente preocupação das empresas com a RSE, segundo Porter e Kramer 

(2006), não foi totalmente voluntária. Para os autores muitas empresas despertaram 

para estas questões apenas depois de serem surpreendidas a responderem 

publicamente sobre assuntos que anteriormente elas achavam que não faziam parte 

de suas responsabilidades nos negócios. Porter e Kramer (2006) mencionam que 

organizações ativistas de todos os tipos têm crescido e atuado de forma agressiva e 

eficaz para trazer a pressão pública sobre as corporações. Muitas vezes, os ativistas 

têm como alvo as empresas mais visíveis, ou bem sucedidas, apenas para chamar a 

atenção para um determinado problema, mesmo que essas empresas tenham um 

mínimo impacto sobre o problema em questão. 

Segundo Moir (2001), os defensores da RSE propõem uma abrangência cada 

vez mais ampla de questões, tais como o fechamento de fábricas, relações com 

funcionários, direitos humanos, ética corporativa, relações com a comunidade e o 

meio ambiente. Adicionalmente, Porter e Kramer (2006) afirmam que empresas de 

sucesso precisam de uma sociedade saudável. A educação, saúde e igualdade de 
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oportunidades são fundamentais para manter a força de trabalho produtiva. Os 

autores citam que ao utilizar de forma mais eficiente a terra, água, energia e outros 

recursos naturais, a organização torna seu negócio mais produtivo. Porter e Kramer 

(2006) citam também que produtos seguros e condições de trabalho não só atraem 

clientes, mas reduzem os custos internos de acidentes. 

Moore (2014) buscando delimitar a questão da responsabilidade social 

empresarial, cita a definição utilizada pela CSR Initiative, da Harvard Kennedy School: 

A responsabilidade social empresarial engloba não só o que as empresas 

fazem com os seus lucros, mas também como eles s ão gerados. Ela vai além 

da filant ropia e da c onformidade, e aborda como as empresas gerenciam 

seus impactos econômicos, sociais e am bientais, bem com o as suas 

relações em todas as important es esferas de influência: o local de trabalho, 

o merc ado, a cadeia de fornecim ento, a comunidade e o campo das políticas 

públicas (MOORE, 2014, p.3). 

 

De acordo com Lindgreen (2012), as várias iniciativas de RSE que as 

organizações adotam vão desde a concepção e implementação de códigos de 

conduta para divulgação em relatórios de sustentabilidade, colaborações com 

organizações não governamentais e agências das Nações Unidas e um maior apoio 

aos programas de desenvolvimento comunitário. 

No entanto, apesar desta expansão global, Lindgreen (2012) afirma que a 

responsabilidade social das empresas continua a ser uma ambição incerta e mal 

definida, com poucas certezas absolutas. Para o autor as questões que as 

organizações devem abordar podem ser facilmente interpretadas para incluir 

praticamente tudo e todos. 

Com o objetivo de dar forma tangível e concreta a estas questões muitas vezes 

abstratas, pôde-se presenciar nas últimas décadas o surgimento de inúmeras normas, 

protocolos, relatórios e índices relacionados aos temas abrangidos pela RSE, os quais 

têm ajudado as organizações a compreenderem e gerenciarem melhor as questões 

de RSE relacionadas as suas atividades e oferecerem melhores informações a 

mercados e à sociedade. 

Em 1994, John Elkington cunhou o termo “Triple Bottom Line - TBL”, um 

conceito popular e influente, o qual teve ampla utilização a partir do final dos anos 90. 

O conceito do TBL é hoje amplamente utilizado para descrever o desenvolvimento 

sustentável no contexto organizacional, colocando tal desempenho em termos dos 
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três resultados – econômico, social e ambiental (HERIQUES e RICHARDSON, 

2004). 

Como exemplos dos materiais citados acima, construídos a partir de 

abordagens alinhadas ao Triple Bottom Line, destacam-se as Diretrizes de RSE 

estabelecidas pela International Organization for Standardization - ISO 26000 e pela 

Global Reporting Initiative – GRI, os índices de sustentabilidade ISE Bovespa e o Dow 

Jones Sustainability Index – DJSI, ambos voltados ao mercado de capitais, além de 

algumas normas estabelecidas para fins de certificações das organizações em temas 

específicos de RSE, como a ISO 14001 (meio ambiente) e a AS 8000 (direitos sociais). 

Assim, dada a vasta gama de materiais existentes, para este trabalho optou- se 

pela utilização e detalhamento dos temas e questões propostos pela GRI e pela ISO 

26000, os quais foram construídos com base em referências a documentos 

específicos amplamente aceitos e usados, tratam o tema de RSE de forma completa 

e abrangente, são mundialmente difundidos, aplicáveis a qualquer empresa e não 

possuem o propósito de certificação, configurando-se como diretrizes para as 

empresas aperfeiçoarem sua performance em relação a RSE. 

A ISO 26000 (2010) propõe sete temas centrais com os quais a organização 

deve familiarizar-se para poder identificar de forma eficaz a sua responsabilidade 

social empresarial, sendo estes: governança organizacional; direitos humanos; 

práticas de trabalho; meio ambiente; práticas leais de operação; questões relativas ao 

consumidor; e envolvimento e desenvolvimento da comunidade. 

Os sete temas centrais são desdobrados em 36 questões, conforme 

apresentado no Quadro 1, as quais segundo a ISO 26000 (2010) cobrem os impactos 

econômicos, ambientais e sociais mais prováveis que deveriam ser tratados pelas 

organizações. Em complementação a estas questões a ISO 26000 (2010) também 

recomenda que as organizações avaliem os compromissos assumidos com a 

responsabilidade social, como por exemplo, os seus códigos de conduta, diretrizes 

éticas, obrigações de conselheiros, sócios e obrigações como acionistas de 

associações às quais a organização pertença. 
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Quadro 1: ISO 26000 - Temas Centrais e Questões Relevantes para a RSE 
 

Tema Central Questões 

1- Governança 

Organizacional 
Processos e estruturas de tomada de decisão que possibilitem a aplicação dos 
princípios e práticas de RSE 

 
 
 
 

2- Direitos 

humanos 

Due diligence (identificação e auditoria de informações) 

Situações de risco para os direitos humanos 

Evitar cumplicidade 

Resolução de queixas 

Discriminação e grupos vulneráveis 

Direitos civis e políticos 

Direitos econômicos, sociais e culturais 

Princípios e direitos fundamentais no trabalho 

 

 
3 - Práticas de 

trabalho 

Emprego e relações de trabalho 

Condições de trabalho e proteção social 

Diálogo social 

Saúde e segurança no trabalho 

Desenvolvim ento humano e treinamento no local de trabalho 

 

4 - Meio 

ambiente 

Prevenção da poluição 

Uso sustentável de recursos 

Mitigação e adaptação às mudanças climáticas 

Proteção do meio ambiente e da biodiversidade e restauração de habitats naturais 

 

5 - Práticas 

leais de 

operação 

Práticas anticorrupção 

Envolvimento político responsável 

Concorrência leal 

Promoção da responsabilidade social na cadeia de valor 

Respeito ao direito de propriedade 

 
 

 
6 - Questões 

relativas ao 

consumidor 

Marketing leal, informações factuais e não tendenciosas e práticas contratuais 

justas 

Proteção à saúde e segurança do consumidor 

Consumo sustentável 

Atendimento e suporte ao consumidor e solução de reclamações e controvérsias 

Proteção e privacidade dos dados do consumidor 

Acesso a serviços essenciais 

Educação e conscientização 

 

 
7 - 

Envolvimento e 

desenvolv. da 

comunidade 

Envolvimento da comunidade 

Educação e cultura 

Geração de emprego e capacitação 

Desenvolvim ento tecnológico e acesso às tecnologias 

Geração de riqueza e renda 

Saúde 

Investimento social 

FONTE:  ISO 26000 (2010) 
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A Global Reporting Initiative - GRI (2013) também oferece uma estrutura de 

conteúdo e indicadores para o seu modelo de Relatório de Sustentabilidade, visando 

auxiliar as organizações a definirem metas, aferirem seu desempenho e implantarem 

novas práticas para tornar suas operações mais sustentáveis. Estes Relatórios de 

Sustentabilidade apresentam informações narrativas sobre como as organizações 

identificam, analisam e respondem aos seus impactos econômicos, ambientais e 

sociais efetivos e em potencial. O modelo de relatório proposto pela GRI dispõe de 

uma parte denominada “Conteúdo Padrão Geral”, aplicável a todas as organizações 

que elaboram relatórios de sustentabilidade, sendo nesta parte apresentado o perfil 

da organização, a sua estrutura de governança e a forma de elaboração do relatório. 

A outra parte do relatório, foco desta pesquisa, se refere ao “Conteúdo Padrão 

Específico”, conforme detalhado no Quadro 2, dividido em três Categorias - 

Econômica, Ambiental e Social. Para cada categoria a GRI (2013) estabelece uma 

relação de aspectos referentes à Responsabilidade Social a serem abordados pelas 

organizações na condução das suas operações. 

 
 
 
 

Quadro 2: GRI - Categorias e Aspectos da RSE 
 

Categorias e Sub 

Categorias 
Aspectos 

 
E

c
o

n
ô

m
ic

a
  Desempenho Econômico 

Presença no Mercado 

Impactos Econômicos Indiretos 

Práticas de Compra 

 
A

m
b

ie
n

ta
l 

 Materiais 

Energia 

Água 

Biodiversidade 

Emissões 

Efluentes e Resíduos 

Produtos e Serviços 

Conformidade 

Transportes 

Geral 

Avaliação Ambiental de Fornecedores 

Mecanismos de Queixas e Reclamações Relativas a Impactos Ambientais 



30 
 

 

 
S

o
c
ia

l 

 
P

rá
ti
c
a

s
 T

ra
b

a
lh

is
ta

s
 

e
 T

ra
b
a
lh

o
 D

e
c
e

n
te

 Emprego 

Relações Trabalhistas 

Saúde e Segurança no Trabalho 

Treinamento e Educação 

Diversidade e Igualdade de Oportunidades 

Igualdade de Remuneração para Mulheres e Homens 

Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas 

Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Práticas Trabalhistas 

  

D
ir

e
it
o

s
 H

u
m

a
n

o
s

 

Investimentos 

Não discriminação 

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 

Trabalho Infantil 

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo 

Práticas de Segurança 

Direitos Indígenas 

Avaliação 

Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos 

Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Direitos Humanos 

  

S
o

c
ie

d
a

d
e

 

Comunidades Locais 

Combate à Corrupção 

Políticas Públicas 

Concorrência Desleal 

Conformidade 

Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade 

Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Impactos na 

Sociedade 

 R
e
s

p
o
n
s

a
b

ili
d
a
d
e

 

p
e
lo

 P
ro

d
u
to

 

Saúde e Segurança do Cliente 

Rotulagem de Produtos e Serviços 

Comunicações de Marketing 

Privacidade do Cliente 

Conformidade 
 

FONTE: GRI (2013) 

 
 

Os elementos da responsabilidade social, de acordo com a ISO 26000 (2010) 

são passíveis de mudanças, pois refletem as expectativas da sociedade em um 

momento específico, ou seja, conforme as preocupações da sociedade mudam, suas 

expectativas em relação a o rganizações também mudam para refletir essas 

preocupações. 

Para a ISO 26000 (2010) é importante que as organizações considerem todos 

os temas e questões centrais e sua interdependência, em vez de concentrarem-se 
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somente em uma única questão. No entanto, as organizações devem estar cientes de 

que esforços para abordar uma questão podem envolver uma escolha em detrimento 

de outras questões. Assim, a seguir serão apresentadas orientações para a seleção e 

priorização das questões de RSE para as organizações. 

 
 

2.2.2 Priorização dos Temas e Questões Relacionados com a RSE 

 

 
Segundo Carrigan e Attalla (2001 apud SERPA e FOURNEAU, 2007), as 

empresas enfrentam muitas vezes dificuldades para definir e praticar ações de 

responsabilidade social, sendo que uma das razões para isto pode estar na dificuldade 

em decidir que interesses devem ser priorizados e quem deve tomar a decisão final 

se houver conflito de interesses entre os stakeholders. 

Para Rangan et al (2015), não é prático nem lógico que todas as empresas se 

envolvam com as mesmas questões de RSE, uma vez que estas questões são 

movidas por diversos fatores, incluindo a indústria e os ambientes sociais em que as 

empresas operam e as motivações das pessoas que trabalham e governam cada 

empresa. Para os autores, por exemplo, enquanto uma indústria pode ter ricas 

oportunidades para reduzir seu impacto ambiental, uma empresa de serviços 

financeiros pode ser muito mais bem sucedida na esfera social, com iniciativas 

significativas de apoio a inclusão financeira e alfabetização. 

Porter e Kramer (2006) afirmam que independentemente de a causa ser nobre, 

o teste essencial para avaliar uma questão de responsabilidade social empresarial é 

se ela representa uma oportunidade para criar valor compartilhado, que proporcione 

benefícios significativos para a sociedade e para o negócio. No entanto, para os 

autores, poucas empresas têm implementado processos para identificar e priorizar as 

questões sociais com base em sua relevância para o negócio e sua importância para 

o ambiente competitivo da empresa. 

Rangan et al (2015) mencionam que além da transformação do modelo de 

negócio para criar valor compartilhado - criação de valor econômico de uma maneira 

que também cria valor para a sociedade - as empresas devem adicionalmente 

desenvolver estratégias de RSE abrangendo a pura filantropia e a melhoria da sua 

eficiência operacional (redução do consumo de combustível, energia, etc). 
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Embora muitas empresas tenham abraçado esta visão multifacetada da RSE, 

Rangan et al (2015) afirmam que elas acabam sendo prejudicadas pela falta de 

coordenação e falta de lógica entre suas várias iniciativas. As iniciativas de RSE são 

frequentemente iniciadas e executadas de forma descoordenada por uma variedade 

de gestores internos, muitas vezes sem o engajamento ativo do CEO, dificultando 

assim a maximização dos seus impactos positivos sobre os sistemas sociais e 

ambientais em que operam. 

Segundo Porter e Kramer (2006) para implementar a RSE muitas companhias 

têm se utilizado de checklists padronizados os quais abordem questões sociais e 

ambientais. Os autores citam como exemplo, o Global Reporting Initiative - GRI o qual 

tem enumerado uma lista de aproximadamente 150 questões relacionadas à RSE, 

complementado por uma lista auxiliar de questões específicas para cada indústria. 

Para Porter e Kramer (2006) o resultado deste processo é muitas vezes uma 

mistura de RSE descoordenada e atividades filantrópicas desconectadas da estratégia 

da empresa, sem qualquer impacto social significativo e se m benefícios para a 

competitividade da empresa em longo prazo. 

Nesta mesma linha  o IBGC (2007) defende que a promoção ou o financiamento 

de projetos filantrópicos, culturais, sociais e ambientais deve apresentar uma relação 

clara com o objeto social da empresa ou contribuir de forma facilmente identificável 

para o valor do negócio, caso contrário pode caracterizar-se como um problema de 

governança corporativa, pois os administradores estariam extrapolando seus 

mandatos. 

Segundo Rangan et al (2015), o passo inicial para muitas empresas é trazer 

coerência entre as suas iniciativas de RSE. Este trabalho deve começar com um 

inventário das iniciativas existentes, reduzindo ou eliminando aquelas que não 

resolvem um importante problema social ou ambiental de acordo com o propósito, a 

identidade e os valores de negócios da empresa. 

Porter e Kramer (2006) afirmam que as listas ou checklists com iniciativas de 

RSE fornecem um ótimo ponto de partida, mas as organizações precisam de 

processos internos mais pró-ativos e adaptados. Para eles, os gestores 

organizacionais poderiam usar a Cadeia de Valor como uma ferramenta para 
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identificar sistematicamente os impactos sociais das atividades de cada unidade de 

negócio, em cada localidade. 

De acordo com Porter (1990 apud VARGAS et al 2013, p.15), 

a Cadeia de Valor desagrega uma empresa nas suas atividades de relevância 

estratégica para que se possa compreender o comportamento dos custos e 

as fontes existentes e potenciais de diferenciação. Uma empresa ganha 

vantagem competitiva, executando estas atividades estrategicam ente im port 

antes de uma form a mais barata ou melhor do que a concorrência. 

 

A Ilustração 2 apresenta uma versão genérica da Cadeia de Valor proposta por 

Porter. 

 

 
Ilustração 2: Cadeia de Valor Genérica 

FONTE: PORTER (1990 apud VARGAS et al 2013, p.16). 

 

 
Porter e Kramer (2006) afirmam que praticamente todas as atividades da 

Cadeia de Valor da empresa permeiam as comunidades em que a empresa opera, 

criando tanto consequências sociais positivas como negativas. Assim, a Cadeia de 

Valor pode ser usada como um framework para identificar o impacto social dessas 

atividades, criando um inventário dos problemas e oportunidades - principalmente 

relacionados às questões operacionais – os quais precisam ser investigados, 

priorizados e tratados. 
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Por exemplo, aplicando-se o modelo proposto por Porter e Kramer (2006), uma 

empresa que possuísse processos logísticos em suas operações deveria se 

preocupar e tratar da emissão de gases do efeito estufa gerados pela frota de veículos. 

Já para os processos relacionados à gestão de pessoas a empresa deveria se 

preocupar com questões relacionadas à saúde e segurança do trabalhador ou com a 

diversidade e igualdade de oportunidades para seus empregados. Para os autores, ao 

efetuar esta análise em todos os seus processos a empresa contaria com um método 

sistemático para trazer coerência e disciplina para a sua estratégia de RSE, ou seja, 

a empresa poderia identificar adequadame nte as questões de RSE a serem 

priorizadas e tratadas. 

De acordo com a ISO 26000 (2010) todos os temas centrais propostos pela 

referida norma são relevantes para as organizações, porém nem todas as questões 

associadas a estes temas precisam ser consideradas por elas. Para iniciar o processo 

de identificação, a ISO 26000 (2010) sugere a seguinte sequência de etapas: 

 

• Elaborar uma lista completa das atividades da organização e das organizações 

dentro da sua esfera de influência; 

• Identificar as partes interessadas; 

• Determinar quais temas centrais e questões ganharia visibilidade quando a 

organização e outros dentro da sua esfera de influência realizam essas 

atividades, 

• Analisar todas as formas em que as decisões e atividades da organização 

provocariam impactos nas partes interessadas e no desenvolvimento 

sustentável; 

• Analisar como as partes interessadas e questões de responsabilidade social 

possam impactar as atividades da organização; 

• Identificar as questões de responsabilidade social relacionadas às atividades 

cotidianas e as que surgem sob circunstâncias específicas. 

 

Uma vez que a organização tenha identificado as várias questões relevantes 

as suas atividades, a ISO 26000 (2010) recomenda que ela desenvolva critérios 
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para decidir quais questões são mais importantes para a organização. Esses 

critérios podem incluir: 

 

• Extensão do impacto da questão nas partes interessadas e no 

desenvolvimento sustentável; 

• Efeitos potenciais de se tomar medidas ou deixar de tomar medidas em 

relação à questão; 

• Nível de preocupação das partes interessadas sobre a questão; e. 

• Identificação das expectativas da sociedade de comportamento responsável 

com relação a esses impactos. 

