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RESUMO 

CZESNAT, Aline Fernandes de Oliveira. Responsabilidade socioambiental: legitimação 
por meio dos relatórios da administração das empresas de telecomunicações listadas na 
BOVESPA. 2009. 173f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2009. 
 

Nesta pesquisa, objetivou-se analisar as práticas de responsabilidade socioambiental 

identificadas nos relatórios da administração das empresas de telecomunicações listadas na 

BOVESPA, publicados entre 1998 e 2008, para identificar a estratégia que envolve a 

evidenciação de tais práticas para legitimação da organização. Para tanto, realizou-se uma 

pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa. Constatou-se que a maioria das empresas 

de telefonia operantes no Brasil iniciou suas atividades em 1998, e ampliaram seu campo de 

atuação nos últimos dez anos. Identificou-se um total de 1.288 práticas sociais evidenciadas 

nos relatórios da administração das empresas pesquisadas, com destaque para a TELEMIG 

PART, que relatou o maior número de ações. Verificou-se também que as práticas de 

responsabilidade social mais divulgadas foram as voltadas aos funcionários das organizações. 

Além disso, detectou-se os três tipos de isomorfismo - mimético, normativo e coercitivo - nas 

ações de responsabilidade socioambiental  evidenciadas pelas empresas. Individualmente, a 

VIVO foi a organização que mais utilizou o isomorfismo mimético; a BRASIL T PAR e a 

TELEMIG PAR foram as que mais praticaram o isomorfismo normativo; e a BRASIL T 

PAR, TELEMAR N L, TELEMAR PSR e TELEMIG PAR foram as que mais utilizaram o 

isomorfismo coercitivo. No geral, observou-se que a TELEMIG PAR foi a empresa que mais 

utilizou o isomorfismo em suas práticas de responsabilidade socioambiental. Contudo, o 

isomorfismo normativo foi o mais praticado pelo conjunto de empresas pesquisadas. Assim, 

conclui-se que as operadoras do setor de telecomunicações listadas na BOVESPA utilizaram 

o isomorfismo coercitivo, normativo e mimético, especialmente o normativo, como estratégia 

de legitimação na divulgação de suas práticas sociais no período compreendido entre 1998 e 

2008. O Estudo insere-se na linha de pesquisa de Contabilidade Financeira do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. 

Palavras-chave: Setor de telecomunicações. Responsabilidade socioambiental. Legitimação.  



ABSTRACT 

CZESNAT, Aline Fernandes de Oliveira. Social-environmental Responsibility: Legitimacy 
by administration reporting  of telephony companies related in BOVESPA. 2009. 173f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2009. 
 
This research aimed to analyze the practices of corporate social and environmental 

responsibility identified in there administration reporting of the telecommunications 

companies listed on BOVESPA, published between 1998 and 2008, it’s trying to identify a 

strategy that involves the disclosure of such practices to the organization's legitimacy. To this 

gool, there was an exploratory and qualitative approach. It was found that the majority of 

telephone companies operating in Brazil began operations in 1998, and expanded there 

activitys in the last ten years. Identified a total of 1288 social practices highlighted in the 

administration reporting of the companies surveyed, with emphasis on TELEMIG PART, 

which reported the largest number of shares. It was also the practices of social responsibility 

were more widely directed was the employers of the organizations. Furthermore, was found 

three types of isomorphism - mimetic, normative and coercive - the actions of social 

responsibility and environmental reported by companies. Individually, VIVO was the 

organization that most used the mimetic isomorphism, the BRAZIL T PAR and TELEMIG 

PAR were the most practiced normative isomorphism, and T PAR BRAZIL, NL TELEMAR, 

TELEMAR, TELEMIG PSR and TELEMIG PAR were the ones that used the isomorphism 

coercive. Overall, it was observed that TELEMIG PAR was the company that used the 

isomorphism in their practice of corporate social and environmental responsibility. However, 

normative isomorphism is the most practiced by all of the companies surveyed. Thus, it 

appears that operators of telecommunications listed on BOVESPA used coercive 

isomorphism, normative and mimetic, especially the normative legitimacy as a strategy for 

the dissemination of their social practices in the period between 1998 and 2008.  

 
Keywords: Telecommunications sector. Social and environmental responsibility. Legitimation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Após décadas de discussão sobre a degradação do meio ambiente e o papel social das 

empresas, não se admite mais que as organizações visem apenas resultados financeiros 

positivos, sem se preocuparem com os meios empregados para obtê-los. Cada vez mais, o 

governo, a comunidade e os demais stakeholders cobram das organizações uma postura mais 

responsável para com as necessidades sociais e ambientais. Aqui entram em cena as 

demonstrações contábeis de publicação obrigatória, que se consubstanciam em um eficiente 

meio de comunicação entre a organização e seu público.  