Porter e Kramer (2006) argumentam que as organizações não podem resolver 

todos os problemas da sociedade ou arcar com o custo de fazê-lo recomendando, 

portanto que as mesmas selecionem questões alinhadas com o seu negócio. Para os 

autores as demais questões sociais podem ser melhor conduzidas por empresas em 

outros setores, ONGs e instituições governamentais, as quais estejam mais 

relacionadas com os temas. 

Desta maneira, busca-se no próximo tópico discutir e apresentar um 

direcionamento quanto à responsabilidade das organizações pelas questões sociais 

e ambientais dos locais onde elas operam. 

 
 

2.2.3 A Esfera de Influência da Organização Quanto à RSE 

 
 

Embora as ONGs e as empresas tenham se tornado prestadoras de muitos 

serviços que geralmente deveriam ser oferecidos pelos governos, principalmente em 

locais onde os mesmos têm sido incapazes de prestar serviços nas áreas de saúde, 

educação e bem-estar, a ISO 26000 (2010, p.10) afirma que “a promoção da 

responsabilidade social das organizações não é nem pode ser um substituto para o 

exercício efetivo dos deveres e responsabilidades do Estado de agir em nome do 

interesse público”. 

Amaeshi et al (2008), também buscando definirem ou limitarem a extensão da 

RSE dentro do contexto das operações de empresas multinacionais, fundamentaram 
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parte das suas análises com base no livro: Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente 

Eficazes, de Covey (1992), o qual sugere ser essencial fazer-se a distinção entre o 

círculo de controle e círculo de influência em qualquer iniciativa de gestão de 

mudança. O círculo de controle refere-se a coisas que estão sob nosso completo 

controle, enquanto o círculo de influência refere-se a coisas que podemos procurar 

influenciar, mas não temos total controle sobre elas. 

Neste sentido, os autores estabelecem uma posição de que as empresas 

compradoras não devem assumir responsabilidades "indefinidas" pelas ações dos 

fornecedores, ou seja, que as empresas só podem agir dentro de seu círculo de 

influência enquanto lidam com os mesmos. 

Visto que as empresas (especialmente corporações multinacionais) detêm uma 

grande quantidade de poder, tendo em conta os vastos recursos a sua disposição, 

Amaeshi et al (2008) consideram moralmente justificável e mais sensato esperar que 

estas empresas usem este poder de uma forma que encoraje os fornecedores a 

aderirem a alguns padrões razoáveis de práticas responsáveis. 

Embora Emmelhainz e Adams (1999 apud AMAESHI et al, 2008) argumentem 

que a mudança para o fornecimento global e a concorrência trazem consigo uma 

cadeia estendida de responsabilidade por parte de cada empresa, Amaeshi et al 

(2008) afirmam ser teoricamente inadequado responsabilizar qualquer empresa 

particular pelas práticas de outras empresas, salvo se a ação de uma empresa induza 

à ação de outra, onde a relação entre elas seja de dependência e controle, como por 

exemplo, nos agrupamentos societários. 

Da mesma forma, para a ISO 26000 (2010) as organizações devem ser 

responsabilizadas pelos impactos de decisões e atividades sobre as quais exerçam 

controle formal ou de fato. No entanto, a referida norma reconhece que as 

organizações também podem, em determinados momentos, afetar o comportamento 

de organizações/partes com as quais se relacionam, mas não podem ser 

responsabilizadas pelos impactos destas outras organizações/partes se o impacto não 

estiver relacionado com suas decisões e atividades. 

Para Amaeshi et al (2008) cada empresa deve assumir as responsabilidades 

por suas ações, embora aquelas em posição de maior poder têm o dever moral de 

usá-lo de forma responsável e a obrigação de influenciar positivamente as partes mais 

fracas, eventualmente por meio de códigos corporativos de conduta, fixação de 
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normas, cultura corporativa, ações contra grupos de pressão 2, desenvolvimento e 

treinamento de pessoal, além da orientação de valores. 

 
 

2.2.4 A Relação entre RSE e as Partes Interessadas 
 

A consideração dos stakeholders de uma organização tornou-se algo inevitável 

ao se discutir e analisar a RSE. A Teoria dos Stakeholders é considerada hoje como 

um processo necessário na operacionalização da responsabilidade social corporativa, 

ou seja, uma teoria complementar ao invés de um campo conflitante de literatura 

(BRANCO e RODRIGUES, 2007). 

Do ponto de vista da Teoria dos Stakeholders, Branco e Rodrigues (2007) 

mencionam que o desempenho social das empresas pode, assim, ser avaliado em 

termos de uma empresa atender as demandas de seus diversos grupos interessados, 

e as empresas devem procurar satisfazer as suas exigências como um custo inevitável 

de se fazer negócios. 

Moir (2001) relata que os defensores ativos da RSE propõem que as práticas 

sejam construídas em torno da análise das partes interessadas e processos de 

engajamento, incluindo a compreensão das aspirações e necessidades das mesmas. 

Para Moir (2001) a interação da empresa com seus stakeholders pode ajudá-las a 

entenderem suas capacidades e limitações, permitindo assim comportarem -se de 

uma maneira que reflita as necessidades e aspirações da sociedade. 

Lindgreen (2012) afirma que diferentes grupos de interessados, com as suas 

características muitas vezes particulares, tendem a se concentrar apenas em questões 

específicas que eles acreditam que sejam as mais apropriadas  e relevantes em 

programas de RSE das organizações. Portanto, segundo o autor, as crenças sobre o 

que constitui uma organização socialmente responsável e sustentável dependem da 

perspectiva da parte interessada. Para Lindgreen (2012) as expectativas das partes 

interessadas sobre as práticas de RSE das organizações 

 
 

 

2 
Ações promovidas pelas grandes empresas para que elas sejam responsabilizadas por suas práticas como 

empresas independentes com direitos / deveres legais e morais, ou seja, deslocar a atenção pública diretamente 
para as responsabilidades das empresas que estão dentro de suas cadeias de suprimentos. 
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são incompatíveis e também evoluem inexoravelmente ao longo do tempo, exigindo 

constantes reavaliações e diálogo sobre as mesmas. 

Já para Kramer e Porter (2006) ao buscar satisfazer suas partes interessadas 

as empresas acabam cedendo o controle de suas agendas de RSE para terceiros. 

Para os autores as opiniões das partes interessadas são obviamente importantes, 

mas estes grupos nunca compreenderão plenamente as capacidades de uma 

corporação, seu posicionamento competitivo ou os trade-offs que ela deve fazer. 

Assim, constata-se neste tópico que, independente da forma como aconteça, o 

relacionamento da organização com suas partes interessadas é uma premissa básica 

para a RSE. Portanto, busca -se a seguir um melhor entendimento de quem são as 

partes interessadas, seus interesses e como a organização deveria se relacionar ou 

considerá-las nos seus processos de gestão e tomada de decisão. 

 
 

2.3 AOS INTERESSES DE QUEM AS ORGANIZAÇÕES DEVERIAM SER 

GERENCIADAS? 

De acordo com Jensen (2001) qualquer teoria da ação empresarial deveria 

informar aos gestores e conselhos de administração como escolher entre os vários 

concorrentes e inconsistentes interesses dos grupos ou indivíduos que se relacionam 

com as organizações. Os clientes querem preços baixos, alta qualidade, etc. Os 

funcionários querem altos salários, condições de trabalho de alta qualidade e 

benefícios, incluindo férias, benefícios médicos, pensões e outros. Os fornecedores 

de capitais querem baixo risco e alta rentabilidade. As comunidades querem grandes 

contribuições de caridade, gastos sociais por parte das empresas para beneficiar a 

comunidade em geral, estabilidade de empregos, investimentos e assim por diante. 

Estabelecem-se então, conforme apontado por Andrade e Rossetti (2014, p. 

108) teias complexas de relações que tem levado a produtivas disc ussões todas elas 

gravitando em torno de uma questão essencial: “os interesses aos quais a gestão das 

companhias deve atender”. 

Na literatura da administração empresarial é possível identificar duas linhas 

orientativas sobre os interesses aos quais a gestão das organizações deve estar 

preponderantemente atrelada. Uma delas, mais antiga, com raízes econômicas e 
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financeiras e fundamentada na teoria da firma, propõe que o objetivo central seja a 

maximização do retorno total aos acionistas ou shareholders. Outra, fundamentada 

em conceitos de planejamento empresarial, da teoria sistêmica, da responsabilidade 

social empresarial e da teoria organizacional, propõe que a empresa deve ser gerida 

para maximizar uma função de múltiplos interesses, atendendo as demandas de todas 

as partes interessadas ou stakeholders. 

A seguir são apresentados os principais conceitos que fundamentam e 

diferenciam estas duas abordagens. 

 
 

 
2.3.1 Maximização Do Valor 

 
Para Boaventura et al. (2009, p. 292) a teoria da maximização da riqueza dos 

acionistas tem suas raízes na teoria da firma, a qual assevera que o objetivo de uma 

empresa é a maximização dos lucros. Para os autores os teóricos desta corrente 

defendem que a empresa deve possuir um único objetivo: o desempenho econômico. 

Andrade e Rossetti (2014) explicam que os modelos de governança centrados 

no objetivo de maximizar o interesse dos proprietários são sustentados em 

pressupostos micro e macroeconômicos. No âmbito micro, segundo os autores, os 

argumentos abrangem as seguintes dimensões: 

• Financeira: as empresas são constituídas com a finalidade de proporcionarem 

retornos aos proprietários que investiram nesta o seu capital. 

• Riscos assumidos: o retorno do capital investido é incerto. Também em casos 

de problemas com a empresa todos os demais stakeholders podem 

“abandonar o barco”, cabendo aos proprietários apenas garantias residuais 

sobre os valores investidos. 

• Gestão: caso o indicador de retorno total dos proprietários seja substituído por 

objetivos de maximização de benefícios de todos os stakeholders, a gestão das 

empresas poderá perder-se em um emaranhado de metas, algumas conflitantes 

entre si. 

• A lógica dos conflitos de agência: os conflitos de agência resultam de desvios 

praticados por gestores oportunistas focados em maximizar seus próprios 
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interesses e de outros stakeholders ao invés de maximizar os interesses dos 

proprietários. 

 

No âmbito macro o argumento básico é que a maximização do lucro pelas 

empresas conduz ao máximo benefício para a sociedade como um todo. Jensen 

(2001, p. 11) também reforça este argumento ao relatar que 200 anos de trabalhos 

em economia e finanças indicam que o bem-estar social é maximizado quando todas 

as empresas em uma economia maximizam seus valores totais. A intuição por trás 

desse critério, de acordo com Jensen (2001), é simplesmente que o valor (social) é 

criado quando uma empresa produz uma saída (output) que é valorizada pelos seus 

clientes em mais do que o valor dos recursos ou insumos que a empresa consome 

nestes processos de produção. 

Assim, de acordo com Jensen (2001, p.12), a função objetivo de maximizar o 

valor total de mercado da empresa resolve o problema dos tradeoffs entre os vários 

grupos ou indivíduos que se relacionam com a organização. A maximização do valor 

orienta a empresa a gastar um dólar adicional de recursos para satisfazer os desejos 

dos indivíduos ou grupos que valorizem o resultado em mais de um dólar. 

 
 

 
2.3.2 Teoria Dos Stakeholders 

 
A teoria dos stakeholders emergiu no início da década de 80, tendo como um 

ponto focal deste movimento a publicação do trabalho de R. Edward Freeman 

“Strategic Management - A Stakeholder Approach”, em 1984 (FREEMAN e MCVEA, 

2001). Neste trabalho Freeman definiu os stakeholders de uma organização como 

qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela realização dos 

objetivos dessa organização. Cabe destacar que o termo stakeholder já havia sido 

utilizado em estudos precursores na década de 60 (FREEMAN e MCVEA, 2001). 

Outro conceito bastante utilizado referente ao termo stakeholder foi definido 

por Clarkson (1995), segundo o qual as partes interessadas são pessoas ou grupos 

que têm ou reivindicam propriedade, direitos ou interesses em uma companhia e suas 

atividades, passadas, presentes ou futuras. 
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Para Mainardes et al (2011) o modelo proposto por Freeman extrapolou a visão 

tradicional do capitalismo organizacional, na qual a empresa se relacionava com 

apenas quatro grupos: fornecedores, funcionários, acionistas e clientes, propondo um 

modelo onde a empresa estava posicionada no centro de uma série de relações 

interdependentes com seus stakeholders, conforme apontado na Ilustração 3. 

De acordo com Freeman e McVea (2001) o objetivo da gestão de stakeholders 

era tentar construir um framework que respondesse adequadamente às preocupações 

dos gestores que estavam imersos em um ambiente de negócios altamente turbulento 

e com níveis de mudanças sem precedentes, demandando  uma nova abordagem 

conceitual. 

 
 

 

Ilustração 3: Modelo inicial de stak eholders proposto por Freeman (1984) 

FONTE: Adaptado de MAINARDES et al (2011, p. 3) 

 
 

O gerenciamento de stakeholders, segundo Freeman e Mcvea (2001) sugere 

que os gestores implementem processos que satisfaçam todos os grupos ou 



42 
 

indivíduos que têm uma participação no negócio, gerenciando e integrando as relações 

e interesses dos acionistas, empregados, clientes, fornecedores, comunidades e 

outros grupos de uma forma que garanta o sucesso da empresa a longo prazo. 

Andrade e Rossetti (2014, p.123) afirmam que além dos acionistas, sem um 

conjunto de outros grupos ou indivíduos internos e externos, as empresas não 

existiriam, tendo estes grupos seus interesses legitimados pelos seguintes 

argumentos: 

• Forças sinérgicas movidas por uma inteligência organizacional centrada na 

sobrevivência, no crescimento e na continuidade da empresa; 

• Grupos que tem objetivos, que almejam seus próprios fins: não são 

simplesmente meios ou instrumentos de terceiros; 

• Há interesses sociais difusos, que são dependentes das diretrizes, das ações 

e dos resultados da empresa e que não podem ser desconsiderados; 

• Grupos sem os quais a empresa deixaria de existir; 

• Preponderantemente, o grande entorno da empresa movimenta-se como 

suporte de seu desenvolvimento sustentável. 

 

Por fim, Freeman e Mcvea (2001) afirmam que a gestão orientada aos 

stakeholders encoraja os administradores a desenvolverem estratégias olhando para 

fora da empresa, identificando e investindo em todos os relacionamentos que irão 

assegurar o sucesso da organização em longo prazo. 

 
 

 
2.3.3 Aspectos a considerar sobre cada teoria 

 
Goodpaster (1991) constatou a existência de um aparente paradoxo que 

acompanha a abordagem das partes interessadas. Para ele, os gestores parecem ter 

um dever contratual de gerir a empresa no interesse dos acionistas e, ao mesmo 

tempo, parecem ter o dever moral de tomar outras partes interessadas em conta. 

Assim, para Goodpaster (1991, p. 54), a tomada de decisão responsável torna-se 

muito difícil, pois é necessário entender como pode haver uma relação ética entre a 
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administração e os interessados, a qual não seja demasiadamente fraca, fazendo as 

partes interessadas meros meios aos fins de acionistas, ou muito forte, tornando os 

stakeholders “quase” acionistas. 

Andrade e Rossetti (2014) reconhecem a alta robustez conceitual da 

abordagem direcionada aos shareholders, mas se levada a extremos, segundo os 

autores, a mesma pode ser negligente com o complexo ambiente empresarial, nas 

linhas sugeridas pela teoria de sistemas e pela administração estratégica. Da  mesma 

forma Andrade e Rossetti (2014) mencionam que a abordagem direcionada aos 

stakeholders tem seus pontos fortes, mas também, se levada a extremos, cria mais 

conflitos do que realmente maximiza interesses múltiplos. 

Andrade e Rossetti (2014) constatam que as duas abordagens (stakeholder e 

shareholders) não são mutuamente excludentes, no entanto para os autores, em 

oposição ao objetivo de maximização do retorno total dos acionistas , proposições 

mais abrangentes de objetivos corporativos têm sido desenvolvidas fundamentadas 

no conceito do “Triple Bottom Line”. Estas proposições, segundo os autores, não 

questionam a legitimidade do retorno dos investidores, mas ponderam que as 

organizações também acumulam ganhos se atuarem com foco para questões 

econômicas, ambientais e sociais, podendo sofrerem perdas e riscos se 

desconsiderarem estas questões. 

Para Jensen (2001) a teoria dos stakeholders é totalmente inacatável na 

medida em que orienta as empresas a prestarem atenção em todas as suas partes 

interessadas, porém a mesma é completamente consistente com a maximização de 

valor quando orienta os gestores a prestarem atenção a todas as partes interessadas 

que possam afetar a empresa. 

Assim, Jensen (2001) propõe uma abordagem unificadora para a questão da 

maximização do valor e da teoria dos stakeholders, denominando a mesma de 

“Maximização do Valor Iluminada ou de Teoria dos Stakeholders Iluminada”. Para o 

autor esta proposta utiliza grande parte da estrutura da Teoria dos Stakeholders,  mas 

aceita a maximização do valor de longo prazo como objetivo da empresa e como o 

critério para a tomada de decisão entre as partes interessadas. 

Nesta mesma linha, Ladeira (2009) constata o estabelecimento de relações  de 

troca entre a empresa e seus  stakeholders, acentuando-se aquelas cruciais para a 

sobrevivência empresarial. Assim, para a autora, o sucesso de uma empresa pode 
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depender da habilidade de seus administradores em gerar riqueza, valor e 

satisfação para seus stakeholders. 

No passado, segundo Andrade e Rossetti (2014), os interesses dos outros 

stakeholders estavam totalmente submetidos aos propósitos dos investidores, mas 

agora as companhias não podem mais ignorar as demandas de seus demais 

constituintes, pois seguramente declinarão. A não atenção ao trade-off entre esses 

interesses implicará em riscos para os gestores. 

Segundo Ladeira (2009), as organizações precisam definir estratégias que 

durante o processo de tomada de decisão possam atender aos interesses de todos 

os stakeholders e não apenas aos dos acionistas. É preciso identificar quais 

stakeholders devem ser mais considerados e priorizados para manter o equilíbrio de 

demandas. 

Ao final deste capítulo é possível constatar que a gestão orientada aos 

stakeholders tem ganhado destaque na gestão empresarial, tendo como um dos 

impulsores para este movime nto as novas condições de relacionamento entre as 

empresas e a sociedade, abordadas no capítulo anterior sobre Responsabilidade 

Social. Portanto, a seguir busca-se apresentar metodologias e ferramentas que 

propiciem a integração da gestão de stakeholder na gestão  empresarial, apoiando os 

tomadores de decisão frente aos desafios impostos por este novo contexto. 

 
 

 
2.4 A GESTÃO DE STAKEHOLDERS 

 
De acordo com Freeman e McVea (2001) em um mundo turbulento e de 

rápidas transformações, as limitações das abordagens tradicionais de gestão 

estratégica tornaram-se cada vez mais evidentes. Neste novo contexto os interesses 

das principais partes interessadas deveriam estar integrados a própria finalidade da 

empresa, bem como as relações com as partes interessadas deveriam ser geridas de 

uma forma coerente e estratégica. Neste contexto, a Gestão de Stakeholders, como 

um conceito, refere -se à necessidade de uma organização gerenciar os 

relacionamentos com seus grupos específicos de stakeholders de uma forma 

orientada para a ação (FREEMAN, 2010). 
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Assim, segundo Freeman (2010) para desenvolver as suas estratégias as 

organizações deveriam buscar respostas a três perguntas básicas sobre seus 

stakeholders: (1) quem são eles?, (2) o que eles querem? e (3) como tentarão atingir 

suas metas e satisfazer seus interesses? 

No entanto, para Phillips (2003 apud MASCENA, 2013, p. 8), uma  questão que 

historicamente tem perturbado a gestão dos stakeholders refere-se a como os 

gestores alocam tempo, atenção, capacidade e outros recursos escassos e ntre os 

stakeholders. 

Mainardes et al (2011) menciona que desde o surgimento da Teoria dos 

Stakeholders os investigadores da área se deparam com a questão de como atender 

aos interesses de todos estes grupos ou indivíduos. Mitchell, Agle e Wood (1997 apud 

MAINARDES et al, 2011), explicam que tornou-se necessária uma teoria da relevância 

dos stakeholders que possa explicar a quem e a quê os gestores realmente devem 

prestar atenção, pois as organizações não podem atender a todas as reinvindicações. 

Freeman (1999 apud MASCENA, 2013, p. 8) afirma que a gestão eficiente deve 

gerenciar as relações que são importantes, ou seja, a gestão almeja alocar os recursos 

de forma  eficiente para que as demandas dos stakeholders mais importantes sejam 

atendidas de forma prioritária. Nesta mesma direção, para Freeman e McVea (2001) 

os valores , bem como a estratégia empresarial de uma empresa é que podem ditar 

prioridades para parcerias específicas com determinados stakeholders e desencorajar 

outras. 

Freeman e McVea (2001) também afirmam que não é possível beneficiar todas 

as partes interessadas o tempo todo. Portanto, mesmo com uma compreensão 

concreta e detalhada das relações com as partes interessadas , a maioria das 

estratégias irá distribuir benefícios e malefícios entre os diferentes grupos de 

stakeholders, cabendo à organização gerenciar estas distribuições de modo a 

assegurar o apoio de todos os stakeholders no longo prazo. 

De acordo com Freeman (2010) a definição de “stakeholders” como “qualquer 

grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos da 

organização”, demanda processos e técnicas para melhorar a gestão estratégica da 

organização. Assim, buscou-se na literatura diversas propostas relacionadas a esta 

abordagem teórica, sendo as mais difundidas sintetizadas a seguir. 
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2.4.1 Gestão de Stakeholders – Principais Abordagens 

 
2.4.1.1 Abordagem de Freeman 

 
Freeman (2010, p.53) afirma existirem ao menos 3 níveis pelos quais é possível 

entender o processo que as organizações utilizam para gerenciar o relacionamento 

com seus stakeholders. Primeiramente, a partir de uma perspectiva racional, deve-se 

identificar quais são os stakeholders da organização e quais os seus interesses. Em 

segundo lugar é necessário compreender os processos organizacionais utilizados 

para gerenciar os relacionamentos da organização com seus stakeholders, e se esses 

processos estão alinhados com o mapa de stakeholders. Por último, deve-se 

compreender o conjunto de transações e barganhas entre a organização e seus 

stakeholders, assim como avaliar se estas negociações estão alinhadas com o mapa 

de stakeholders e com os processos organizacionais. 

Desta maneira, a capacidade de gestão dos stakeholders de  uma organização 

pode ser definida, segundo Freeman (2010) através da sua habilidade de colocar 

estes três níveis de análise juntos. De acordo com o autor, 

 
uma organização que entende seu mapa dos stak eholders e os int eresses 

de cada grupo, a qual possui processos organizacionais que levam  em 

conta rotineiram ente esses grupos e seus interesses como parte de 

procedimentos operacionais padronizados da organização, e que 

implementa um conjunto de trans ações ou barganhas para equilibrar os 

interesses dos stak eholders visando o alcance dos objetivos da organização, 

supostamente terá uma m aior, ou  superior,  capacidade  de gestão  de 

stak eholders (FREEMAN, 2010, p.53). 

 
 

2.4.1.2 Abordagem de Goodpaster 

 
Goodpaster (1991) constatou que a gestão de stakeholders nas organizações 

é realizada por motivações estratégicas ou por motivações éticas e morais. Pela 

motivação estratégica – Strategic stakeholder approach - as partes  interessadas, fora 

do grupo acionistas, são vistas instrumentalmente, como fatores que afetam 

potencialmente o objetivo global de otimizar os interesses dos acionistas, ou seja, eles 

são levados em conta no processo de tomada de decisão, mas como forças 

ambientais externas, como fontes potenciais para colaborar ou retaliar. Isso não 



47 
 

significa que as organizações sejam indiferentes aos demais stakeholders, mas que 

seus interesses estão subordinados aos interesses dos shareholders. 

Pelas motivações éticas – Multi-fiduciary approach – são consideradas as 

consequências das ações de uns sobre outros, ou seja, as organizações 

compreendem que alguns stakeholders em determinados momentos serão muito mais 

afetados do que sua capacidade em afetar os interesses das organizações,  pois o 

ambiente legal e regula tório onde as organizações operam não é perfeito e por isso 

análises puramente estratégicas não são suficientes para equilibrar os interesses em 

jogo. 

 
 

2.4.1.3 Abordagem de Savage, Nix, Whitehead e Blair. 

 
Savage et al (1991) elaboraram um framework que permite aos executivos 

definirem estratégias genéricas para a gestão dos stakeholders. Neste framework são 

feitas avalições críticas sob duas dimensões: (1) o potencial dos stakeholders para 

ameaçar a organização e (2) o seu potencial para cooperar com ela. Como resultado, 

são identificados 4 tipos de stakeholders e as estratégias para gerenciar estes grupos, 

conforme apresentado na Ilustração 4 e detalhados na sequência. 

 

Ilustração 4: Estratégias genéricas para a gestão de stak eholders. 

FONTE: Adaptado de SAVAGE et al (1991, p.65) 
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• Apoiador: Este grupo de stakeholders apoia as ações e objetivos 

organizacionais, portanto a estratégia sugerida pelos autores é envolvê -los em 

questões relevantes, de modo que os executivos possam maximizar o seu 

potencial cooperativo. 

• Periférico: Estes stakeholders geralmente não estão preocupados com a 

maioria das questões organizacionais, podendo ser minimizados os gastos de 

recursos com os mesmos. No entanto, certas questões podem ativar um ou 

mais destes stakeholders, provocando o seu potencial de cooperarem ou 

ameaçarem, cabendo à organização monitorar o comportamento deste grupo. 

• Não Apoiador: Este é o grupo mais aflitivo para a organização devido ao seu 

grande potencial de ameaça e baixa cooperação. Assim, segundo os autores, 

a defesa é a melhor estratégia para a organização, devendo ser reduzida a 

dependência ou relação deste stakeholder com a organização. 

• Ambíguo: Como este grupo de stakeholder possui alto potencial tanto para 

ameaçar quanto para cooperar, é recomendado pelos autores que organização 

se utilize de estratégias para maximizar a cooperação dos mesmos, pois assim 

será mais difícil que estes stakeholders se oponham a organização. 

 
 
 

2.4.1.4 Abordagem de Clarkson 

 
Clarkson (1995) classificou os stakeholders em primários e secundários. Os 

stakeholders primários são aqueles sem os quais a organização não sobrevive, 

abrangendo, por exemplo, os acionistas, empregados, clientes e fornecedores. Há um 

alto nível de interdependência entre a empresa e este grupo. Os stakeholders 

secundários são aqueles que podem afetar ou influenciar, ou ser influenciados ou 

afetados pela organização, mas não estão engajados em transações com a mesma, 

não sendo essenciais para a sua sobrevivência. No  entanto, este  grupo pode causar 

significativos danos à organização em função da sua capacidade de mobilização da 

opinião pública. 
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2.4.1.5 Abordagem de Mitchell, Agle e Wood 

 
Mitchell, Agle e Wood (1997) propuseram um modelo para identificar e 

determinar a relevância das partes interessadas as quais possuíssem um ou mais dos 

três atributos de relacionamento: poder de impor sua vontade, legitimidade no 

relacionamento com a organização e urgência no atendimento as suas demandas. 

Ao combinar estes atributos é gerada uma tipologia das partes interessadas 

relativas a sua relevância, classificadas em sete categorias, conforme demonstrado 

na Ilustração 5. Inicialmente, os stakeholders que possuem apenas um atributo são 

chamados de stakeholders Latentes; aqueles que possuem dois atributos são os 

stakeholders Expectantes; os que possuem os três atributos são os stakeholders 

Definitivos. De acordo com o modelo, stakeholders sem poder, legitimidade ou 

urgência no relacionamento com a organização não são stakeholders ou potenciais 

stakeholders. 

 

 
Ilustração 5: Tipologia de Stak eholdes 

FONTE: Adaptado de MITCHEL et al (1997, p.874) 

 
 

 
Mitchell et al (1997) alertam que os stakeholders podem ou não ter consciência 

de possuírem tais atributos de relacionamento, mas se conscientes, 
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podem não ter a opção de agir intencionalmente em função de tais atributos. Os 

autores também afirmam que os atributos de relacionamento são dinâmicos, podendo 

mudar ao longo do tempo para cada stakeholder. No Quadro 3 são relacionados os 

níveis de relevância dos stakeholders, suas classificações, atributos de relacionamento 

e principais características. 

Quadro 3: Detalhamento da tipologia de Stak eholders 
 

Nível de 

Relevância 

Classes de 

stakeholders 

Atributos de 

relacionamento 

Característica 

Latent es 

(baixa 

relevância) 

Adormecido Poder Seu poder fica em desuso. A organização 

deve ficar atent a, pois estes stakeholders 

podem adquirir legitimidade e/ou urgência. 

Discricionário Legitimidade Não existe pressão para atendim ento as 

suas demandas. Mesmo assim a 

organização pode decidir atendê-las, 

principalmente em função de questões 

vinculadas à Res ponsabilidade Social 

Corporativa. 

Exigentes Urgência Podem ser “irritantes” para a organização, 

mas não oferecem perigo a m enos que 

adquiram legitimidade ou poder. 

Expectantes 

(moderada 

relevância) 

Dominante Poder 

Legitimidade 

e Possuem influência assegurada na 

organização. Podem escolher entre agir ou 

não agir em função das suas 

reinvindicações. 

Dependentes Urgência 

Legitimidade 

e Dependem da benevolência ou 

voluntarismo da organização ou da defesa 

dos seus interesses por outros 

stakeholders com poder. (Ex: meio 

ambiente) 

Perigoso Poder 

Urgência 

e Usam a c oerç ão para conquistarem suas 

reinvindicações. 

Definitivos (alta relevância) Poder, 

Legitimidade 

Urgência. 

 
e 

Os gestores têm um m andato claro e 

imediato para atender e dar prioridade às 

reinvindicações destes stakeholders. É 

comum os stakeholders da categoria 

“dominantes” migrarem para a categoria 

“definitivos” 

 
FONTE:  MITCHEL  et al (1997) 
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Segundo Mainardes et al (2011), apesar do modelo teórico proposto por 

Mitchel, Angel e Wood ser simples e claro, a operacionalização do mesmo é discutível, 

pois apresenta limitações que podem causar resultados controversos, como por 

exemplo, o modelo avalia os atributos de forma binária (tem ou não tem poder, 

legitimidade ou urgência), tratando de igual forma stakeholders com muito ou pouco 

poder, legitimidade ou urgência. Para os autores também não fica claro como priorizar 

os stakeholders classificados dentro de uma mesma categoria. 

 
 
 

2.4.1.6 Abordagem de Frooman 

 
Frooman (1999) utiliza a teoria da dependência de recursos para analisar as 

relações entre a organização e seus stakeholders, utilizando o critério “poder” como 

elemento central desta relação, ou seja, para determinar quem é dependente de 

quem. Segundo o autor as necessidades de recursos de uma organização provem 

oportunidades para outros, neste caso os seus stakeholders, obterem controle sobre 

ela. 

Frooman (1999) propôs um modelo com quatro tipos de relacionamento entre 

a organização e seus stakeholders, demonstrado no Quadro 4 , orientado pela teoria 

da dependência de recursos. Neste modelo o autor também propôs 2 tipos de 

estratégias a serem usadas pelos stakeholders para influenciar a tomada de decisão 

e o comportamento da organização. 

Quadro 4: Modelo de priorização de stak eholders de Frooman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE:  FROOMAN (1999) 
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• Estratégia de Retenção: Neste tipo de estratégia o stakeholder pode 

descontinuar o provimento de recursos para a organização, com a  intenção de 

fazê-la mudar determinados comportamentos. Pode ser aplicada por 

empregados (greve), instituições financeiras, etc. 

• Estratégia de Utilização: Esta estratégia busca amarrar determinadas 

condições para a continuidade do suprimento de recursos pelo stakeholder. 

• Ambas as estratégias podem ser aplicadas diretamente pelo stakeholder ou 

indiretamente, por meio de aliados. 

 

Em relação a todas as abordagens para a gestão de stakeholders apresentadas 

até agora, cabe uma observação importante efetuada por Morris e Baddache (2012), 

mencionando que não existe uma lista mágica de stakeholders. A lista final dependerá 

do negócio, seus impactos e objetivos de engajamento. Esta lista também não 

permanecerá estática, mudando conforme as transformações do ambiente no qual a 

organização está inserida, assim como em função das decisões e mudanças de 

opinião dos próprios stakeholders. 

Além dos principais modelos e abordagens sobre a gestão de stakeholders 

apresentados nesta pesquisa, novos enfoques referentes a este tema tem ganhado 

espaço na administração organizacional, destacando-se entre eles o Engajamento 

com Stakeholders, tema do próximo tópico. 

 
 

 
2.5 ENGAJAMENTO COM OS STAKEHOLDERS: 

 
Segundo a consultoria Sustainability 3 (2007), um dos principais resultados da 

World Summit on Sustainable Development - WSSD, realizada em 2002 na cidade de 

Johannesburg – África do Sul, foi uma ênfase maior sobre o valor da abordagem de 

"parcerias" para resolver os complexos desafios da sustentabilidade. Como 

consequência, os negócios do século 21 passaram a trabalhar cada vez mais com 

 
 

 
3 

Cons ult oria brit ânica fundada em 1987 pelos ativist as Julia Hailes e John Elk ingt on, c riador do 

termo “Triple b ottom line”, c ujo objet ivo é promover a inovação e fornecer s oluções para t ornar os 

negócios e os mercados sustentáveis. 
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as partes interessadas para compreender as suas opiniões e incorporá-las em 

processos de tomada de decisões estratégicas. 

Esta abordagem mais recente em relação à forma de gestão das partes 

interessadas de uma organização tem sido denominada como Engajamento dos 

Stakeholders, sendo algumas definições apresentadas a seguir: 

• ISO 26000 (2010, p. 4): “Atividade desempenhada para criar oportunidade de 

diálogo entre a organização e um ou mais de seus stakeholders, com a 

finalidade de prover base de informação para processos decisórios da 

organização”. 

• Accountability 4 (2011): O Engajamento das Partes Interessadas é uma 

ferramenta que as organizações usam para ajudá -los a alcançar a inclusão. A 

inclusão é a participação das partes interessadas no desenvolvimento e 

obtenção de uma resposta responsável e estratégica para a sustentabilidade. 

• Global Reporting Initiative – GRI (2013): “O processo de engajamento de 

stakeholders pode ser uma ferramenta útil para compreender suas expectativas 

e interesses razoáveis”. 

 

Segundo a ISO 26000 (2010), há várias razões para uma organização engajar 

suas partes interessadas, sendo as principais delas citadas abaixo: 

 

• Aumentar a compreensão de uma organização dos prováveis efeitos de suas 

decisões e atividades em partes interessadas específicas; 

• Determinar como melhor aumentar os impactos benéficos das decisões e 

atividades da organização e como diminuir os impactos negativos; 

• Conciliar conflitos envolvendo seus interesses, os de suas partes interessadas 

e as expectativas da sociedade como um todo; 

• Aumentar a transparência de suas decisões e atividades; e 

• Formar parcerias para atingir objetivos mutuamente benéficos. 
 
 
 

4 
AccountA bility é um a organizaç ão global fundada em 1995, que realiza pes quisas de pont a, 

serviç os de c ons ult oria est ratégic a e estabelece padrões am plam ent e reconhec idos nas áreas de 

res pons abilidade s ocial c orporat iva e des envolviment o s ustentável. Nest e t rabalho foi ut iliz ado 

como referênc ia o “AA – 1000 P adrão de E ngajament o com St akeholders ”, public ado em 2011 

pela referida instituição. 
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Adicionalmente a Accountability (2011) complementa esta lista mencionando 

que um engajamento de qualidade pode: 

 

• Habilitar uma melhor gestão dos riscos e da imagem; 

• Melhorar a compreensão dos ambientes operacionais complexos, incluindo a 

evolução do mercado e dinâmicas culturais; 

• Promover o   aprendizado   com   as  partes  interessadas, resultando em 

melhorias de produtos e processos; e 

• Informar, educar e influenciar as partes interessadas para melhorar suas 

decisões e ações que terão um impacto na organização e na sociedade; 

Para a Accountability (2011), estreitar os laços com seus stakeholders e 

responder as suas preocupações melhora o desempenho das organizações, aumenta 

os seus conhecimentos e contribui para a sua licença para operar. Assim, a 

organização deve integrar o engajamento das partes interessadas na governança e 

nos processos de tomada de decisões relevantes (ACCOUNTABILITY, 2011). 

 
 

 
2.5.1 Modelos e Orientações para o Engajamento 

 
Conforme anteriormente verificado no tópico referente à Teoria dos 

Stakeholders, não é prático e geralmente não é necessário que a organização se 

envolva com todos os grupos interessados com o mesmo nível de intensidade o tempo 

todo. Antes de iniciar o processo de engajamento a organização deve pensar de forma 

estratégica e clara sobre “com quem” e “por quê” engajar, o que  a ajudará a poupar 

tempo e dinheiro (MORRIS e BADDACHE, 2012). 

Dada a importância que este tema tem recebido nos últimos anos, organizações 

mundialmente conhecidas por promoverem ações voltadas ao desenvolvimento 

sustentável já elaboraram uma literatura consistente visando estruturar e orientar o 

processo de engajamento com stakeholders. Portanto, busca- se a seguir apresentar 

resumidamente alguns dos principais modelos e orientações disponíveis referentes a 

este processo. 
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2.5.1.1 Global Reporting Initiative - GRI: 

 
A GRI (2013) menciona que para um adeq uado processo de engajamento a 

organização deve: 

• Definir um processo para identificação e priorização dos stakeholders; 

• Definir  as  abordagens  a  serem  adotadas,  por exemplo: pesquisas com 

fornecedores, grupos de discussão, comitês comunitários, etc.; 

• O engajamento deve identificar também os interesses das partes que não 

podem expressar suas opiniões (p. ex.: futuras gerações, fauna, 

ecossistemas); 

• Relatar os principais tópicos e preocupações levantadas durante o 

engajamento de stakeholders e as medidas adotadas pela organização para 

abordar esses tópicos e preocupações. 