No Brasil, ainda não é obrigatória a publicação de demonstrações contábeis de cunho 

social, por isso, conforme previsto na Lei nº. 6.404 de 1976 e no Parecer da Comissão de 

valores Mobiliários (CVM) nº. 15 de 1987, empresas de capital aberto publicam relatórios da 

administração com notas explicativas. Os gestores de algumas destas empresas já perceberam 

o significativo impacto que as práticas de responsabilidade socioambiental  geram sobre a 

imagem da empresa, por isso, utilizam-se do caráter descritivo deste tipo de relatório para 

evidenciá-las perante a sociedade. Para Déa Roglio et al. (2009, p.87) “ser reconhecida como 

uma organização socialmente responsável é importante para o sucesso presente e futuro das 

organizações”, especialmente para empresas que comercializam ações na Bolsa de Valores. 

A publicação das práticas de responsabilidade socioambiental é também uma forma 

eficaz das empresas se legitimarem, uma vez que a legitimidade social é concedida à 

organização a partir do momento em que suas crenças e valores se alinham ao conjunto de 

crenças e valores que a sociedade entende como correto. É comum empresas de destaque no 

mercado servirem de referência para as demais se legitimarem, gerando uma predisposição 

para que se tornem parecidas em forma e estrutura. Essa tendência é classificada pela Teoria 

Institucional como isomorfismo. Para Hawley (1968 apud DiMaggio e Powell, 1983, p. 149-

150), o “isomorfismo constitui um processo de restrição que força a unidade de uma 

população a se assemelhar a outras unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições 

ambientais”. 

Neste estudo, analisa-se os relatórios da administração (RA) das operadoras de 

telecomunicações listadas no sítio da Bolsa de valores de São Paulo (BOVESPA). Destaca-se 

que Vendruscolo e Alves (2009), Rombaldi (2007), Amorim (2006), Olenscki (2005), Pinto e 

Bataglia (2004), Pereira Filho (2002), Dutra, Hipólio e Machado Silva (2000), Pires e Dores 
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(2000) também realizaram pesquisas no setor e em empresas de telecomunicações. Não se 

encontrou, entretanto, trabalhos que abordassem a legitimação obtida por meio da publicação 

de práticas sociais e ambientais nos relatórios da administração (RA) dessas organizações. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

O problema desta pesquisa volta-se para a necessidade das empresas evidenciarem 

suas práticas sociais e ambientais para obter, manter ou resgatar sua legitimidade, haja vista 

que, as leis, os governantes e a sociedade se mostram cada vez mais exigentes em relação à 

responsabilidade socioambiental das organizações. Ainda que, no Brasil, não seja obrigatória 

a publicação de demonstrações contábeis de cunho socioambiental, e a Lei nº. 6.404 de 1976 e 

o Parecer da Comissão de valores Mobiliários (CVM) nº. 15/87 não exija relatórios 

administrativos detalhados, muitas empresas se tem utilizado do caráter descritivo dos 

relatórios da administração para destacar suas ações em prol do meio ambiente e da 

sociedade.  

Para esta pesquisa, selecionou-se empresas do setor de telecomunicações listadas na 

BOVESPA que publicam demonstrações contábeis e relatórios da administração com 

informações sobre suas práticas de responsabilidade socioambiental. Estas empresas entraram 

no mercado a partir de 1998, devido ao processo de privatização das Telecomunicações 

Brasileiras S.A (TELEBRAS). Muitas destas organizações operavam em outros países antes 

de adquirir concessão para atuar no mercado nacional, mas aqui, além de buscar clientes e 

legitimidade perante os stakeholders, tiveram que conquistar um espaço que até então fora 

dominado por empresa pública. 

Diante do exposto, estabelece-se a seguinte questão de pesquisa: De que forma as 

ações de responsabilidade socioambiental observadas nos relatórios da administração das 

empresas do setor de telecomunicações, listadas na BOVESPA, levam a legitimação das 

mesmas perante seus stakeholders? 

1.2 OBJETIVOS 

Para Richardson (1989, p. 23-24), os objetivos específicos detalham aspectos que se 

pretende estudar para alcançar o objetivo geral. Neste estudo, apresenta-te um objetivo geral e 

quatro específicos.  
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1.2.1 Geral 

Analisar as práticas de responsabilidade socioambiental identificadas nos relatórios 

da administração das empresas de telecomunicações listadas na BOVESPA, publicados entre 

1998 e 2008, para identificar a estratégia que envolve a evidenciação de tais práticas para 

legitimação da organização.  

1.2.2 Específicos 

a) Caracterizar as organizações de capital aberto do setor de telecomunicações que 

evidenciam ações relacionadas à responsabilidade socioambiental; 

b) levantar as práticas de responsabilidade socioambiental divulgadas nos relatórios 

da administração das empresas de telecomunicações no período compreendido 

entre 1998 e 2008; 

c) comparar as práticas de responsabilidade socioambiental identificadas nos 

relatórios da administração das organizações pesquisadas entre 1998 e 2008;  

d) identificar as formas isomórficas de legitimação relacionadas com as práticas de 

responsabilidade socioambiental das empresas pesquisadas.  

e) verificar qual empresa de telecomunicações mais utilizou estratégias isomórficas 

na divulgação de suas práticas de responsabilidade socioambiental no período 

compreendido entre 1998 a 2008.  

1.3 PRESSUPOSTOS 

De acordo com Silveira et al. (2004, p. 99), pressupostos “são respostas prováveis, 

supostas e provisórias para o problema elaborado, ou seja, afirmações que antecedem a 

resposta que será obtida por meio de pesquisa científica”. A autora comenta que os 

pressupostos são comumente utilizados em pesquisas qualitativas.  

Nesta pesquisa, parte-se do pressuposto de que as empresas de telecomunicações 

listadas na BOVESPA buscam legitimidade, perante seus stakeholders, por meio da utilização 

de estratégias isomórficas na evidenciação de ações de responsabilidade socioambiental nos 

relatórios da administração. 
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Tal pressuposto baseia-se no entendimento de que a legitimidade proporciona às 

organizações maior chance de sobrevivência no mercado (GRAY et al., 1995; MACHADO-

DA-SILVA et al., 2001; EUGÉNIO e LEIRIA, 2007; MARIA FILHO, 2007); e que as 

informações sociais evidenciadas pelas organizações pode viabilizar, manter ou gerenciar a 

legitimidade social (SANCOVSCHI e SILVA, 2006; WILSMSHURST e FROST, 2000). 

1.4 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

Segundo Beuren (2008, p. 65), “na seção da justificativa, o estudante deve discorrer 

de forma breve, mas completa, sobre a relevância da pesquisa a que se propõe”. Dessa 

maneira, apresenta-se a seguir os motivos que levaram a escolha do tema e a relevância deste 

para os pesquisadores. 

A pressão por sistemas de gestão socialmente responsáveis aumenta na medida em 

que crescem as expectativas da sociedade em relação às práticas sociais e ambientais adotadas 

pelas empresas. Na última década, o sistema de telecomunicações do Brasil foi transferido do 

setor público para o privado de forma radical, e as novas concessionárias estão tendo que lidar 

com uma sociedade que se mostra cada vez mais exigente no que tange a questões sociais e 

ambientais. 

Ademais, conforme o art. nº. 133 da Lei nº. 6.404/76, no final de cada exercício, o 

gestor deve apresentar aos acionistas um relatório que contenha informações sobre os 

principais fatos administrativos, negócios e ações sociais da empresa. Assim, justifica-se o 

interesse em saber se as estratégias utilizadas na evidenciação das práticas de 

responsabilidade socioambiental, divulgadas pelas empresas pesquisadas, levam a legitimação 

destas organizações.  

Esta pesquisa pode ajudar a suprir a insuficiência de estudos sobre como o 

isomorfismo contribui para legitimação de organizações do mesmo setor através da 

evidenciação de práticas de responsabilidade social; identificar para que público as empresas 

do setor de telecomunicações direcionam suas ações sociais e, talvez, colaborar para que estas 

sejam mais bem distribuídas.  

Este estudo pertence à linha de pesquisa de Contabilidade Financeira, do Programa 

de Pós-Graduação de Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, em 

específico, ao grupo de Pesquisa em Teoria da Contabilidade e Contabilidade Internacional. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho é composto por cinco capítulos. Na introdução apresenta-se uma ideia 

geral do tema que foi pesquisado. Na sequência apresenta-se o problema e a questão de 

pesquisa. A seguir, encontra-se o objetivo geral e especifico, pressupostos e a justificativa 

para o estudo do tema. 

No segundo capitulo desta pesquisa expõe-se a revisão de literatura, na qual se 

aborda a teoria institucional; a teoria da legitimidade; isomorfismo; relatório da 

administração; responsabilidade social e, por fim, o setor de telecomunicação do Brasil e a 

privatização do Sistema de Telecomunicação Brasileiro (TELEBRAS). No terceiro capítulo 

deste trabalho encontra-se o método de pesquisa, que contém o delineamento da pesquisa, 

população e amostra, coleta e procedimentos de análise dos dados e as limitações de pesquisa.  

A descrição e análise de dados encontram-se no quarto capítulo deste trabalho. Nesta 

parte da pesquisa caracteriza-se as empresas pesquisadas; identifica-se e compara-se as ações 

de responsabilidade socioambiental levantadas nos relatórios da administração destas 

organizações; identifica o isomorfismo presente nas ações de responsabilidade socioambiental 

das empresas de telefonia atuantes no Brasil. Por fim, no quinto capítulo, apresenta-se as 

conclusões e recomendações para futuras pesquisas. 