 

 
2.5.1.2 A International Finance Corporation - IFC 

 
A IFC (2007) em seu “Manual de Melhores Práticas para Fazer Negócios em 

Mercados Emergentes”, estabelece o foco para os grupos interessados externos à 

operação essencial das empresas, tais como as comunidades afetadas, autoridades 

do governo local, organizações não governamentais e outras organizações da 

sociedade civil, instituições locais e outros parceiros interessados ou afetados. 

Segundo a IFC (2007), o engajamento com estas partes interessadas é um processo 

abrangente que deve incluir as seguintes atividades e interações: 

 

• Identificação e análise dos interessados (direta e indiretamente impactados); 

• Divulgação de informações; 

 Consulta aos interessados; 

• Negociação e parcerias; 

• Gerenciamento de reclamações; 

 Envolvimento dos interessados no monitoramento do projeto; 

• Preparação de relatórios para os interessados; 

 Gerenciamento de todo o processo. 
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2.5.1.3 ISO 26000:2010 – Diretrizes sobre Responsabilidade Social 

 
Para a ISO 26000 (2010) o processo de engajamento visa dar oportunidade 

para que as opiniões das partes interessadas sejam ouvidas, sendo a característica 

principal deste processo a comunicação de via dupla. Segundo a ISO 26000 (2010), o 

engajamento das partes interessadas terá mais chances de ser significativo quando 

os seguintes elementos estiverem presentes: 

 

 O motivo do engajamento for claramente compreendido; 

 Os interesses das partes interessadas tiverem sido identificados; 

• A relação que esses interesses estabelecem entre a organização e a parte 

interessada for direta ou importante; 

• Os interesses das partes interessadas forem relevantes e significativos para o 

desenvolvimento sustentável; e 

• As partes interessadas tiverem as informações e o conhecimento necessários 

para tomar suas decisões. 

 

Conforme mencionado  pela  ISO  26000  (2010)  a  determinação  pela organi 

zação dos impactos de suas decisões e atividades irá facilitar a identificação de suas 

partes interessadas mais importantes. 

A ISO 26000 (2010) também informa que em muitas situações a organização já 

sabe ou pode facilmente saber quais são as expectativas da sociedade sobre a forma 

como a organização deveria cuidar de seus impactos, não dependendo, portanto, de 

um processo de engajamento, apesar do mesmo trazer outros benefícios adicionais. 

As expectativas da sociedade também são encontradas em leis e regulamentos, 

expectativas sociais ou culturais amplamente aceitas e em normas ou melhores 

práticas estabelecidas relativas a assuntos específicos (ISO 26000, 2010). 

 
 
 

2.5.1.4 Accountability 

 
A Accountability (2011) em seu guia AA1000SES, buscou estabelecer um 

padrão para o engajamento das partes interessadas, fornecendo uma estrutura para 
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ajudar as organizações a garantirem que estes processos sejam orientados por 

propósitos, robustos e que entreguem resultados. 

Para a Accountability (2011, p.16) o sucesso do processo de engajamento 

depende da compreensão dos seguintes elementos: 

 

• Propósito (Por quê engajar): Existem duas grandes categorias de propósito - 

estratégia e operações, ou seja, o engajamento dos stakeholders tem lugar 

para desenvolver ou melhorar a estratégia ou para ajudar a identificar e resolver 

problemas operacionais. 

 
• Escopo (Em que se engajar): O escopo do trabalho deverá ser definido pela 

determinação do assunto a ser abordado, as áreas da organização (regiões, 

divisões), os produtos e serviços, e o período de tempo do engajamento. O 

assunto se refere às questões que são relevantes para o propósito do 

engajamento das partes interessadas. Uma questão deve ser considerada 

importante se influencia ou é susceptível de influenciar as decisões, ações e 

comportamento de uma ou mais partes interessadas e / ou da própria 

organização. 

 
• Stakeholders (Quem precisa ser envolvido): Um método para identificar 

sistematicamente os grupos interessados relevantes deve considerar o escopo 

do trabalho e pode ser guiado por atributos das partes interessadas, tais como: 

dependência, responsabilidade, tensão , influência, divergências. Uma 

identificação inicial das partes interessadas pode ser elaborada sobre fontes 

externas, tais como estudos e pesquisas, bem como fontes internas, incluindo 

as pessoas com conhecimento da organização e das questões relacionadas 

com o propósito e o escopo do engajamento. 

 
 

A Accountability (2011, p. 22) também define 4 estágios para o processo de 

engajamento, conforme demonstrado na Ilustração 6 e detalhados a seguir. 
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Ilustração 6: Processo de engajamento de stakeholders. 

FONTE: Adaptado de ACCOUNTABILITY (2011, p.22) 

 

 

• Planejar: Mapear e traçar o perfil dos stakeholders (expectativas, 

dependência em relação à organização, boa vontade em engajar, 

legitimidade, etc). Determinar o nível e métodos de engajamento (consulta, 

negociação, envolvimento, colaboração, empoderamento, etc); 

• Preparar: Mobilizar recursos, desenvolver competências para o 

engajamento, identificar riscos; 

• Implantar: convidar stakeholders para engajar, documentar os outputs e 

desenvolver planos de ação para responder aos referidos outputs; 

• Agir, revisar e melhorar: Monitorar, avaliar e reportar/divulgar os  resultados 

do engajamento. 

 

Ao final deste tópico pode-se verificar que o processo de engajamento dos 

stakeholders, embora tenha uma sequência de etapas similares e a mesma finalidade 

das demais abordagens estudadas anteriormente, é orientado por uma relação mais 

próxima e participativa entre as organizações e seus públicos de interesse. Percebe-

se nesta abordagem uma maior disposição da organização em consultar diretamente 

seus stakeholders para compreender seus interesses e preocupações, o que 

certamente proporciona mais transparência ao processo e melhor qualidade das 

informações levantadas. 

 

 

 

Melhorar 

Planejar 
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2.6 INTEGRANDO A RSE COM A GESTÃO DE STAKEHOLDERS 

 
Com base na revisão da literatura realizada, especificamente sobre os temas 

da Responsabilidade Social Empresarial e da Gestão de Stakeholders, serão 

apresentados a seguir os principais conceitos que suste ntarão a construção de uma 

metodologia que propicie uma integração de forma estruturada entre estas duas áreas 

da gestão empresarial. 

Antes de se prosseguir com a estruturação da referida metodologia é 

necessário esclarecer que os temas e questões de RSE serão integrados a um modelo 

de Gestão de Stakeholders, e não vice-versa, pois se considera que a gestão de 

stakeholders possui um escopo mais abrangente, sendo a RSE um dos temas 

analisados pela mesma. 

Desta forma, a estruturação da metodologia será tratada aqui em duas partes: 

(1) Definição dos temas e questões de RSE relevantes para a organização e (2) A 

integração destes temas e questões em um modelo de Gestão de Stakeholders. 

 
 

 
2.6.1 Definição dos temas questões de RSE relevantes para a organização 

 
De modo geral, as principais possíveis demandas e expectativas referentes à 

Responsabilidade Social Empresarial, tanto por parte dos stakeholders 

organizacionais quanto pela sociedade como um todo, estão relacionadas no Quadro 

5, o qual foi elaborado pelo agrupamento dos temas e questões de RSE propostas 

pela ISO 26000 (2010) e pela GRI (2013). O referido agrupamento foi realizado por 

critério de similaridade entre os temas e questões, estando o mesmo detalhado no 

tópico específico sobre o procedimento de coleta e tratamento de dados deste 

trabalho. 

Estes temas e questões foram escolhidos por representarem a RSE de forma 

abrangente, compreendendo os 3 pilares do Triple Bottom Line – TBL (econômico, 

social e ambiental) e as 4 categorias de responsabilidades de uma organização 

(econômicas, éticas, legais e filantrópicas) apresentadas no conceito de RSE proposto 

por Carroll (1991). 
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QUADRO 5: Consolidação dos Temas e Questões de RSE propostos pela ISO e GRI. 
 

Temas Questões 

Meio 

Ambiente 

Uso sustentável de recursos nas operações (origem dos recursos, consumo de 

materiais, consumo de energia, reutilização...) 

Proteção do meio ambiente e da biodiversidade e restauração de habitats naturais 

Prevenção da poluição 

destinação...) 

nas operações (emissões de gases, res íduos, descart e, 

Conformidade com leis e regulamentos ambientais 

A valiação ambiental de fornecedores (critérios ambientais para seleção de fornecedores 

e processos de avaliação dos seus impactos ambientais) 

Práticas 

de 

Trabalho 

Emprego e relação de trabalho (estrutura legal e institucional apropriada) 

Condições de trabalho e proteção social 

Saúde e segurança no trabalho 

Treinamento e educação 

Diversidade, Igualdade de Oportunidades e de remunerações para homens e mulheres 

Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas 

Direit os 

Humanos 

Não discriminação e inclusão de grupos vulneráveis 

Respeito e promoção à declaração da OIT sobre Princ ípios e Direitos Fundam entais no 

Trabalho (eliminação do trabalho forçado e do trabalho infantil, Liberdade de Associação 

e Negociação Coletiva) 

A valiação das próprias operaç ões e dos fornecedores quanto às questões de Direitos 

Humanos 

Respeito aos direitos Indígenas 

Respeito e promoção aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais 

Não cumplicidade 

Treinamento form al para os empregados em políticas e procedimentos referentes aos 

direitos humanos 

Aplicação de critérios de Direitos Humanos em acordos e contratos de investimentos 

Produtos 

e Serviços 

Proteção à saúde e segurança do consumidor 

Marketing leal, informações factuais e não tendenciosas e práticas contratuais justas 

Proteção e privacidade dos dados do consumidor 

Conformidade com leis e regulam entos relativos ao fornecimento e uso de produtos e 

serviços 

Produtos e serviços sustentáveis (origem de recursos, eficiência, descarte) 

Atendimento e suporte ao consumidor e solução de reclamações e controvérsias 

Acesso a serviços essenciais (ex.: tarifa social) 
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Práticas 

leais de 

operação 

Práticas anticorrupção 

Envolvimento político responsável 

Concorrência leal 

Promoção da RSE na cadeia de valor (critérios de segurança, éticos, sociais, ambientais 

em suas práticas de compras) 

Conformidade com leis e regulamentos 

Com unida 

de 

Avaliação de impactos e engajamento com a comunidade 

Saúde, Educação e Cultura 

Geração de emprego e capacitação 

Desenvolvim ento tecnológico e acesso às tecnologias 

Geração de riqueza e renda 

Presença no Mercado (comparação entre salário mínimo da organização e da 

localidade) + (membros da comunidade na alta administração) 

Infraestrutura e serviços para a comunidade 

Governan 

ça 

Processos e estruturas de tomada de decisão que possibilitem a aplicação dos 

princípios e práticas de RSE 

Mecanismos de queixas e reclamações relativas a im pactos am bientais, impactos na 

sociedade, práticas trabalhistas e direitos humanos. 

Gestão ambiental e econômica integrada 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

Como já citado no decorrer deste trabalho, Porter e Kramer (2006) argumentam 

que as organizações não podem resolver todos os problemas da sociedade ou arcar 

com o custo de fazê-lo, recomendando, portanto que as mesmas selecionem questões 

alinhadas com o seu negócio. Para eles, os gestores organizacionais poderiam usar 

a Cadeia de Valor como uma ferramenta para identificar sistematicamente os impactos 

sociais das atividades de cada unidade de negócio, em cada localidade. 

Assim, para a construção da metodologia proposta neste trabalho, a Cadeia 

de Valor será utilizada como um framework para identificar quais dos temas e questões 

de RSE relacionados no Quadro 5 são relevantes para a organização. Este framework, 

apresentado na Ilustração 7, possibilitará a criação de um inventário das questões de 

RSE relacionadas com as atividades da organização, as quais deverão posteriormente 

ser investigadas, priorizadas e tratadas com o apoio de um modelo de Gestão de 

Stakeholders. 
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Ilustração 7: Vinculação das questões de RSE à Cadeia de Valor 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 
 
 

2.6.2 A integração dos temas e questões de RSE no modelo de Gestão de 

Stakeholders. 

 
Embora com diferentes níveis de detalhamento pôde-se constatar uma 

sequência de etapas essenciais em todos os modelos de Gestão de Stakeholders 

pesquisados neste trabalho, as quais, portanto, também devem estar presentes 

metodologia a ser proposta. As etapas essenciais são as seguintes: 

 

• Identificar/ Mapear os stakeholders envolvidos; 

• Identificar as questões relevantes; 

• Priorizar/ Definir o nível de significância; 

• Definir estratégias e ações. 
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2.6.2.1 Mapeamento de Stakeholders 

 
A etapa de mapeamento de stakeholders foi tratada superficialmente  por todos 

os modelos pesquisados na literatura, sendo mencionada apenas como a primeira 

fase do processo, mas sem procedimentos específicos estabelecidos para 

operacionalizá-la. 

Alguns dos autores e seus respectivos modelos pesquisados chegam a  propor 

grupos genéricos de stakeholders, como por exemplo, os acionistas, empregados, 

clientes e fornecedores. No entanto, conforme observado por Morris e Baddache 

(2012), não existe uma lista mágica de stakeholders, pois a mesma dependerá do 

negócio, seus impactos e objetivos de engajamento, o que reafirma a necessidade de 

um processo de mapeamento. 

Neste sentido, o modelo de gestão de stakeholders proposto por Freeman 

(2010) mostrou-se o mais consistente ao estabelecer que para o mapeamento de 

stakeholders seja necessário que a organização compreenda quais são as operações 

ou processos organizacionais que estão envolvidos nos relacionamentos com os 

mesmos. 

Cabe aqui relembrar que os temas e questões de RSE relevantes para a 

organização já serão definidos em função dos processos e operações organizacionais, 

ou seja, da Cadeia de Valor. Um novo mapeamento de stakeholders realizado de 

forma genérica, sem algum tema específico para orientar esta atividade, necessitaria 

posteriormente de uma etapa de alinhamento de quais dos stakeholders mapeados 

estariam vinculados aos temas e questões de RSE. Assim, sugere-se que os 

stakeholders sejam mapeados ou identificados diretamente em função da sua relação 

com os temas e questões de RSE já identificados pela organização. A ISO 26000 

(2010) sustenta esta opção ao mencionar que a determinação pela organização dos 

impactos de suas decisões e atividades irá facilitar a identificação de suas partes 

interessadas mais importantes. 

Esta proposta implicará em uma inversão de ordem em relação aos modelos 

de gestão de stakeholders analisados, pela qual a empresa primeiro deverá identificar 

as questões de RSE vinculadas ao seu negócio e depois identificar os stakeholders 

impactados pelas mesmas. Pode-se inferir que ao buscar identificar os stakeholders 

a partir das análises das questões de RSE vinculadas ao seu negócio, 
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a empresa demonstraria uma postura proativa, não esperando que os stakeholders 

apontassem estas questões. A proposta aqui apresentada também propiciará 

relacionamentos mais assertivos, pois a empresa estará mais segura sobre as 

questões que estão sob sua responsabilidade, evitando atender demandas diversas. 

 
 
 
 

 
2.6.2.2 Identificação das questões relevantes 

 
É nesta fase do processo que os interesses dos stakeholders organizacionais 

devem ser identificados. Como este trabalho tem por objetivo integrar as questões de 

RSE ao modelo de Gestão de Stakeholders, a questão central a ser abordada nesta 

etapa é a seguinte: quais são as responsabilidades sociais que a organização possui 

com seus stakeholders? 

Como já mencionado anteriormente, estas responsabilidades serão 

inicialmente identificadas pela própria organização, por meio da vinculação dos temas 

e questões relacionados no Quadro 4 à Cadeia de Valor da organização. A ISO 26000 

(2010) também informa que em muitas situações a organização já sabe ou pode 

facilmente saber quais são as expectativas da sociedade sobre a forma como a 

organização deveria cuidar de seus impactos, e que as expectativas da sociedade 

também são encontradas em leis e regulamentos, expectativas sociais ou culturais 

amplamente aceitas e em normas ou melhores práticas estabelecidas relativas a 

assuntos específicos. 

Quanto aos modelos pesquisados na literatura, os mesmos também não 

apresentam métodos específicos para o levantamento das demandas dos 

stakeholders. No entanto, organizações como a GRI, a IFC, a ISO e a Accountability 

mencionam que o diálogo com os stakeholders aumenta a compreensão da 

organização sobre os prováveis efeitos de suas decisões e atividades em 

stakeholders específicos.  Assim, para o modelo aqui proposto, sugere-se que após a 

identificação dos temas e questões de RSE relevantes para a organização e da 

identificação dos stakeholders impactados, a organização promova um processo de 

engajamento com os mesmos, ou seja, uma via dupla de comunicação visando 
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validar e refinar estas questões. É possível que ao realizar este processo a 

organização possa se deparar com algumas demandas de RSE não identificadas 

anteriormente, cabendo à organização avaliar se estas demandas também estão 

alinhadas com sua Cadeia de Valor. 

 
 
 

 
2.6.2.3 Priorização e Definição de estratégias 

 
O objetivo desta etapa do processo é determinar a relevância das questões de 

RSE identificadas, assim como definir estratégias de posicionamento e ação da 

organização junto aos seus stakeholders e suas respectivas demandas. 

Nesta etapa os modelos pesquisados na literatura oferecem procedimentos 

mais específicos e estruturados. Frooman (1999) e Savage et al (1991) apresentaram 

modelos sustentados sob uma perspectiva de comparação de forças entre a 

organização e seus stakeholders, utilizando-se de variáveis de “Poder vs. 

Dependência” e “Cooperação vs. Ameaça”, respectivamente. Percebe-se que estes 

modelos buscam identificar e minimizar os possíveis conflitos ou divergências entre 

as partes, de modo que as estratégias empresariais sejam atingidas. Nestes modelos 

os interesses dos demais stakeholders não são desprezados, mas estão subordinados 

aos interesses da organização. 

Goodpaster (1991) complementa os modelos citados acima mencionando que 

além das questões estratégicas a organização deve levar em conta as q uestões 

éticas e morais, pois há uma distribuição desproporcional de poder entre as 

organizações e alguns de seus stakeholders. Nesta mesma linha, Carroll (1991, p.43) 

afirma que os stakeholders podem fazer reinvindicações de ordem legal ou moral, e 

para  classificar a urgência   ou  importância  destas várias reinvindicações a 

“legitimidade” seria o critério mais importante sob a perspectiva da RSE. 

Tomando-se por base as propostas acima analisadas, conclui-se que o 

modelo de Mitchell et al (1997) apresenta uma estrutura mais completa e equilibrada, 

pois o mesmo fundamenta-se em três atributos de relacionamento (Poder, 

legitimidade e urgência) para determinar a relevância dos stakeholders 

organizacionais. Ao combinar estes atributos é gerada uma tipologia das partes 
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interessadas relativas a sua relevância, classificadas em sete categorias, conforme 

demonstrado anteriormente na Ilustração 5. Também para cada uma das tipologias 

de stakeholders, Mitchell et al (1997) sugerem estratégias de posicionamento e ações 

que a organização poderia adotar. Portanto, dada sua consistência e adequação para 

análise das questões de RSE, este será o modelo utilizado como base para compor 

as etapas de “Priorização” e “Definição de Estratégias” na metodologia a ser proposta 

neste trabalho. 