 17 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo, apresenta-se a teoria que dá suporte à pesquisa empírica deste estudo. 

Para Beuren (2008), deve-se fazer uma revisão bibliográfica ampla e profunda para construir 

um marco teórico referencial sobre o tema estudado.  

2.1 TEORIA INSTITUCIONAL 

A Teoria Institucional aborda o ambiente e a estrutura organizacional. Estudá-la é 

uma forma de ampliar as perspectivas das organizações (ZUCKER, 1987). Até a década de 

40, as organizações não eram tratadas como distintas, e os sociólogos não as viam como 

objeto de estudo. A partir de 1948, o trabalho de Robert Merton e de seus seguidores – dentre 

os quais Philip Selznick - quebrou paradigmas, e as relações entre os elementos estruturais 

começaram a servir de base para os estudos organizacionais (TOLBERT e ZUCKER, 1983).  

TVA and the grass roots (1949) e Leadership in administration (957) - de Philip 

Selznick - estão entre os estudos mais citados na literatura sobre a Teoria das Organizações. 

Selznick (1957) apresenta a estrutura organizacional como um organismo que vai se 

moldando conforme as características e o comportamento dos seus integrantes e do ambiente 

externo. Segundo Fachin e Mendonça (2003), Selznick foi precursor da perspectiva 

institucional. 

Hoje, a Teoria Institucional é discutida sob duas perspectivas: uma conhecida como 

Old Institucional Economics (OIE) e a outra como New Institucional Sociology (NIS). Embora 

fosse um pesquisador da vertente OIE, Philip Selznick já levantava questionamentos sobre os 

processos cognitivos que interferem na adaptação do indivíduo ao ambiente (SCOTT, 1987). 

Mais tarde, estes questionamentos serviram de base para o surgimento da NIS 

(CRUBELLATE; GRAVE e MENDES, 2004). Sendo esta última, a perspectiva que permeia 

este trabalho. 

A Teoria Institucional pode ser compreendida como uma tendência à aceitação de 

aspectos determinados pela sociedade, o que envolve o pronto atendimento e a rápida 

adaptação das organizações aos cenários sociais. De acordo com Selznick (1996), ela parte do 

princípio de que o comportamento é moldado pelos padrões criados e compartilhados pelos 

indivíduos, trata de questões sociais e não aceita modelos organizacionais convencionais 

como, por exemplo, aqueles que não contemplam aspectos ligados à gestão. Nas palavras do 

autor, esta teoria “pode ser encarada, dentro de uma organização, como a voz da resistência à 

cultura míope, oferecendo guias para pensar sobre responsabilidade corporativa e colocando 

em questão o objetivo de maximizar lucro e retorno sobre o capital” (SELZNICK, 1996, p. 

272).  
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2.1.1 Processo Institucional 

A institucionalização - processo pelo qual se estabelecem as inúmeras normas e 

padrões da organização - está condicionada aos valores vigentes e à aceitação de um sistema 

de interação social no qual cada personagem possui seu papel bem definido. Estes valores 

emergem da necessidade de integração entre os membros da sociedade, pois as normas e 

padrões socialmente aceitos se institucionalizam mediante o grupo socialmente constituído 

(MACHADO-DA-SILVA et al., 2001). 

O processo institucional se caracteriza por meio de quatro episódios: 

um aumento na amplitude da interação entre as organizações no campo; o 
surgimento de estruturas dominantes e padrões de coalizões interorganizacionais 
claramente definidos; um aumento na carga de informação com a qual as 
organizações dentro de um campo devem lidar; e o desenvolvimento de uma 
conscientização mútua entre participantes de um grupo de organização de que estão 
envolvidos em um negócio comum (DIMAGGIO; POWELL 1983, p. 148). 

Segundo Tolbert e Zucker (1987), o processo institucional abrange um conjunto de 

etapas ordenadas, no qual cada passo possui um grau de institucionalização variável, sujeito a 

criticas, rejeições e até mesmo a eliminações, dependendo do quanto os elementos envolvidos 

estejam arraigados nas organizações. Tolbert e Zucker (1983) afirmam que o processo de 

institucionalização passa por quatro fases: inovação; habitualização; objetificação; e 

sedimentação. Na Figura 1, apresenta-se o processo sequencial de institucionalização das 

organizações formais. 

 

 

Figura 1 - Processos inerentes à institucionalização 

Fonte: Adaptado de Caldas e Fachin (1999, p. 207). 
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Para os autores supracitados, o processo de institucionalização inicia-se pela 

necessidade de inovação, causada pelas mudanças do mercado, da legislação e tecnológicas. 

A inovação é uma exigência de agentes externos, por isso, as empresas precisam se adaptar ao 

meio ambiente e assimilar as novidades para sobreviver no mercado (OYADOMARI et al., 

2008).  

Na fase da habitualização - também chamada de pré-institucionalização - a 

organização padroniza comportamentos para a solução de problemas e associa tais 

comportamentos a estímulos particulares (FILHO; MACHADO, 2004). Esta etapa envolve a 

criação e formalização de elementos estruturais em resposta a problemas organizacionais de 

uma ou mais organizações.   

Na fase de objetificação “os agentes organizacionais buscam por um consenso a 

respeito da estrutura social escolhida” (TOLBERT; ZUCKER, 1983, p. 207). A adoção de 

uma estrutura já incorporada, com sucesso, por outra organização aumenta a probabilidade de 

equilíbrio entre o gasto e o retorno de implementação, o que gera menos dúvidas para o 

tomador de decisões (TOLBERT; ZUCKER, 1983). 

 “As organizações que se objetificaram e foram amplamente disseminadas podem ser 

descritas como estando no estágio de semi-institucionalização” (TOLBERT; ZUNCKER, 

1999, p. 209). A avaliação da estrutura escolhida pode ser feita de duas formas: análise de 

risco por noticiários, observação direta, cotação acionária, etc.; ou análise do custo benefício 

pelo acompanhamento das concorrentes. 

Já a sedimentação se caracteriza pela aceitação e disseminação completa da estrutura 

adotada entre os usuários e pela conservação desta por um período duradouro (TOLBERT; 

ZUCKER, 1983). Esta fase ocorre quando a institucionalização sobrevive por várias gerações 

e passa a fazer parte da história da organização (OYADOMARI et al., 2008).  

Nesse processo, o nível de institucionalização é proporcional ao grau de resistência 

imposta pelos indivíduos à estrutura formal da organização. Em outras palavras, a 

institucionalização depende de que haja: “uma relativa baixa resistência de oposição; 

promoção e apoio cultural continuado por grupos de defensores, e correlação positiva com 

resultados desejados” (TOLBERT;  ZUCKER, 1983, p. 210).  

Por isso, a opção por uma estrutura organizacional – seja nova ou já legitimada pela 

sociedade - requer uma análise criteriosa de todos os aspectos envolvidos. Destaca-se, no 

entanto que independente do modelo empresarial escolhido, a sua implementação se dará por 

meio da estratégia denominada isomorfismo. 
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Após analisar a sequência do processo de institucionalização, Boff (2007, p. 34) 

comenta:  

Para que uma estrutura normativa seja totalmente instituída não basta a imposição 
ou adoção de um conjunto de normas. É preciso que elas sejam praticadas pelo 
grupo, tornando-se habituais pela experiência e não pelo estudo. Também precisam 
se tornar comuns entre todos, para só então estarem totalmente institucionalizadas. 

Segundo Machado-da-Silva et al. (2001, p.1) “do velho para o novo 

institucionalismo muito se acrescentou e modificou no quadro conceitual da Teoria 

Institucional”. Por isso, surgem discrepâncias entre o entendimento do processo de 

institucionalização e o conceito de instituição.  

Na New Institutional Sociology, a Teoria Institucional parou de enfocar o ambiente e 

voltou-se para a própria organização (ZUCKER, 1987). Ideia que, conforme supracitado, já 

havia sido abordada por Selznick (1987), um dos principais autores da antiga vertente. Para 

Fonseca (2001); Crubellate, Grave e Mendes (2004), foi a partir dos estudos de Philip 

Selznick que Meyer (1977), Meyer e Rowan (1983), Meyer e Scott (1983) e Zucker (1987) 

desenvolveram as pesquisas que resultaram no novo institucionalismo. 

Em meados dos anos 70, após uma pausa de aproximadamente 30 anos nos estudos, 

a Teoria Institucional dividiu-se em duas correntes conhecidas como “velho” e “novo” 

institucionalismo. Independentemente desta separação, Fleck (2006, p. 2) afirma que ambas as 

vertentes defendem que a institucionalização “produz estabilidade e persistência de formas 

estruturais e de comportamento”.  

Carvalho, Goulart e Viera (2005) afirmam que o velho institucionalismo se originou 

entre o final do século XIX e início do século XX, tendo Thorstein Veblen e Jonh R. como 

precursores da discussão. De acordo com esta vertente, o comportamento do agente é 

influenciado pelo ambiente institucional e pela cultura da organização, por isso, os estudos 

enfocam a instituição e não o comportamento do tomador de decisões (GUERREIRO; 

PEREIRA; LOPES, 2004).  