 
 

 
Ilustração 5: Tipologia de Stak eholders 

FONTE: Adaptado de MITCHEL et al (1997, p.874) 

 
 

 
2.6.3 Apresentação da proposta de Metodologia para alinhamento e integração da 

Gestão de Stakeholders com as questões de RSE. 

 

Após uma ampla revisão da literatura foi possível reunir elementos suficientes 

para a proposição de uma metodologia estruturada e com consistência teórica que 

pudesse viabilizar integração das questões relevantes de RSE em um modelo de 

Gestão de Stakeholders. 
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Em resumo, a metodologia proposta será constituída pelas etapas abaixo, as 

quais estão apresentadas de forma estruturada no Quadro 6. 

 

• Mapear os processos organizacionais; 

• Identificar as questões de RSE vinculadas aos processos organizacionais; 

• Identificar os stakeholders envolvidos com as questões de RSE; 

• Efetuar o engajamento com os stakeholders; 

• Priorizar e definir estratégias. 

 

Quadro 6: Metodologia para integração das questões de RSE à Gestão de Stak eholders 

 
 

Processos da 

Cadeia de Valor 

 
 

Temas e Questões 

de RSE (ISO + GRI) 

 
 

Stakeholders 

impactados 

Atributos de 

Relacionamento 
Estratégias/ Ações 

 
Poder 

Legiti 

mida 

de 

Urgên 

cia 

 

       

       

       

       

       

       

FONTE:  Elaborado  pelo autor. 

 
 
 

Esta metodologia tem por finalidade ser usada como uma ferramenta analítica 

de apoio ao processo de tomada de decisão empresarial, especificamente sobre o que 

a empresa deveria fazer em relação às questões econômicas, legais, éticas e 

filantrópicas vinculadas a seus grupos de stakeholders. Mesmo que concebida sob 

uma robusta fundamentação conceitual, esta metodologia carece de testes e 

aplicações práticas, pois se trata ainda de uma proposição teórica. 
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3 METODOLOGIA 

 
 

3.1 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

 

3.1.1 Tipo de Pesquisa 

 
Espera-se que a metodologia a ser proposta nesta pesquisa possa contribuir 

para a melhoria dos processos de tomada de decisão nas organizações. Portanto, 

esta será uma pesquisa aplicada, pois terá como objetivo a geração de conhecimentos 

para o aproveitamento prático, dirigidos à solução de problemas específicos, 

envolvendo verdades e interesses locais (UAB/UFRGS 2009). 

Como a pesquisa em questão não estará preocupada com a representatividade 

numérica, mas com o aprofundamento da compreensão sobre a responsabilidade 

social e a gestão de stakeholders no contexto organizacional, será utilizada uma 

abordagem qualitativa, pois segundo Minayo (2001) a mesma é indicada para o 

trabalho com universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Sendo que esta pesquisa também tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses, a referida pesquisa será classificada como exploratória (GIL, 2007). A 

pesquisa exploratória permite uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema 

pesquisado, visto que este ainda é pouco conhecido ou pouco explorado. 

 
 

3.1.2 Procedimentos e Técnicas 

 
Segundo Godoy (1995) a pesquisa bibliográfica, documental e o estudo de 

caso são tipos bastante conhecidos e utilizados de pesquisa qualitativa. 

Para esta pesquisa optou-se pelo estudo de caso, pois segundo Hartley (1994 

apud TAKAHASHI et al, 2013, p. 311) a aplicação desta abordagem apresenta 

vantagens quando o foco é a compreensão da dinâmica da vida organizacional: das 
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práticas, processos, interações e significados associados à existência e 

funcionamento das organizações, a partir da análise do contexto no qual estão 

inseridas. O estudo de caso, portanto se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo 

objeto é uma unidade que se analisa profundamente, que neste caso será uma 

empresa do setor elétrico brasileiro, caracterizada por suas relações multi - 

stakeholders estabelecidas em função do seu porte e da sua importância para o 

desenvolvimento da região onde está localizada. Adicionalmente, a empresa 

selecionada para o estudo de caso declarou no seu último relatório de sustentabilidade 

não possuir um processo formal para definir seus grupos de stakeholders e determinar 

com quais deles se envolver ou não. Esta mesma situação também foi apontada como 

uma oportunidade de melhoria quando a empresa em questão passou por uma 

avaliação de aderência ao protocolo de sustentabilidade da International Hydropower 

Association (IHA), no ano de 2015. 

 
 

3.1.3 Procedimentos de Coleta e Tratamento de Dados 

 
3.1.3.1 Etapa 1: 

 
A primeira etapa desta pesquisa constitui-se de uma análise bibliográfica, onde 

se buscou identificar os temas e questões frequentemente abordados no âmbito da 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e os métodos utilizados pelas 

organizações para escolherem sobre quais temas e questões atuar. 

Dada a vasta gama de materiais existentes, para esta pesquisa optou-se pela 

utilização e detalhamento dos temas e questões propostos nas  “Diretrizes  para relato 

de sustentabilidade”, da Global Reporting Initiative (GRI), e nas “Diretrizes sobre 

responsabilidade social”, da ABNT NBR ISO 26000:2010. Estas duas “Diretrizes” foram 

construídas com referências a documentos amplamente aceitos e usados, tratam o 

tema de RSE de forma completa e abrangente, são mundialmente difundidas, 

aplicáveis a qualquer empresa e não possuem o propósito de certificação, 

configurando-se como diretrizes para as empresas aperfeiçoarem sua performance em 

relação à RSE. 

Com o objetivo de facilitar a aplicação futura dos temas e questões de RSE 

levantados, optou-se por agrupá-los em um único quadro, de acordo com a 
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similaridade existente entre os mesmos. Inicialmente o agrupamento foi realizado em 

função dos grandes temas abordados pela ISO 26000 e pelo GRI, conforme 

demonstrado no Quadro 7, sendo que na etapa seguinte o agrupamento foi realizado 

entre as questões abordadas em cada um dos grandes temas. 

 
 

Quadro 7: Consolidação dos temas de RSE abordados pela ISO 26000 e GRI 
 

Temas GRI  
Temas ISO 26000 

Temas Consolidados 

(GRI + ISO) Categorias Subcategoria 

Conteúdo Geral Governança Governança organizacional Governança 

 C
o

n
te

ú
d

o
 E

s
p

e
c
íf

ic
o

 

Ambiental Ambiental Meio ambiente Meio ambiente 

 
 
 

 
Social 

Práticas trabalhistas e 

trabalho decente 
Práticas de trabalho Práticas trabalhistas 

Direitos humanos Direitos humanos Direitos humanos 

Responsabilidade pelo 

produto 

Questões relativas ao 

consumidor 
Produtos e serviços 

 

Sociedade 

Práticas leais de operação 
Práticas leais de 

operação 

Envolvimento e desenvolv. 

da comunidade 

Desenvol. da 

comunidade 

Econômico Econômico 
  

 
FONTE:  Elaborado  pelo autor. 

 
 
 

Ambas as Diretrizes consultadas apresentaram grande aderência estrutural 

quanto aos temas abordados pelas mesmas, com uma diferença específica em relação 

ao tema “Econômico”, apresentado unicamente pela GRI. No entanto, as questões 

tratadas neste  tema pela GRI, principalmente no que se refere aos impactos da 

organização sobre as condições econômicas dos stakeholders e sobre sistemas 

econômicos, já são tratadas pela ISO 26000 no tema “Envolvimento e 

Desenvolvimento da Comunidade”, portanto, optou-se por não incluí-lo na relação de 

temas consolidados. 

Na sequência buscou-se realizar o alinhamento e agrupamento entre as 

questões abordadas pela ISO 26000 e GRI em cada um dos grandes temas, conforme 

apresentado nos Quadros 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 
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Quadro 8: Agrupamento das questões referentes ao tema “Meio Ambiente”. 
 

Tema: Meio Ambiente 

Questões - GRI Questões - ISO 26000 
Questões Consolidadas 

(GRI + ISO) 

Materiais (quantidade usada e 

utilização de materiais reciclados) 
 
Uso sustentável de recursos 

(eficiência energética, consumo de 

materiais, reutilização,...) 

 

Uso sustentável de 

recursos nas operações 
Energia (fonte de origem e consumo 

nas operações e produtos) 

Água (consumo e reutilização) 

 
Biodiversidade (impactos e 

preservação) 

 
Proteção do meio ambiente e da 

biodiversidade e restauração de 

habitats naturais 

Proteção do meio 

ambiente e da 

biodiversidade e 

restauração de habitats 

naturais 

Emissões (mudanças climáticas e 

poluição) 

Mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas (emissões de 
GEE) 

 

 
Prevenção da poluição 

nas operações Efluentes e Resíduos (produção e 

destinação) 
Prevenção da poluição (emissões, 

resíduos, descargas na água, 

descarte,...) Transportes (impactos ambientais) 

Conformidade (com leis e 

regulamentos) 

 Conformidade com leis e 

regulamentos ambientais 

Avaliação Ambiental de 

Fornecedores (critérios ambientais 

para seleção de fornecedores e 

processos de avaliação dos seus 

impactos ambientais) 

  
Avaliação Ambiental de 

Fornecedores 

Mecanismos de Queixas e 

Reclamações Relativas a Impactos 

Ambientais 

  

Produtos e Serviços (impactos 

ambientais e logística reversa) 

  

Geral (custos de preservação, 

mitigação e gestão ambiental) 

  

 
FONTE:  Elaborado  pelo autor. 

 

 
No tema “Meio Ambiente” as questões “Mecanismos de queixas e reclamações 

relativas a impactos ambientais” e “Geral”, abordadas somente pela GRI, foram 

migradas para o tema “Governança”. A questão “Produtos e Serviços”, também 

abordada apenas pela GRI, foi migrada para o tema de mesmo nome, o qual trata 

exclusivamente desta questão. 
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Quadro 9: Agrupamento das questões referentes ao tema “Práticas Trabalhistas”.  
 

Tema: Práticas trabalhistas 

Questões - GRI Questões - ISO 26000 
Questões Consolidadas 

(GRI + ISO) 

Emprego (benefícios, rotatividade, 

garantia de emprego) 

Condições de trabalho e 

proteção social 

Condições de trabalho e 

proteção social 

 Emprego e relações de trabalho 

(estrutura legal e institucional 

apropriada) 

Emprego e relação de 

trabalho (estrutura legal e 

institucional apropriada) 

Saúde e segurança no trabalho Saúde e segurança no trabalho 
Saúde e segurança no 

trabalho 

Treinamento e educação 
Desenvolvim ento humano e 

treinamento no local de trabalho 
Treinamento e educação 

Diversidade e igualdade de 

oportunidades 

 Diversidade, igualdade de 

oportunidades e de 

remunerações para homens 

e mulheres 
Igualdade de remuneração para 

mulheres e homens 

 

Avaliação de fornecedores em 

práticas trabalhistas 

 Avaliação de fornecedores 

em práticas trabalhistas 

Relações trabalhistas (envolvim 

ento de empregados e seus 

representantes na negociação de 

mudanças organizacionais) 

Diálogo social (Respeitar e 

facilitar a associação e 

negociação coletiva) 

 

Mecanismos de queixas e 

reclamações relacionadas a práticas 

trabalhistas 

  

 

FONTE:  Elaborado  pelo autor. 

 
 

No tema “Práticas Trabalhistas” a questão “Relações Trabalhistas”, apontada 

pela GRI, e a questão “Diálogo Social”, apontada pela ISO 26000 não foram 

consideradas por já serem tratadas no tema “Direitos Humanos”, na questão referente 

aos “Princípios e direitos fundamentais no trabalho”. Também  neste mesmo tema a 

questão “Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas à práticas trabalhistas” 

foi migrada para o tema “Governança”. 
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Quadro 10: Agrupamento das questões referentes ao tema “Direitos Humanos”. 
 

Tema: Direitos Humanos 

Questões - GRI Questões - ISO 26000 Questões Consolidadas 
(GRI + ISO) 

 
Não discriminação 

Discriminação e grupos vulneráveis 

(igualdade de tratamento e 

oportunidade)+ (inclusão social) 

Não discriminação e inclusão 

de grupos vulneráveis 

Liberdade de associação e 

negociação coletiva 

 
 

Princípios e direitos fundamentais 

no trabalho (princípios da OIT) 

 
Respeito e promoção à 

declaração da OIT sobre 

Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho 

Trabalho infantil 

Trabalho forçado ou análogo ao 

escravo 

Avaliação de fornecedores em 

Direitos Humanos 

Due diligence (identificar, prevenir e 

abordar impactos reais ou 

potenciais nos direitos humanos 

resultantes de suas atividades ou 

daqueles com quem se relaciona) 

 
Avaliação das próprias 

operações e dos 

fornecedores quanto às 

questões de Direitos 

Humanos 

Avaliação (operações 

submetidas à avaliação de DH) 

 Situações de risco para os direitos 

humanos 

Práticas de segurança 

(treinamentos quanto a 

abordagem do pessoal de 

segurança) 

 Treinamento formal para os 

empregados em políticas e 

procedimentos referentes aos 

direitos humanos 

Investimentos (cláusulas de DH 

nos contratos de investimentos 

e treinamento dos empregados 

em DH) 

 
Aplicação de critérios de 

Direitos Humanos em acordos 

e contratos de investimentos 

Direitos indígenas (violação de 

direitos) 

 Respeito aos direitos 

indígenas 

 Evitar cumplicidade (omissão ou 

favorecimento de ato ilegal) 
Não cumplicidade 

 Direitos civis e políticos (direito de 

propriedade, liberdade expressão) 
Respeito e promoção aos 

direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais e 

culturais 
 Direitos econômicos, sociais e 

culturais (contribuir, facilitar acesso) 

Mecanismos de queixas e 

reclamações relacionadas a 

Direitos Humanos 

Resolução de queixas (estabelecer 

mecanismos) 

 

 
FONTE:  Elaborado  pelo autor. 

 

 
No tema “Direitos Humanos”, a questão “Mecanismos de queixas e 

reclamações relacionadas a Direitos Humanos” foi migrada para o tema 

“Governança”. 
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Quadro 11: Agrupamento das questões referentes ao tema “Produtos e Serviços”.  
 

Tema: Produtos e Serviços 

Questões - GRI Questões - ISO 26000 
Questões Consolidadas 

(GRI + ISO) 

Saúde e segurança do cliente 
Proteção à saúde e segurança do 

consumidor 

Proteção à saúde e 

segurança do consumidor 

Rotulagem de produtos e 

serviços 
 

 
Marketing leal, informações factuais 

e não tendenciosas e práticas 

contratuais justas 

 
 
 

Marketing leal, informações 

factuais e não tendenciosas 

e práticas contratuais justas 

Comunicações de marketing 

(publicidade, promoções e 

patrocínios de produtos e 

serviços em conformidade com 

regulamentos e leis) 

 Educação e conscientização 

(decisão de compra consciente e 

consumo responsável) 

Privacidade do cliente (violação 

de privacidade, vazamento, furto 

e perda de dados) 

Proteção e privacidade dos dados 

do consumidor 

Proteção e privacidade dos 

dados do consumidor 

Conformidade (com leis e 

regulamentos relativos ao 

fornecimento e uso de produtos e 

serviços) 

 Conformidade com leis e 

regulamentos relativos ao 

fornecimento e uso de 

produtos e serviços 

 Consumo sustentável (produtos 

sustentáveis - ciclo de vida longo, 

mais eficientes, recicláveis,...) 

Produtos e serviços 

sustentáveis 

 Atendimento e suporte ao 

consumidor e solução de 

reclamações e controvérsias 

Atendimento e suporte ao 

consumidor e solução de 

reclamações e controvérsias 

 Acesso a serviços essenciais (ex. 

tarifa social) 

Acesso a serviços 

essenciais 

 

FONTE:  Elaborado  pelo autor. 
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Quadro 12: Agrupamento das questões referentes ao tema “Práticas leais de operação”. 
 

Tema: Práticas Leais de Operação 

Questões - GRI 

(Tema: Sociedade) 

Questões - ISO 26000 (Tema: 

Práticas Leais de Operação) 

Questões 

Consolidadas (GRI + 

ISO) 

Combate à corrupção Práticas anticorrupção Práticas anticorrupção 

Políticas públicas (contribuições 

para partidos políticos) 
Envolvimento político responsável 

Envolvimento político 

responsável 

Concorrência desleal Concorrência leal Concorrência leal 

 
Avaliação de fornecedores em 

impactos na sociedade 

Promoção da responsabilidade 

social na Cadeia de Valor (critérios 

de segurança, éticos, sociais, 

ambientais em suas práticas de 

compras) 

 
Promoção da 

responsabilidade social 

na Cadeia de Valor 

Conformidade (com leis e 

regulamentos) 

 Conformidade com leis e 

regulamentos 

 Respeito ao direito de propriedade  

Comunidades locais (avaliação 

de impactos, prog de 

engajamento e desenv. Local) 

  

Mecanismos de queixas e 

reclamações relacionadas a 

impactos na sociedade 

  

 

FONTE:  Elaborado  pelo autor. 

 
 

No tema “Práticas leais de operação” a questão “Comunidades Locais”, do GRI, 

foi migrada para o tema “Desenvolvimento das Comunidades” e a questão 

“Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade”, foi 

migrada para o tema “Governança”. A questão “Respeito ao direito de propriedade”, 

da ISO 26000, não foi considerada por já estar abrangida no tema “Direitos Humanos”, 

na questão referente ao “Respeito e promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais”. 
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Quadro 13: Agrupamento das questões referentes ao tema “Desenvolvimento da Comunidade”.  
 

Tema: Desenvolvimento da Comunidade 

Questões - GRI 

(Tema: Econômico + Sociedade) 

Questões - ISO 26000 (Tema: 

Envolv. e desenvolv. da 
Comunidade) 

Questões Consolidadas 

(GRI + ISO) 

E
c
o

n
ô

m
ic

o
 

Desempenho econômico (valor 

gerado e distribuídos) + (risco e 

oportunidades de mudanças 

climáticas) + (plano de 

aposentadoria) + (ajuda recebida do 
governo) 

 
 

Geração de riqueza e renda 

(programas de 

empreendedorismo, 

desenvolvim ento de 

fornecedores locais...) 

 
 
 
 
Geração de riqueza e 

renda 

Práticas de compras (fornecedores 

locais/ inclusão econômica) + 

(origem e forma de produção dos 

produtos adquiridos) 

Impactos econômicos indiretos 

(impactos positivos e 

negativos...melhoria das condições 

sociais) + (avaliação necessidades 

da comunidade em infraestrutura e 

serviços) 

 

 
Investimento social 

(infraestrutura e serviços) 

 

 
Infraestrutura e serviços 

para a comunidade 

Presença no mercado (comparação 

entre salário minimo da organização 

e da localidade) + (membros da 

comunidade na alta administração) 

  

Presença no mercado 

S
o

ci
e

d
a

d
e

. 