Conforme a velha corrente, a instituição e seus hábitos estão conectados pelas rotinas 

organizacionais, ou seja, é resultado da rotinização da atividade humana (GUERREIRO; 

PEREIRA; LOPES, 2004). Para Burns e Scapens (2000), hábito é a disposição dos agentes 

para incorporar uma forma de atuação anteriormente adotada. Nesse caso, as rotinas 

caracterizam-se como os hábitos institucionalizados, os quais se fortalecem através da 

regulamentação, ou seja, da criação e repetição de regras. 
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De acordo com DiMaggio e Powell (1983), o novo pensamento institucional volta a 

separar a estrutura organizacional do comportamento dos agentes frente às contingências ou 

incertezas ambientais. Nessa vertente, os agentes organizacionais modelam um sistema de 

comportamento definido como uma construção social da realidade.   

Numa crítica a esta nova corrente, especialmente ao processo de conformismo que 

acompanha os agentes e as ideologias previamente estabelecidas, Donaldson (2002 apud 

FLECK, 2006) afirma que as decisões podem ser tomadas conforme uma ideologia 

socialmente construída, com as incertezas ambientais tomando o lugar da racionalidade. 

Perrow (1986) aponta o isomorfismo e a legitimidade como fatores de sobrevivência e afirma 

que a principal contribuição do novo pensamento institucional é o destaque dado ao ambiente. 

Segundo DiMaggio e Powell (1983) e Aguiar (2004), quando institucionalizado, o 

conjunto de normas, regras, crenças e valores aceito pela sociedade leva à legitimidade 

organizacional e favorece a sobrevivência da organização em um ambiente repleto de 

turbulências e demandas sociais. Nesse processo de incorporação de crenças e valores sociais, 

a organização passa a ser uma entidade socialmente construída, a qual reproduz tanto 

respostas humanas padronizadas, quanto símbolos, processos cognitivos e relações político 

culturais (CRUBELLATE; GRAVE; MENDES, 2004). 

Assim como Meyer e Rowan (1977), DiMaggio e Powell (1983) defendem que os 

mitos e cerimônias são meios de institucionalizar regras e normas inerentes ao ambiente que 

cerca a organização, conferindo a esta legitimidade. Mitos e cerimônias são elementos sociais, 

não racionalizados, que fazem parte do comportamento dos integrantes da organização e 

participam da tomada de decisão. 

 Isso ocorre porque o gestor - como qualquer outro ser humano - é influenciado pelas 

crenças e valores de seu ambiente de origem. Quando se trata de decisões empresariais, 

entretanto, o gestor precisa tomar cuidado para não desrespeitar valores e crenças 

considerados corretos pela sociedade na qual a organização está inserida, pois esta perderia 

legitimidade.  

2.1.2 Teoria da Legitimidade 

Para Suchman (1995, p. 574), a legitimidade pode ser definida como “a percepção 

generalizada de que determinadas ações são autênticas, adequadas, ou necessárias em um 

sistema de normas, valores e crenças socialmente construídos”. Segundo Daft (1999, p. 347) 
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“a legitimidade é definida como a perspectiva de que as ações de uma organização são 

desejáveis, corretas e apropriadas dentro do sistema de normas, valores e crenças do 

ambiente”. 

Uma empresa é legitimada pela sociedade na medida em que seus valores e crenças 

se alinham aos valores e crenças que a sociedade entende como corretos. Segundo Guarindo 

Filho e Machado-da-Silva (2001, p. 37), “a adequação aos requisitos ambientais aceitos como 

padrões legítimos é oportunidade para assegurar o reconhecimento social da organização, 

melhorar seu relacionamento com a sociedade e reduzir riscos em momentos turbulentos, ao 

longo da sua história”.  

Para autores como Gray, Kouhy e Lavers (1995); Machado-da-Silva et al. (2001); 

Eugénio e Leiria (2007); e Maria Filho (2007), a conformidade com as normas, valores e 

crenças sociais é, de certa forma, uma tática de sobrevivência adotada pelas organizações. 

Nesse sentido, Davis (1973 apud VENTURA  2005, p. 41) afirma que “a sociedade concede 

legitimidade e poder às empresas e, no longo prazo, aquelas que não usam esse poder de uma 

forma que a sociedade considere responsável, tendem a perdê-lo”. Em outras palavras, não 

respeitar a fronteira do que a sociedade entende como correto compromete as possibilidades 

de sucesso da empresa, pois esta precisa da aprovação do público para manter sua 

legitimidade (O’DONOVAN, 2002).   

A grande probabilidade de trocas adversas na percepção da sociedade de como uma 
organização está agindo, opera como um fator de incentivo para os administradores 
tentarem gerenciar a legitimidade de sua empresa. Assim, quando ocorrer uma 
ameaça presente ou potencial à legitimidade da empresa decorrente de um evento 
negativo, os administradores podem tentar mudar a percepção dos que estão do lado 
de fora, com o objetivo de aumentar a congruência entre as atividades da 
organização e a expectativa da sociedade (SANCOVSCHI; SILVA, 2006, p. 44). 

As empresas recorrem a várias táticas de legitimação durante seu ciclo de vida. A 

escolha desta tática dependerá do objetivo da organização, que pode ser manter, reparar ou 

ganhar legitimidade. Ao se deslocar para um ambiente diferente, ainda não explorado, a 

empresa deve se concentrar nos valores socialmente aceitos no novo local. O mesmo ocorre 

com companhias que iniciam novas atividades, os gestores devem ser proativos para antecipar 

acontecimentos que possam ameaçar a legitimidade da empresa (O’DONOVAN, 2002).  

Uma empresa mantém a legitimidade quando percebe as mudanças do futuro e 

protege as realizações do passado (SUCHMAN, 1995). Por isso, uma organização vista como 

socialmente responsável deve manter-se um passo a frente das expectativas do público. Já as 
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estratégias para recuperar legitimidade devem ser empregadas em situações específicas, nas 

quais eventos negativos são amplamente divulgados pela mídia, catalisam a pressão pública, e 

colocam em cheque a credibilidade da organização.  

Para Lindblom (1994), quando percebem a legitimidade ameaçada, as empresas 

tentam desviar a atenção dos clientes para outros pontos como, por exemplo, para as 

mudanças realizadas nos produtos ou serviços. Muitas empresas utilizam as demonstrações 

contábeis para divulgar informações, principalmente as sociais. Segundo Campbell, Craven e 

Shrivers (2003, p. 561), “os relatórios sociais podem ser usados para estreitar o gap entre 

como a organização gostaria de ser percebida e como ela é realmente”. Alguns estudos foram 

realizados na tentativa de entender a relação entre a legitimidade e a divulgação social.  

Sancovschi e Silva (2006) descrevem como, entre 1993 a 2002, ao perceber ameaças 

à legitimidade da empresa, os administradores da Petróleo Brasileiro S.A. - detentora de alto 

custo político - publicaram voluntariamente relatórios anuais para evidenciar informações 

negativas resultantes de suas atividades. Os autores coletaram dados dos relatórios publicados 

no sítio da Comissão de valores Mobiliários (CVM), dando especial atenção às notas 

explicativas e informações disponibilizadas nos relatórios da administração da referida 

empresa. Posteriormente, os autores realizaram uma análise de discurso desses documentos e 

apoiaram-se em Lindblom (1994) para classificar as informações dentro das estratégias de 

evidenciação.  

Sancovschi e Silva (2006) identificaram uma grande quantidade de informações 

sociais relativas ao meio ambiente, principalmente nos últimos anos pesquisados. Também se 

observou que a Petróleo Brasileiro S.A. utilizou os quatro tipos de estratégia descritos por 

Lidblom (1994). Algumas ocorreram com mais frequência do que as outras. Foi o caso da 

terceira estratégia que foi identificada em todos os anos. Constatou-se que as informações 

ambientais negativas eram obrigatórias, e seguidas por positivas. A empresa deu maior ênfase 

às positivas para desviar o foco das negativas. Assim, Sancovschi e Silva (2006) concluem 

que a divulgação das informações sociais pode ser um efetivo meio de gerenciar a 

legitimidade da organização, pois afeta diretamente a percepção do público sobre a empresa 

(SANCOVSCHI; SILVA, 2006). 

Ogden e Clarke (2005) realizaram uma pesquisa para analisar como dez empresas de 

água privatizadas no Reino Unido utilizam os relatórios anuais para legitimar suas atividades. 

Os autores analisaram o conteúdo dos relatórios dos anos transcorridos entre 1990 a 1998. A 
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análise buscou examinar as técnicas de gestão e as formas de declaração utilizadas por cada 

uma das empresas na tentativa de ganhar, manter ou reparar sua legitimidade mediante os 

clientes. 

Ogden e Clark (2005) inferiram que, apesar dos esforços, as empresas não 

conseguiram convencer todos os clientes de que a privatização fosse uma boa alternativa. 

Conforme os autores, as empresas de água pesquisadas divulgavam informações com o 

objetivo de conquistar legitimidade no setor privado. Isso demonstra que os relatórios 

corporativos podem ser maleáveis e redefinir significados conforme a finalidade. Ogden e 

Clark (2005) concluíram que a divulgação das informações sociais é um importante recurso 

de comunicação para empresas que buscam se legitimar perante a sociedade. 