Comunidades locais (avaliação de 

impactos, prog de engajamento e 

desenv. Local) 

Envolvimento da comunidade 

(envolvimento com 

organizações e partes 

interessadas locais) 

Avaliação de impactos e 

engajamento com a 

comunidade 

  Educação e cultura Saúde, educação e 

cultura Saúde 

Geração de emprego e 

capacitação 

Geração de emprego e 

capacitação 

Desenvolvim ento tecnológico e 

acesso às tecnologias 

Desenvolvim ento 

tecnológico e acesso às 

tecnologias 

 
FONTE:  Elaborado  pelo autor. 
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Quadro 14: Agrupamento das questões referentes ao tema “Governança”.  
 

Tema: Governança 

Questões - GRI (Temas: 
Diversos) 

 
Questões - ISO 26000 

Questões Consolidadas 
(GRI + ISO) 

 

Gov. 

 
Estrutura e papel dos órgãos 

de governança 

Processos e estrutura de 

tomada de decisão que 

conduzem à responsabilidade 

social 

Processos e estrutura de 

tomada de decisão que 

conduzem à 

responsabilidade social 

 
Amb. 

Mecanismos de queixas e 

reclamações relativas a 

impactos ambientais 

  
 

 
Mecanismos de queixas e 

reclamaç ões relativas a 

impactos ambientais e na 

sociedade, práticas 

trabalhistas e direitos 

humanos 

 
Trab. 

Mecanismos de queixas e 

reclamações relacionadas à 

práticas trabalhistas 

 

 
DH 

Mecanismos de queixas e 

reclamações relacionadas a 

Direitos Humanos 

 

 
Soc. 

Mecanismos de queixas e 

reclamações relacionadas a 

impactos na sociedade 

 

 
Amb. 

Geral (controle do custo- 

benefício das ações 

ambientais) 

  
 

 
Gestão am biental e 

econômica integrada 
 

 
Econ. 

Desempenho Econômico 

(implicações financeiras, 

risco e oportunidades em 

função de mudanças 

climáticas) 

 

 

FONTE:  Elaborado  pelo autor. 

 

 
Como resultado do agrupamento dos temas e questões de RSE tratados pela 

ISO 26000 e pela GRI, obteve-se uma relação de 41 questões agrupadas em 7 

grandes temas. Assim, a próxima etapa do trabalho consistiu na determinação de  um 

método para apoiar as organizações a definirem quais destes temas e questões 

deveriam ser abordadas por elas. Com base na pesquisa bibliográfica constatou-se 

que o método de vinculação dos temas e questões de RSE à Cadeia de Valor, 

proposto por Porter e Kramer (2006), era o mais consistente e por isso foi o método 

escolhido para esta pesquisa. 
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3.1.3.2 Etapa 2: 

 
 

Na segunda etapa desta pesquisa foi realizada uma investigação bibliográfica 

buscando-se conhecer os principais modelos existentes na literatura referentes à 

gestão de stakeholders. Posteriormente, foram identificadas as fases comuns , ou 

seja, que se repetiam em todos os modelos pesquisados e determinado que estas 

fases deveriam obrigatoriamente fazer parte da metodologia a ser proposta como 

resultado final desta pesquisa, sendo estas fases as seguintes: (1) Mapeamento de 

Stakeholders, (2) Identificação das questões relevantes, (3) Definição dos níveis de 

significância e (4) Definição de estratégias e ações. Dentre os modelos pesquisados, 

além das fases selecionadas para integrar a metodologia foram selecionados os 

métodos mais objetivos e consistentes propostos para a operacionalização de cada 

fase. 

Ainda nesta etapa, após a seleção das fases e métodos necessários à gestão 

de stakeholders, buscou-se integrar aos mesmos os temas e questões de RSE 

definidos na etapa 1, assim como o método para a sua seleção. Desta forma, com a 

integração dos produtos elaborados nas etapas 1 e 2, pôde-se consolidar a 

metodologia proposta para orientar a gestão dos stakeholders em função das 

questões sociais, ambientais e econômicas relevantes para a Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE). 

 
 
 

3.1.3.3 Etapa 3 

 
 

Na terceira e última etapa desta pesquisa efetuou-se em uma empresa do setor 

elétrico brasileiro, caracterizada por suas relações multi-stakeholders, uma aplicação 

prática da metodologia aqui construída. 

Como a etapa inicial da metodologia consiste na identificação dos 

macroprocessos da organização (Cadeia de Valor), foi necessário primeiramente 

efetuar-se o mapeamento dos seus macroprocessos, os quais foram obtidos por meio 

de uma pesquisa documental realizada na referida organização. 
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Considerando-se que a Cadeia de Valor da organização em questão 

apresentou 14 grandes processos, o que inviabilizaria aplicação integral desta 

metodologia no tempo disponível, optou-se por selecionar apenas os 3 processos 

classificados como “Finalísticos”, pelo fato dos mesmos estarem ligados à essência 

do funcionamento da organização e por serem impactados pelos demais processos 

de apoio. 

Em seguida, comparando-se a Cadeia de Valor da organização com o seu 

organograma, foi identificada e selecionada uma pessoa chave para cada um dos 

processos finalísticos, sendo estas o Assessor de Planejamento e Coordenação da 

Diretoria Técnica, o Assessor de Planejamento e Coordenação da Diretoria de Meio 

Ambiente e o Assessor de Responsabilidade Social. 

Com cada uma destas pessoas selecionadas foi realizada uma entrevista 

padronizada, utilizando-se o formulário disponível no Apêndice “A”. O referido 

formulário foi estruturado de acordo com as informações necessárias para a aplicação 

da metodologia desenvolvida neste trabalho , pelo qual os entrevistados identificaram 

as questões de RSE relevantes nos seus respectivos processos finalísticos, os 

stakeholders impactados e os atributos de relacionamento de cada stakeholder. 

Também durantes as entrevistas, os entrevistados efetuaram esclarecimentos quanto 

aos atributos de relacionamento conferidos aos stakeholders. 

A opção pelas entrevistas apenas com os principais gestores de cada processo 

está sustentada na abordagem apresentada por Laville e Dione (1999, p. 

189) conforme o seguinte exemplo: 

Preferentem ente à opinião de toda um a população sobre a preservação dos 

programas sociais, ou ainda a de uma amostra devidamente selecionada, o 

pesquisador julga esclarec edor perscrutar a fundo o ponto de vista de 

assistentes sociais, dirigentes de em presas ou pessoas da classe mé dia: 

para colher suas opiniões, mas também para Ihes  conhecer as motivações a 

fim de obter uma melhor compreensão da realidade social. 

 

Após a realização das entrevistas os dados disponíveis nos formulários foram 

agrupados em um único quadro, onde a partir deste efetuou-se as demais análises e 

conclusões relatadas nesta pesquisa. 



80 
 

3.1.4 Limitações da Pesquisa 

 
Como o produto final deste trabalho foi aplicado a uma única organização, 

futuramente será necessário testá-lo na prática nos processos decisórios de outras 

organizações, de diferentes setores, para assim poder-se avaliar a sua consistência e 

real contribuição para a performance organizacional e para a sociedade como um todo. 

Cabe destacar que na metodologia proposta , em função do tempo disponível 

para se concluir a pesquisa, a relação entre as questões de RSE e os Stakeholders 

da organização do estudo de caso foi estabelecida sob o ponto de vista da referida 

organização, devendo as mesmas, na medida do possível, serem validadas e 

complementadas com a visão dos próprios stakeholders. 

Na pesquisa de campo, a realização das entrevistas com uma única pessoa por 

processo finalístico facilitou o preenchimento dos formulários, pois não houve a 

necessidade de se estabelecer consenso quanto aos atributos definidos para cada 

stakeholder. Caso estas entrevistas sejam aplicadas a um grupo maior, há a 

necessidade de se pensar em um método estatístico para abordar as informações 

extraídas, visando tratar da forma adequada eventuais posições divergentes. 

A relação dos stakeholders apresentada nesta pesquisa  também precisará ser 

periodicamente revalidada, pois conforme afirmado por Morris e Baddache (2012), 

estas listas não devem ser estáticas. Elas mudarão conforme as mudanças no 

ambiente no qual a organização está inserida e também de acordo com as decisões 

dos stakeholders e suas mudanças de opiniões. 

Por último, é necessário registrar que os stakeholders na metodologia proposta 

foram avaliados, selecionados e priorizados em função das suas relações com os 

temas e questões de RSE, não significando, portanto , que não hajam outros 

importantes stakeholders sob outras perspectivas organizacionais, como por exemplo: 

estratégia, mercado, concorrência, etc. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE  DOS RESULTADOS 

 
 

Aqui serão apresentados os resultados obtidos após a aplicação prática da 

metodologia desenvolvida para orientar a gestão dos stakeholders em função das 

questões sociais, ambientais e econômicas relevantes para a Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE). A referida metodologia foi aplicada em uma empresa do setor 

elétrico brasileiro, objeto do estudo de caso do trabalho em questão. 

 
 

4.1 MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR 
 

Na Ilustração 8 está representada a Cadeia de Valor da organização 

selecionada para o estudo de caso, contendo todos os seus macroprocessos. 

 
 

Ilustração 8: Cadeia de Valor da organização do estudo de caso. 

FONTE: Plano Estratégico da organização. 

 

Observa-se que ao total 14 macroprocessos compõem a Cadeia de Valor da 

organização. No entanto, por questões operacionais, conforme já informado, a 
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metodologia desenvolvida neste trabalho foi aplicada apenas aos processos 

finalísticos da organização, sendo estes: 

 
• Produção de Energia; 

• Gestão Ambiental; 

• Desenvolvimento Social. 

 
A definição de processos finalísticos está descrita no Plano Estratégico da 

organização como “processos que agregam valor para os clientes e estão associados 

às atividades-fim que caracterizam a atuação da organização”. Assim, pode-se 

verificar que a referida organização coloca as questões sociais e ambientais também 

como atividades fim, ou seja, a atividade produtiva (geração de energia) está 

plenamente compatível e no mesmo grau de importância dado ao desenvolvimento 

social e a preservação do meio ambiente. 

Esta configuração dos processos da Cadeia de Valor indica, inicialmente, uma 

forte identidade e compromisso desta organização com os princípios da 

Responsabilidade Social Empresarial e, consequentemente, com o Desenvolvimento 

Sustentável. 

 
 
 
 

4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES RELEVANTES DE RSE. 

 
As questões de RSE relevantes para a organização foram obtidas por meio de 

entrevistas, onde os entrevistados indicaram entre as questões estabelecidas pela ISO 

26000 e GRI, quais destas eram possíveis de ocorrerem ou serem abordadas nos 

processos finalísticos da organização, apresentadas no Quadro 15. 
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Quadro 15: Questões de RSE relacionadas aos processos finalísticos da organização. 
 

 
Temas 

 
Questões 

Processos Finalísticos 

P. 

Energ 

G. 

Amb. 

D. 

Social 

 
M

e
io

 A
m

b
ie

n
te

 Uso sustentável de recursos nas operações x x x 

Proteção do meio ambiente e da biodiversidade e restauração de 

habitats naturais x x x 

Prevenção da poluição nas operações x x x 

Conformidade com leis e regulamentos ambientais x x x 

Avaliação ambiental de fornecedores x x x 

 
P

rá
ti
c
a

s
 d

e
 T

ra
b

a
lh

o
 Emprego e relação de trabalho x x x 

Condições de trabalho e proteção social x x x 

Saúde e segurança no trabalho x x x 

Treinamento e educação x x x 

Diversidade, Igualdade de Oportunidades e de remunerações para 

homens e mulheres 

 

x 
 

x 
 

x 

Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas x x x 

 
D

ir
e

it
o

s
 H

u
m

a
n

o
s

 

Não discriminação e inclusão de grupos vulneráveis x x x 

Respeito e promoção à declaração da OIT sobre Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho 

 

x 
 

x 
 

x 

Avaliação das próprias operações e dos fornecedores quanto às 

questões de Direitos Humanos 

 

x 
 

x 
 

x 

Respeito aos direitos Indígenas x x x 

Respeito e promoção aos direitos civis, políticos, econômicos, 

sociais e culturais x x x 

Não cumplicidade x x x 

Treinamento formal para os empregados em políticas e 

procedimentos referentes aos direitos humanos 

 

x 
 

x 
 

x 

Aplicação de critérios de Direitos Humanos em acordos e 

contratos de investimentos 

 

x 
 

x 
 

x 

 
P

ro
d

u
to

s
 e

 S
e

rv
iç

o
s
 

Proteção à saúde e segurança do consumidor    

Marketing leal, informações factuais e não tendenciosas e práticas 

contratuais justas 

   

Proteção e privacidade dos dados do consumidor    

Conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento 

e uso de produtos e serviços 

 

x 
  

Produtos e serviços sustentáveis x   

Atendimento e suporte ao consumidor e solução de reclamações e 

controvérsias 

   

Acesso a serviços essenciais (ex.: tarifa social) x   

P
rá

ti
c
a

s
 l
e

a
is

 d
e

 

o
p
e
ra

ç
ã
o

 

Práticas anticorrupção x x x 

Envolvimento político responsável  x x 

Concorrência leal x x x 

Promoção da RSE na cadeia de valor x x x 

Conformidade com leis e regulamentos x x x 
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C

o
m

u
n

id
a

d
e

 

Avaliação de impactos e engajamento com a comunidade x x x 

Saúde, Educação e Cultura  x x 

Geração de emprego e capacitação x  x 

Desenvolvim ento tecnológico e acesso às tecnologias x  x 

Geração de riqueza e renda x  x 
Presença no Mercado (comparação entre salário mínimo da 

organização e da localidade) + (membros da comunidade na alta 
administração) 

   

x 

Infraestrutura e serviços para a comunidade  x x 

 
G

o
v
e

rn
a

n
ç
a

 Processos e estruturas de tomada de decisão que possibilitem a 

aplicação dos princípios e práticas de RSE 

 

x 
 

x 
 

x 

Mecanismos de queixas e reclamações relativas a impactos 

ambientais, impactos na sociedade, práticas trabalhistas e direitos 

humanos. 

 

x 

 

x 

 

x 

Gestão ambiental e econômica integrada  x  

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 
 

No Quadro 15 verifica-se que todos os temas de RSE foram relacionados e que 

do total de 41 questões, apenas 4 delas, especificamente no tema “Produtos e 

Serviços”, não foram vinculadas a nenhum dos processos finalísticos. Segundo os 

entrevistados, isso se deve ao fato da organização dispor de um mercado já 

assegurado e não precisar comercializar o seu produto com o consumidor final, sendo 

esta operação realizada por meio de outros agentes. 

Adicionalmente, se verifica no Quadro 15 que muitas questões aparecem de 

forma simultânea em mais de um processo finalístico. Portanto, para facilitar a 

aplicação da metodologia e eliminar as sobreposições, os entrevistados também 

identificaram neste mesmo Quadro, destacadas em cinza, as questões de RSE 

inerentes e inseparáveis de cada um dos processos finalísticos, ou seja, as questões 

que embora possam permear toda a organização, deveriam ser estruturadas, 

regulamentadas e gerenciadas nos processos finalísticos. Por exemplo, as questões 

do tema “Práticas de Trabalho”, apesar de estarem presentes em todos os processos 

finalísticos, são inerentes ao processo de “Gestão de Pessoas”, não sendo, portanto, 

priorizadas pelos entrevistados. Desta mesma forma, as demais questões que não 

foram priorizadas nos processos finalísticos, poderão ser priorizadas e tratadas nos 

demais processos de suporte e gestão da  Cadeia de Valor da organização do estudo 

de caso. 
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Quanto às questões priorizadas, têm-se os seguintes apontamentos: 

 
 

• Mesmo com a priorização, houve uma sobreposição da  questão “Geração 

de riqueza e renda” nos processos de Produção de Energia e 

Desenvolvimento Social. Segundo os entrevistados isso ocorre porque é no 

processo de Produção de Energia que são gerados e distribuídos os 

Royalties5 aos municípios lindeiros e no processo de Desenvolvimento 

Social são executadas as demais ações para as comunidades. 

 
• Todos os processos finalísticos abordaram e priorizaram a questão da 

“Avaliação de impactos e engajamento com a comunidade”, o que se leva 

a concluir que a gestão de impactos e engajamento é feita de forma 

descentralizada, em cada processo organizacional. 

 
• Nenhuma das questões dos temas “Praticas leais de operação” e “Práticas 

de Trabalho” foram identificada como inerente aos processos finalísticos. 

Segundo os entrevistados estas questões são gerenciadas nos processos 

de Governança, Aquisições e Gestão de Pessoas. 

 
• Das 41 questões de RSE estabelecidas pela ISO 26000 e GRI, 16 delas 

(39%) foram identificadas como inerentes aos processos finalísticos. 

 
A etapa seguinte da aplicação da metodologia foi realizada tomando-se por 

base estas 16 questões priorizadas nos processo finalísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Royalt ies são as c om pens ações fin anceiras devidas pela utiliz ação do pot enc ial hidráulic o para 

geração de energia. 
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4.3 IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS E DEFINIÇÃO DAS AÇÕES E 

ESTRATÉGIAS. 

 

Nesta etapa os entrevistados identificaram quais eram os principais 

stakeholders da organização impactados em cada tema e questão de RSE, 

priorizadas nos processos finalísticos. Em seguida, de acordo com a metodologia 

desenvolvida, os entrevistados também definiram os atributos de relacionamento da 

organização com cada stakeholder ou grupo de stakeholders  identificados. Conforme 

a quantidade de atributos apontados, a própria metodologia, baseada no modelo de 

Mitchell, Agle e Wood (1997), indicou a classe dos stakeholder e as recomendações 

quanto às ações ou estratégias a serem tomadas pela organização perante os 

mesmos. 

Os atributos de relacionamentos definidos por Mitchell et al (1997) e utilizados 

nesta metodologia foram: 

 
• Poder: diz respeito à avaliação das habilidades que cada stakeholder tem para 

fazer acontecer os resultados que deseja. Nesse aspecto, haveria o poder 

coercitivo (relacionado aos recursos físicos da força, violência ou restrição), 

utilitário (recursos materiais ou financeiros) e normativos (recursos simbólicos); 

• Legitimidade: percepção ou suposição de que as atividades de uma 

organização ou indivíduo são apropriadas, relevantes ou desejadas num 

determinado contexto social. 

• Urgência: Avalia até que ponto é grave o atraso na resposta de um pedido 

ou na relação com o stakeholder, e se é crítico ou não o atendimento aos 

seus anseios. 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos e consolidados durante as 

entrevistas, para cada Macroprocesso finalístico. 
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4.3.1 Macroprocesso de Produção de Energia 
 

De acordo com o Quadro 16, das 7 possíveis classes de  stakeholders, apenas 

3 delas foram identificadas no processo finalístico de Produção de Energia. O único 

stakeholder com os três atributos de relacionamento foi o Operador Nacional de 

Sistema – ONS, responsável pela coordenação e controle da operação da geração e 

transmissão de energia elétrica no sistema interligado nacional. Por ser classificado 

pela metodologia como um stakeholder definitivo, dispondo de legitimidade, urgência 

e poder normativo, a organização deve atender e dar prioridade as suas 

reinvindicações. 

Quadro 16 – Macroprocesso de Produção de Energia 
 

Macroprocesso - Produção de Energia 

RSE (ISO + GRI) 
 

Stakeholders 
impactados 

Atributos de 
Relacionamento 

Gestão de Stakeholders 

Tema Questões Poder 
Legiti 
mida 
de 

Urgên 

cia 
Classe Ações/ Estratégias 

 

P
ro

d
u

to
s
 e

 s
e

rv
iç

o
s
 

 
 

Produtos e 
serviços 
sustentáveis 

 
 
 

Sociedade 

  
 
 

x 

 

 
D

is
c
ri

c
io

n
á

ri
o

 

Não existe pressão para 
atendimento as suas demandas. 
Mesmo assim a organização 
pode decidir atendê-las, 
principalmente em função de 
questões vinculadas à 
Responsabilidade Social 
Corporativa. 

Conformidade 
com leis e 
regulamentos 
relativos ao 
fornecimento 
e uso de 
produtos e 
serviços 

 

 
Operador 
Nacional do 
Sistema - 
ONS 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
D

e
fi
n

it
iv

o
 

 

 
Os gestores têm um mandato 
claro e imediato para atender e 
dar prioridade às reinvindicações 
destes stakeholders. 

 
Acesso a 
serviços 
essenciais 

 

Consumidor 
de energia 

  
 

x 

 
 

x 

 D
e

p
e

n
d

e
n

te
 

Dependem da benevolência ou 
voluntarismo da organização ou 
da defesa dos seus interesses 
por outros stakeholders com 
poder. 

 

C
o

m
u

n
id

a
d

e
  

Avaliação de 
impactos e 
engajamento 
com a 
comunidade 

 
 

Moradores 
lindeiros ao 
reservatório 
da usina. 

  
 

 
x 

 

 
D

is
c
ri

c
io

n
á

ri
o

 

Não existe pressão para 
atendimento as suas demandas. 
Mesmo assim a organização 
pode decidir atendê-las, 
principalmente em função de 
questões vinculadas à 
Responsabilidade Social 
Corporativa. 
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Geração de 
riqueza e 
renda 
(Royalties) 

Governos 
dos Estados 
e Municípios 
lindeiros ao 
reservatório 
da usina 

  
 

x 

 
 

x 

 
D

e
p

e
n

d
e

n
te

  

Dependem da benevolência ou 
voluntarismo da organização ou 
da defesa dos seus interesses 
por outros stakeholders com 
poder. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 
 

Os stakeholders “Consumidor de Energia” e “Governos Estaduais e Municipais” 

foram classificados como “Dependentes” por possuírem os atributos de legitimidade e 

urgência. No caso do Consumidor de Energia, isto se deve ao fato da energia elétrica 

ser considerada um serviço essencial, mas sobre o qual o referido stakeholder não 

tem controle sobre os custos e disponibilidade do serviço. Quanto aos stakeholders 

“Governos Estaduais e Municipais”, estes dependem que agentes como a Aneel, 

Tesouro Nacional e Ministério de Minas e Energia efetuem a arrecadação e 

distribuição dos valores referentes aos Royalties, ou seja, dependem da defesa dos 

seus interesses por outros stakeholders com poder. 

Os stakeholders “Sociedade” e “Moradores lindeiros” foram classificados  como 

“Discricionários” em função da organização considerar que não há demandas urgentes 

não atendidas para as questões “Produtos e serviços sustentáveis” e “Avaliação de 

impactos e engajamento”, respectivamente, e que os stakeholders também não 

possuem poder para reivindicar eventuais demandas nestas mesmas questões. Como 

exemplo, em relação à questão “Produtos e serviços sustentáveis”, o stakeholder 

“Sociedade” não possui poder de escolha sobre a matriz energética a ser utilizada pela 

organização e também não há urgência nesta questão, pois a organização em análise 

já utiliza uma matriz energética considerada limpa e renovável. 

 
 

4.3.2 Macroprocesso de Gestão Ambiental 

 
No processo finalístico de Gestão Ambiental, conforme apresentado no Quadro 

17, os únicos stakeholder com os três atributos de relacionamento foram os 

“Detentores de Capital” (acionistas), sendo estes os stakeholders prioritários de 

acordo com a metodologia aplicada. Observa-se que neste processo aparece u uma 
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nova classe de stakeholders composta pelos Órgãos Ambientais, os chamados 

stakeholders “Dominantes”, por possuírem os atributos de Poder (norma tivo) e 

legitimidade. Segundo a metodologia estes stakeholders possuem influência 

assegurada na organização e podem escolher entre agir ou não em função das suas 

reinvindicações. 

Quadro 17 – Macroprocesso de Gestão Ambiental 
 

Macroprocesso: Gestão Ambiental 

RSE (ISO + GRI) 
 

Stakeholders 

impactados 

Atributos de 

Relacionamento 
Gestão de Stakeholders 

Tema Questões Poder 
Legitimi 

dade 
Urgên 

cia 
Classe Ações/ Estratégias 

 

M
e

io
 A

m
b

ie
n

te
 

 
 

 
Proteção do 
meio ambiente 
e da 
biodiversidade 
e restauração 
de habitats 
naturais 

 
 

ONGs e 
OSCIPs 

ambientais 

  
 

 
x 

 

 
D

is
c
ri

c
io

n
á

ri
o

 

Não existe pressão para 

atendimento as suas 
demandas. Mesmo assim a 
organização pode decidir 
atendê-las, principalmente em 
função de questões 
vinculadas à 
Responsabilidade Social 
Corporativa. 

 

 
Fauna e flora 

  

 
x 

 

 
x 

 D
e

p
e

n
d

e
n

te
 

Dependem da benevolência 
ou voluntarismo da 
organização ou da defesa dos 
seus interesses por outros 
stakeholders com poder. 

 

 
Prevenção da 
poluição nas 
operações 

 
 

 
Sociedade 

  
 

 
x 

 

 
D

is
c
ri

c
io

n
á

ri
o

 

Não existe pressão para 
atendimento as suas 
demandas. Mesmo assim a 
organização pode decidir 
atendê-las, principalmente em 
função de questões 
vinculadas à 
Responsabilidade Social 
Corporativa. 

 

Conformidade 
com leis e 
regulamentos 
ambientais 

 

Órgãos 
ambientais 
(IBAMA, IAP, 
ANA, SEMA) 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
D

o
m

in
a

n
te

 

Possuem influência 
assegurada na organização. 
Podem escolher entre agir ou 
não agir em função das suas 
reinvindicações. 

 

C
o

m
u

n
id

a
d

e
 

 

Avaliação de 
impactos e 
engajamento 
com a 
comunidade 

 
Agricultores, 
pescadores e 
moradores 
lindeiros ao 
reservatório 
da usina 

  
 

 
x 

 

 
D

is
c
ri

c
io

n
á

ri
o

 

Não existe pressão para 
atendimento as suas 
demandas. Mesmo assim a 
organização pode decidir 
atendê-las, principalmente em 
função de questões 
vinculadas à 
Responsabilidade Social 
Corporativa. 
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 G
o

v
e

rn
a

n
ç
a

 
Gestão 
ambiental e 
econômica 
integrada 

 
Detentores 

de capital 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
D

e
fi
n

it
iv

o
s
 Os gestores têm um mandato 

claro e imediato para atender 
e dar prioridade às 
reinvindicações destes 
stakeholders. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 
 
 

Por ser uma hidrelétrica com ampla área alagada pelo reservatório, a 

organização também relacionou a “Fauna e a Flora” como seus stakeholders, 

conferindo-lhes os atributos de legitimidade e urgência, classificados pela metodologia 

como “Dependentes”, por necessitarem da benevolência ou voluntarismo da 

organização ou da defesa de seus interesses por outros stakeholders com poder. 

Os stakeholders “Sociedade” e “Moradores Lindeiros”, já relacionados no 

processo de Produção de Energia, foram novamente classificados como 

“Discricionários”, além dos stakeholders “ONGs e OSCIPs”, “Pescadores” e 

“Agricultores”. Embora a organização considere que não haja urgência para as 

questões as quais estes stakeholders foram relacionados e que os mesmos não 

dispõem de poder para impor suas reivindicações, mesmo assim a organização pode 

decidir atendê-las, principalmente em função de questões vinculadas à 

Responsabilidade Social Corporativa. 

 
 
 
 

4.3.3 Macroprocesso de Desenvolvimento Social 

 
Observa-se que o processo finalístico de Desenvolvimento Social, detalhado no 

Quadro 18, apresentou o maior número de stakeholders, mas nenhum deles 

classificado como “Definitivo”. Isto pode ocorrer, talvez, pelo fato do mesmo ter uma 

natureza mais filantrópica, onde as organi zações, segundo Carroll (1991), devem 

atuar de maneira consistente com as expectativas filantrópicas e de caridade da 

sociedade, prestar assistência à instituições educacionais públicas e privadas e 

voluntariamente ajudar os projetos que melhorem a qualidade de vida das 

comunidades. Sustentando esta argumentação, é neste mesmo processo que 
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aparece o maior número de stakeholders classificados como “Dependentes”, os quais 

carecem da benevolência ou voluntarismo da organização para defesa dos seus 

interesses. 

Quadro 18 – Macroprocesso de Desenvolvimento Social 

 

 

Macroprocesso: Desenvolvimento Social 

RSE (ISO + GRI) 
 

 
Stakeholders 

impactados 

Atributos de 
Relacionamento 

Gestão de Stakeholders 

T
e

m
a

  
Questões 

 
Poder 

Legiti 
mida 
de 

 
Urgê 
ncia 

 
Classe 

 
Ações/ Estratégias 

D
ir

e
it
o

s
 H

u
m

a
n

o
s

 

 
 

Não discriminação 
e inclusão de 
grupos vulneráveis 

Grupos vulneráveis nos 
municípios lindeiros 
(mulheres, crianças e 
adolescentes em 
situação de risco, 
população indígena e 
catadores) 

  
 

x 

 
 

x 

 
D

e
p

e
n

d
e

n
te

 Dependem da 
benevolência ou 
voluntarismo da 
organização ou da 
defesa dos seus 
interesses por outros 
stakeholders com poder. 

 
 
 
 
 
 
Respeito aos 

direitos indígenas 

 

 
FUNAI 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
D

o
m

in
a

n
te

 Possuem influência 
assegurada na 
organização. Podem 
escolher entre agir ou 
não agir em função das 
suas reinvindicações. 

 
 
 
 

Índios 

  
 
 
 

x 

 

 
D

is
c
ri

c
io

n
á

ri
o

 

Não existe pressão para 
atendimento as suas 
demandas. Mesmo 
assim a organização 
pode decidir atendê-las, 
principalmente em 
função de questões 
vinculadas à 
Responsabilidade Social 
Corporativa. 

Respeito e 

promoção aos 
direitos civis, 
políticos, 
econômicos, sociais 
e culturais 

 

Autoridades locais, 
Órgãos Públicos e 
Entidades de classe (Ex: 
Polícia, Sindicatos, OAB) 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
D

o
m

in
a

n
te

 Possuem influência 

assegurada na 
organização. Podem 
escolher entre agir ou 
não agir em função das 
suas reinvindicações. 

C
o

m
u

n
id

a
d

e
 

 
 

Avaliação de 
impactos e 
engajamento com a 
comunidade 

 
 
 
Agricultores, pescadores 
e moradores lindeiros ao 
reservatório da usina 

  
 
 
 

x 

 

 
D

is
c
ri

c
io

n
á

ri
o

 

Não existe pressão para 

atendimento as suas 
demandas. Mesmo 
assim a organização 
pode decidir atendê-las, 
principalmente em 
função de questões 
vinculadas à 
Responsabilidade Social 
Corporativa. 
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Saúde, Educação e 
Cultura 

 
Secretarias e Conselhos 

municipais e estaduais, 
Fundações culturais e de 
saúde (Itaiguapy, Abrinq) 

  
 

x 

 
 

x 

 
D

e
p

e
n

d
e

n
te

 Dependem da 

benevolência ou 
voluntarismo da 
organização ou da 
defesa dos seus 
interesses por outros 
stakeholders com poder. 

 

Geração de 
emprego e 
capacitação 

 

Moradores dos 
municípios lindeiros ao 
reservatório da usina 

  
 

x 

 
 

x 

 
D

e
p

e
n

d
e

n
te

 Dependem da 

benevolência ou 
voluntarismo da 
organização ou da 
defesa dos seus 
interesses por outros 
stakeholders com poder. 

 
 

 
Geração de riqueza 
e renda 

 

Prefeituras, 
Organizações 
internacionais (FAO, 
PNUD), Associação dos 
Municípios do Oeste do 
Paraná, Fundo Iguaçu 

  
 
 
 

x 

 

 
D

is
c
ri

c
io

n
á

ri
o

 

Não existe pressão para 
atendimento as suas 
demandas. Mesmo 
assim a organização 
pode decidir atendê-las, 
principalmente em 
função de questões 
vinculadas à 
Responsabilidade Social 
Corporativa. 

Presença no 
Mercado 
(comparação entre 
salário mínimo da 
organização e da 
localidade) + 
(membros da 
comunidade na alta 
administração) 

 
 

 
Empregados e 

Comunidade local 

  
 
 
 

x 

 

 
D

is
c
ri

c
io

n
á

ri
o

 

Não existe pressão para 

atendimento as suas 
demandas. Mesmo 
assim a organização 
pode decidir atendê-las, 
principalmente em 
função de questões 
vinculadas à 
Responsabilidade Social 

Corporativa. 

 
 
 
Infraestrutura e 
serviços para a 
comunidade 

 

 
Codefoz, Prefeituras, 
Associações e 
Conselhos dos 
moradores dos 
Municípios lindeiros. 

  
 
 
 

x 

 

 
D

is
c
ri

c
io

n
á

ri
o

 

Não existe pressão para 
atendimento as suas 
demandas. Mesmo 
assim a organização 
pode decidir atendê-las, 
principalmente em 
função de questões 
vinculadas à 

Responsabilidade Social 
Corporativa. 

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

 
Outro ponto a ser destacado é que no processo de Desenvolvimento Social, 

vários stakeholders como organizações internacionais, associações, conselhos e 

prefeituras foram classificados pela metodologia como “Discricionários”, por não 

possuírem atributos de “poder” nem “urgência” quanto às questões de RSE vinculadas 

a este processo. Em relação ao atributo de “poder”, o entrevistado observou que isto 

se refere apenas ao fato destes stakeholders não  poderem imputar ou exigir da 

organização do estudo de caso, ações frente às questões de 
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RSE sugeridas pela ISO e GRI, mas que os mesmos dispõem de poder e autonomia 

para conduzir seus próprios projetos. Nestes casos, estabelece-se uma relação de 

cooperação com os referidos stakeholders, onde a organização, buscando cumprir 

com a sua Responsabilidade Social Corporativa , contribui com os projetos e serviços 

destes agentes, os quais atuam em causa dos stakeholders finais, aqueles que 

diretamente sofrem as consequências dos problemas sociais, como por exemplo, 

crianças e adolescentes em situação de risco, vítimas de exploração sexual, 

moradores de rua, etc. 

Neste processo finalístico, observa-se que a atuação da organização frente às 

questões de RSE vai além da proposição de Porter e Kramer (2006), onde as 

organizações deveriam agir sobre as questões que fossem consequências dos seus 

processos. O Quadro 18 demonstra que, para algumas das questões de RSE, a 

organização não está procurando tratar impactos sociais provocados por suas 

operações, mas contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, para a 

melhoria da qualidade de vida e aumento da geração de renda da população, estando 

mais alinhada com a responsabilidade filantrópica proposta por Carroll (1991, p.40). 

 
 
 
 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
Os Quadros 16, 17 e 18, construídos em função da aplicação da metodologia 

desenvolvida nesta pesquisa, apresentaram o portfolio de temas e questões de RSE 

a serem abordadas pela organização, os principais stakeholders organizacionais 

relacionados com estes temas e questões, assim como as recomendações de 

estratégias e ações para cada um deles, tudo isso amarrado aos processos 

organizacionais, conforme defendido por Porter e Kramer (2006). Esta forma de 

disposição das informações proporciona desde o início uma visão integrada e concisa 

entre os elementos acima citados, permitindo ainda análises adicionais como: quais 

questões de RSE provocam impactos em um mesmo stakeholder, quais questões de 

RSE estão presentes em mais de um processo organizacional, quais as questões mais 

urgentes a serem tratadas, além de outras possibilidades de análises. 
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Quanto aos stakeholders mapeados neste estudo de caso, o Quadro 19 

apresenta um resumo de todos eles, separados por classes de stakeholders, conforme 

seus atributos de relacionamento com a organização. 

Quadro 19 – Relação dos stakeholders da organização do estudo de caso 
 

 

Stakeholders impactados 

Atributos de 

Relacionamento 
Gestão de Stakeholders 

Poder 
Legitimi 

dade 

Urgên 

cia 
Classe Ações/ Estratégias 

 
Operador Nacional do Sistema - ONS e 

Detentores de Capital 

 

x 

 

x 

 

x 

 
D

e
fi
n

it
iv

o
 

Os gestores têm um mandato claro e 

imediato para atender e dar prioridade 

às reinvindicações destes 

stakeholders. 

Órgãos Ambientais (IBAMA, IAP, ANA, SEMA), 

Funai, Autoridades Locais, Órgãos Públicos e 

Entidades de Classe (Ex: Polícia, Sindicatos, 

OAB) 

 
 

x 

 
 

x 

 

 D
o

m
in

a
n

te
 

Possuem influência assegurada na 

organização. Podem escolher entre 

agir ou não agir em função das suas 

reinvindicações. 

Fauna e Flora, Consumidor de Energia, Grupos 

Vulneráveis nos Municípios Lindeiros (mulheres, 

crianças e adolescentes em situação de risco, 

população indígena e catadores), Secretarias e 

Conselhos Municipais e Estaduais, Fundações 

Culturais e de Saúde (Itaiguapy, Abrinq), Governos 

Estaduais e Municípais e Moradores dos Municípios 

Lindeiros ao Reservatório da Usina. 

  
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
D

e
p

e
n

d
e

n
te

 

 
 

Dependem da benevolência ou 

voluntarismo da organização ou da 

defesa dos seus interesses por outros 

stakeholders com poder. 

Sociedade, ONGs e OSCIPs ambientais, 

Agricultores, Pescadores e Moradores Lindeiros ao 

Reservatório da Usina, Índios, Prefeituras, 

Organizações Internacionais (FAO, PNUD), 

Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, 

Fundo Iguaçu, Empregados e Comunidade local, 

Codefoz, Associações e Conselhos dos Moradores 

dos Municipios Lindeiros. 

  
 
 

 
x 

 

 
D

is
c
ri

c
io

n
á

ri
o

 

 

Não existe pressão para atendimento 

as suas demandas. Mesmo assim a 

organização pode decidir atendê-las, 

principalmente em função de 

questões vinculadas à 

Responsabilidade Social Corporativa. 

FONTE:  Elaborado  pelo autor. 

 
 
 

No quadro 19 observa-se que das 7 classes possíveis de stakeholders 

propostas na metodologia, 4 delas foram identificadas na organização, não aparecendo 

nenhum stakeholder com atributos exclusivos de poder, urgência ou com ambos. 

Levando-se em conta que muitos stakeholders foram agrupados de forma genérica, 

como ONGs, por exemplo, é possível que dentro destes grupos hajam stakeholders 

com os atributos citados anteriormente. Assim, infere-se que quanto mais específica 

for a identificação destes stakeholders, provavelmente mais classes poderão 

aparecer. 

Outro ponto a ser discutido em função do agrupamento de stakeholders se 

refere à questão levantada por Mainardes et al (2011), em que o modelo avalia os 
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atributos de forma binária (tem ou não tem poder, legitimidade ou urgência), tratando 

de igual forma stakeholders com muito ou pouco poder, legitimidade ou urgência. Esta 

situação pode ser mais crítica em agrupamentos de stakeholders, pois os mesmos 

acabam sendo avaliados em função do grupo a que pertencem e não individualmente. 

Verificou-se que os agrupamentos ocorreram com maior intensidade no processo de 

desenvolvimento social, em função das inúmeras organizações que atuam nestas 

causas. 

No Quadro 18, referente ao processo de Desenvolvimento Social, pode-se 

observar que stakeholders como “Moradores Lindeiros ao Reservatório” apareceram 

tanto na classe de stakeholders “Dependentes” quanto na classe de stakeholders 

“Discricionários”. Isso ocorreu porque os stakeholders foram classificados em função 

de cada uma das suas demandas. Esta situação pode ser vista como uma melhoria 

ao modelo de classificação proposto por Mitchell et al (1997), no qual os 

stakeholders são classificados de forma abrangente, sem uma análise detalhada de 

suas várias demandas em relação à organização, pois nem todas as demandas de 

um mesmo stakeholder gozam dos mesmos graus de legitimidade, urgência e poder. 

Quanto aos vários grupos e stakeholders mapeados na organização, talvez 

ainda pelo fato da Responsabilidade Social Corporativa depender mais de uma 

postura proativa do que da sua obrigatoriedade legal, apenas para poucos deles foi 

estabelecido o atributo de “poder”. 

Os  stakeholders   classificados  como “Dependentes” e “Discricionários”, 

classes com o maior número de stakeholders na organização em questão, embora não 

disponham do atributo de poder, podem fazer valer suas demandas por meio de outros 

stakeholders que dispõem do referido atributo. Esta situação fica mais clara ao se 

observar que o stakeholder Índio possui apenas o atributo de  legitimidade, mas o 

mesmo pode ter seus interesses defendidos por outro stakeholder com poder, que 

neste caso seria a FUNAI. 

É importante observar também que os stakeholders identificados apenas com 

o atributo de legitimidade, classificados como “discricionários”, podem não ter suas 

demandas consideradas como urgentes por já estarem atendidas por programas 

socioambientais, da organização e de parceiros, em andamento. Portanto, alerta-se 

que uma eventual descontinuidade destes programas poderia provocar uma 

reclassificação destes stakeholders e novas demandas para com a organização. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 

Apoiada em um processo lógico e objetivo, a metodologia desenvolvida para 

orientar a gestão de stakeholders em função das questões de RSE se mostrou 

bastante consistente quando submetida a uma aplicação prática. Embora a referida 

metodologia tenha sido aplicada apenas aos processos finalísticos da organização 

selecionada para o estudo de caso, os Quadros 16, 17, 18 e 19 propiciaram um 

entendimento amplo e integrado entre as questões de RSE relevantes para a 

organização, os seus processos operacionais e os stakeholders a serem 

considerados, assim como ações e estratégias sugeridas para cada situação. Por ser 

uma metodologia relativamente simp les, percebe-se na mesma um grande potencial 

para contribuir com a gestão da RSE e dos Stakeholders no ambiente organizacional, 

temas amplamente discutidos na esfera conceitual, mas que ainda carecem de 

ferramentas e instrumentos para apoiar a sua real operacionalização. 

No caso da organização em análise, observou-se que uma grande quantidade 

de stakeholders foi relacionada apenas considerando-se os seus processos 

finalísticos. Esta relação poderia ser ampliada significativamente se todos os demais 

processos da Cadeia de Valor também fossem investigados, o que se leva a concluir 

que mesmo com uma compreensão detalhada das relações com seus stakeholders, 

nem todos eles poderão ser beneficiados o tempo todo, dado o custo destas 

operações para a organização e também a existência de eventuais demandas 

conflitantes. Adicionalmente, a aplicação da metodologia demonstrou que o 

comprometimento efetivo da organização com a Responsabilidade Social Corporativa 

exige um olhar abrangente para fora da empresa, além do desenvolvimento de 

estratégias que permitam identificar e investir naqueles relacionamentos que irão 

garantir o sucesso a longo prazo. 

Apesar do grande porte da organização do estudo de caso e seu consequente 

potencial impacto para a região onde está instalada, constatou-se que a organização 

não apresentou relacionamentos e demandas com stakeholders “Perigosos” ou 

“Exigentes”. Isso pode ter ocorrido pelo fato da organização já estar com suas 

operações estabilizadas e adequadas às demandas locais. Desta forma, é possível 

que uma mesma organização apresente impactos específicos e significativos em 
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cada uma das fases do seu ciclo de vida (implantação, operação e fechamento), os 

quais deverão ser mapeados e tratados de forma adequada. Por exemplo, em uma 

hidrelétrica as demandas referentes à infraestrutura e serviços para a comunidade 

podem ser muito mais urgentes em uma fase de implantação do que em operação. 

Também é preciso observar que os dados apresentados refletem o momento da 

aplicação da metodologia, podendo sofrer alterações constantes quanto à relação de 

stakeholders, suas demandas e seus atributos de relacionamento com a organização. 

Sobre a metodologia desenvolvida, é importante mencionar que as questões 

de RSE definidas pela GRI e ISO 26000 e utilizadas como parâmetro são genéricas e 

orientativas. Para um melhor resultado final estas questões poderiam ser refinadas 

por meio de um processo de engajamento com os stakeholders, conforme proposto 

pela Accountability (2011). Por exemplo, na questão referente à “Infraestrutura e 

serviços para a comunidade”, poderiam estar mencionados quais são as obras e 

serviços prioritários demandados pela comunidade. 

Além das estratégias e ações sugeridas pela metodologia para cada classe de 

stakeholders, campos adicionais para identificar e controlar as ações efetivamente em 

andamento ou planejadas pela organização, referentes à gestão das questões de 

RSE e dos seus stakeholders, poderão ser integrados nesta metodologia, contribuindo 

para a sua aplicação como uma ferramenta de gestão empresarial. 

Por fim, sugere-se como desdobramento desta pesquisa que se efetue o 

mesmo trabalho em outra empresa do mesmo setor ou em empresas de outros 

setores, para fins de comparação. Ademais, sugere-se a comparação com empresas 

de outros países, que usam de outras metodologias para gestão de stakeholders, 

numa tentativa de se criar um modelo universal, ou pelo menos 

temático/territorial/geográfico/cultural. 



98 
 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 
26000:2010 – Diretrizes Sobre Responsabilidade Social. Rio de Janeiro. 2010. 

ACCOUNTABILITY. AA 1000 – Stakeholder Engagement Standard 2011. 51p. 

ACCOUNTABILITY et al. El compromiso con los stakeholders: Manual para la 
práctica de las relaciones con los grupos de interés. Volume 2, 2006. 

 

AMAESHI, K. et al. Corporate Social Responsibility in Supply Chains of Global 
Brands: A Boundaryless Responsibility? Clarifications, exceptions and 
implications. Journal of Business Ethics, vol. 81, n°. 1, p. 223-234. 2008. 

 

ANDRADE, Adriana e ROSSETI, José Paschoal. Governança Corporativa: 
fundamentos, desenvolvimento e tendências. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

BRANCO, M. C; RODRIGUES, L. L. Positioning Stakeholder Theory within the 
Debate on Corporate Social Responsibility . EJBO – Electronic Journal of Business 
Ethics and Organization Studies, vol. 12, n°. 1. 2007. 

 

BOAVENTURA, J. M. G et al. Teoria dos Stakeholders e Teoria da Firma: um 
estudo sobre a hierarquização das funções-objetivo em empresas brasileiras. 

R. bras. Gest. Neg., São Paulo, v. 11, n. 32, p. 289-307, jul./set. 2009. 

CARROLL, Archie B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the 
Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, p. 39- 48, 

jul./ ago, 1991. 

CLARKSON, Max B. E. A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating 

Corporate Social Performance. Academy of Management Review, v. 20, n. 1, p. 92-

117, jan. 1995. 

CORAL, Eliza. Modelo de planejamento estratégico para a sustentabilidade 

empresarial. 2002. 282 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis-SC. 2002. 

FADUN, Solomon Olajide. Corporate Social Responsibility Practices and 
Stakeholders Expectations: The Nigerian Perspectives. Research in Business and 
Management, vol. 1, n°.2. 2014. 

FREEMAN, R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge 

University Press, 2010. 

FREEMAN, R. E. e MCVEA, J. A Stakeholder Approach to Strategic Management. 
Darden Business School, Working Paper N. 01-02, 2001. Disponível em < 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=263511>. Acesso em: 05 maio 
2015. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=263511


99 
 

FROOMAN, Jeff. Stakeholder Influence Strategies . Academy of Management 

Review, v. 24, n. 2, p. 191-205, abr. 1999. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE - GRI. Princípios para relato e conteúdo padrão. 
GRI: 2013. 

 

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa Qualitativa: Tipos Fundamentais. Revista de 

Administração de Empresas. São Paulo, v.35, n.3, p.20-29. Mai./Jun. 1995. 

GOODPASTER, K. E. Business Ethics and Stakeholder Analysis. Business Ethics 

Quarterly, 1, p. 53-73, jan. 1991. 

HERIQUES, Adrian and RICHARDSON, Julie. The triple bottom line: Does it all add 

up? Assessing the sustainability of business and csr., London: Earthscan, 2004. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC. Guia de 

Sustentabilidade para as Empresas. São Paulo: IBGC, 2007 (série Cadernos de 

Governança Corporativa, 4). 

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC. Participação dos 

Interessados: Manual de Melhores Práticas para Fazer Negócios em Mercados 
Emergentes. 2007. 

 

JAMALI, Dima. A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibility: A 
Fresh Perspective into Theory and Practice . Journal of Business Ethics, p. 213- 
231. 2008. 

JENSEN, Michael J. Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate 
Objective Function. Journal of Applied Corporate Finance, v. 14, n. 3, p. 8-21. Fall: 
2001. Disponível em < http://papers.ssrn.com/abstract=220671>. Acesso em: 05 jun. 
2015. 

LADEIRA, Daniela Lopes. Teoria dos Stakeholders no Contexto da Governança 

Corporativa:  um estudo de  caso. 2009. 104 f. Tese  (Mestrado em Administração) 

– Universidade Fundação Mineira de Educação e Cultura - FUMEC,   Belo Horizonte 

- MG. 2009. 

LAVILLE, Christina e DIONE, Jean. A construção do saber: manual da 

metodologia de pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed; Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 1999. 

LINDGREEN, Adam. A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibility: 

Pressures, Conflicts and Reconciliation. Gower: 2012. 

LYRA, M. G.; GOMES, R. C.; JACOVINE, L. A. G. O papel dos stakeholders na 
sustentabilidade da empresa: contribuições para construção de um modelo de 
análise. RAC, Curitiba, v. 13, Edição Especial, art. 3, p. 39-52, junho 2009. 

http://papers.ssrn.com/abstract%3D220671


100 
 

MAINARDES, E. W. et al. Um Novo Modelo de Classificação de Stakeholders. In: 

Encontro De Estudos Em Estratégia, n. 5, 2011, Porto Alegre – RS. 

MASCENA, K. M. C. Priorização de Stakeholders: um estudo em empresas que 
divulgam relatórios com a estrutura da Global Reporting Initiative – GRI no Brasil. 
2013. 105 f. Tese (Mestrado em Administração) – Universidade de São Paulo, 2013. 

MINAYO, M. C. S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes, 2001. 

MINTZBERG et al. Safári de Estratégia: um roteiro pela selva do planejamento 
estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

 

MITCHELL, R. K.; AGLE, B. R.; WOOD, D. J. Toward a Theory of Stakeholder 
Identification and Salience: defining the principle of who and what really counts. 
Academy of Management Review, v. 22, n. 4, p. 853-886, out. 1997. 

 

MOIR, Lance. What do we mean by corporate social responsibility? Corporate 
Governance: The international journal of business in society, Vol. 1 Iss: 2, pp.16 – 22, 
2001. 

 

MOORE, Carol. Corporate social responsibility and creating shared value: what´s 
the difference? Heifer International, maio de 2014. Disponível em: 

<https://sharedvalue.org/groups/csr-and-creating-shared-value-whats-difference>. 
Acessado em: 14 jul. 2015. 

MORRIS, Jonathan; BADDACHE, Farid. Back to Basics: How to make stakeholder 

engagement meaningful for your company. Janeiro 2012. Disponível em < 

http://www.criticalfriendsinternational.com/index.php/pt/ferramentas/relatorios- e-

sites>. Acesso em: 11/07/2015. 

MUNCK, Luciano; SOUZA, Rafael B. Responsabilidade Social Empresarial e 
Sustentabilidade Organizacional: a hierarquização de caminhos estratégicos 
para o desenvolvimento sustentável. REBRAE, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 185-202, 
maio/ago. 2009. 

PORTER, Michael; KRAMER, Mark R. Strategy and Society: the link between 
competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business 
Review. Dez. 2006. 

RANGAN, V. K; CHASE, L; KARIM, S. The truth about CSR. Harvard Business 

Review. Jan-Fev 2015. Disponível em < https://hbr.org/2015/01/the-truth-about-csr>. 

Acessado em: 08 jan.2016. 

SAVAGE, Grant T. et al. Strategies for Assessing and Managing Organizational 

Stakeholders. The Executive, v. 5, n. 2, p. 61-75, maio 1991. Disponível em < 

http://www.jstor.org/stable/4165008>, Acesso em: 30 jun. 2015. 

https://sharedvalue.org/groups/csr-and-creating-shared-value-whats-difference
http://www.criticalfriendsinternational.com/index.php/pt/ferramentas/relatorios-e-sites
http://www.criticalfriendsinternational.com/index.php/pt/ferramentas/relatorios-e-sites
http://www.criticalfriendsinternational.com/index.php/pt/ferramentas/relatorios-e-sites
https://hbr.org/2015/01/the-truth-about-csr
http://www.jstor.org/stable/4165008


101 
 

SCHIAVONI, P. M. B. et al. Stakeholders: principais abordagens. Revista de 

Ciências da Administração, v. 15, n. 37, p. 187-197, dez. 2013. 

SERPA, D. A. F.; FOURNEAU, L. F. Responsabilidade Social Corporativa: uma 

investigação sobre a percepção do consumidor. RAC, V. 11, n°. 3, jul./ set. 2007: 

83-103. 
 

SUSTAINABILITY. Practices and Principles for Successful Stakeholder 
Engagement. Outubro  2007.  Disponível em 

<http://www.criticalfriendsinternational.com/index.php/pt/ferramentas/relatorios-e- 

sites> . Acesso em: 12/07/2015. 

TAKAHASHI, A. R. W. et al. Pesquisa qualitativa em administração: 
fundamentos, métodos e usos no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

UAB/UFRGS. Métodos de pesquisa. 120 p. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 
 

VARGAS, K. F. S. et al. A cadeia de valores e as cinco forças competitivas como 

metodologia de planejamento estratégico. REBRAE, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 11-22, 

jan./abr.. 2013. 

http://www.criticalfriendsinternational.com/index.php/pt/ferramentas/relatorios-e-sites
http://www.criticalfriendsinternational.com/index.php/pt/ferramentas/relatorios-e-sites


102 
 

APÊNDICE A 

 
 

Formulário utilizado na entrevista com os gestores da organização do estudo 

de caso. 

 
Pesquisa de Dissertação de Mestrado em Governança e Sustentabilidade 

Entrevistado: Função: Data: 

Processo Finalístico: 

Responsabilidade Social Empresarial Gestão de Stakeholders 

 

Temas 

 

Questões de RSE (ISO26000 + GRI) 

Questões 

a serem 

abordadas 

Principais Stakeholders 

ou Grupos de 

Stakeholders 

 

Poder 

 
Legitimi 

dade 

 
Urgên 

cia 

 

M
e
io

 A
m

b
ie

n
te

 

Uso sustentável de recursos nas operações (origem dos recursos, consumo de 
materiais, consumo de energia, reutilização...) 

     

Proteção do meio ambiente e da biodiversidade e restauração de habitats naturais 
     

Prevenção da poluição nas operações (emissões de gases, resíduos, descarte, 
destinação...) 

     

Conformidade com leis e regulamentos ambientais      

Avaliação ambiental de fornecedores (critérios ambientais para seleção de 
fornecedores e processos de avaliação dos seus impactos ambientais) 

     

 

P
rá

ti
c
a
s
 d

e
 T

ra
b

a
lh

o
 

Emprego e relação de trabalho (estrutura legal e institucional apropriada)      

Condições de trabalho e proteção social      

Saúde e segurança no trabalho      

Treinamento e educação      

Diversidade, Igualdade de Oportunidades e de remunerações para homens e 
mulheres 

     

Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas      

 

D
ir

e
it
o
s
 H

u
m

a
n
o
s
 

Não discriminação e inclusão de grupos vulneráveis      

Respeito e promoção à declaração da OIT sobre Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho (eliminação do trabalho forçado e do trabalho infantil, 

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva) 

     

Avaliação das próprias operações e dos fornecedores quanto às questões de 
Direitos Humanos 

     

Respeito aos direitos Indígenas      

Respeito e promoção aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais 
     

Não cumplicidade      

Treinamento formal para os empregados em políticas e procedimentos referentes 
aos direitos humanos 

     

Aplicação de critérios de Direitos Humanos em acordos e contratos de 
investimentos 

     

 

P
ro

d
u

to
s
 e

 S
e
rv

iç
o
s
 

Proteção à saúde e segurança do consumidor      

Marketing leal, informações factuais e não tendenciosas e práticas contratuais 
justas 

     

Proteção e privacidade dos dados do consumidor      

Conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de 
produtos e serviços 

     

Produtos e serviços sustentáveis (origem de recursos, eficiência, descarte)      

Atendimento e suporte ao consumidor e solução de reclamações e controvérsias 
     

Acesso a serviços essenciais (ex.: tarifa social)      

P
rá

ti
c
a
s
 l
e
a
is

 d
e
 

o
p
e
ra

ç
ã

o
 

Práticas anticorrupção      

Envolvimento político responsável      

Concorrência leal      

Promoção da RSE na cadeia de valor (critérios de segurança, éticos, sociais, 
ambientais em suas práticas de compras) 

     

Conformidade com leis e regulamentos      

 

C
o
m

u
n
id

a
d

e
 

Avaliação de impactos e engajamento com a comunidade      

Saúde, Educação e Cultura      

Geração de emprego e capacitação      

Desenvolvimento tecnológico e acesso às tecnologias      

Geração de riqueza e renda      

Presença no Mercado (comparação entre salário minimo da organização e da 
localidade) + (membros da comunidade na alta administração) 

     

Infraestrutura e serviços para a comunidade      

 

G
o
v
e
rn

a
n
ç
a

 Processos e estruturas de tomada de decisão que possibilitem a aplicação dos 
princípios e práticas de RSE 

     

Mecanismos de queixas e reclamações relativas a impactos ambientais, 
impactos na sociedade, práticas trabalhistas e direitos humanos. 

     

Gestão ambiental e econômica integrada      

 