Deegan, Rankin e Tobin (2002) pesquisaram os relatórios da administração 

publicados entre 1983 e 1997, pela BHP LTDA, considerada uma das maiores empresas 

australianas. Os autores utilizaram o método de análise de conteúdo para verificar se as 

evidenciações sociais do período podiam ser explicadas pela Teoria da Legitimidade. Deegan, 

Rankin e Tobin (2002) observaram uma relação positiva entre a divulgação social da empresa 

e a preocupação da comunidade com temas socioambientais, principalmente os relacionados a 

recursos humanos e outros subtemas relacionados (DEEGAN; RANKIN; TOBIN, 2002). Os 

autores também observaram que, quando repercutia alguma notícia negativa sobre a empresa, 

os gestores se empenhavam em evidenciar mais as informações positivas. Dessa maneira, 

Deegan, Rankin e Tobin (2002) concluíram que a legitimação social é um motivador para a 

evidenciação de informações relativas a práticas de responsabilidade socioambiental. 

Wilmshurst e Frost (2000) realizaram uma pesquisa com o objetivo de investigar 

quais são as influências que os gestores sofrem na hora de divulgar informações ambientais. 

Selecionaram 62 indústrias na lista das 500 melhores empresas australianas de 1994-1995. No 

primeiro momento, enviaram um questionário – baseado na escala Likert - aos CEO’s das 

indústrias, para saber o nível de importância dado por eles a fatores específicos na hora de 

divulgar as informações ambientais. Num segundo momento, aplicou-se a metodologia de 

análise de conteúdo nos relatórios anuais destas companhias, visando identificar o nível de 

informações ambientais nestes relatórios. 

Como resultados, segundo Wilmshurst e Frost (2000), identificou-se que foram 

dadas importâncias diferenciadas, na opinião dos CEO’s, no que influência sua opinião na 

hora de divulgar as informações ambientais. Entretanto, o fator de maior influência foi 

considerado o direito dos investidores e acionistas às informações, as obrigações legais e a 

preocupação com a comunidade. Apontou-se também uma relação positiva entre as 
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informações ambientais divulgadas e os direitos dos acionistas à informação, interesse e 

preocupação com os clientes, fornecedores, comunidade e instituições financeiras e a 

preocupação com uma imagem positiva da empresa.  

Observou-se também que 37% da divulgação efetiva podem ser atribuídas à resposta 

da concorrência e ao poder de previsão para os clientes interessados nas informações 

divulgadas. Os autores concluíram que os resultados oferecem algum suporte à afirmação de 

que a gestão responde, com um nível maior de informações ambientais divulgadas nos 

relatórios anuais, ao perceber a importância dada pelos stakeholders às informações 

divulgadas, e por fim, este estudo fornece uma limitada aplicabilidade da Tória da 

Legitimidade como explicação para a decisão de divulgar informações ambientais 

(WILMSHURST; FROST, 2000). 

Adams, Hill e Roberts (1998) pesquisaram os fatores que influenciavam na 

divulgação social em uma amostra de 150 empresas em seis países europeus, sendo as 25 

maiores empresas de cada um desses países. Para o alcance do objetivo, os relatórios sociais 

foram divididos em três categorias: relatórios ambientais, temas trabalhistas e de ética. Em 

seguida, foi aplicada a técnica de análise de conteúdos para categorizar as empresas conforme 

o tipo, tamanho, ramo de atuação e atividade. Na sequência, foi aplicado método estático para 

analisar os dados. 

Como resultados, observou-se que o tamanho, ramo e país de origem influenciam no 

padrão de divulgação dos relatórios sociais. Identificou-se também, que as empresas 

consideradas grandes são as organizações mais propensas a divulgar a maior variedade de 

informações sociais. Além disso, as empresas tendem a evidenciar um maior número de 

informações ambientais e relacionadas aos seus funcionários, do que as informações relativas 

à ética organizacional. Por fim, concluíram que, dependendo do tamanho e do tipo de 

indústria, existe uma variedade grande com relação à quantidade e a natureza das informações 

sociais divulgadas, e que a teoria da legitimidade pode explicar, inicialmente, essa variedade 

(ADAMS; HILL; ROBERTS, 1998). 

De acordo com os estudos retrocitados, percebe-se que existe uma relação entre os 

tipos de informações sociais divulgadas pelas empresas em seus relatórios sociais, e a busca 

da sua legitimidade. Assim como há uma relação entre manter e reparar a legitimidade da 

empresa com as informações sociais evidenciadas. 

Entretanto, conforme Deegan, Rankin e Tobin (2002), a sociedade pode encarar a 

divulgação de informações sociais como uma forma que a empresa encontra para se auto 

promover, isto é, valorizar demasiadamente seus atos e práticas socialmente responsáveis, 
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com o intuito de tirar a atenção do público de algum problema pelo qual a organização esteja 

passando. Na esteira do pensamento dos autores retrocitados, tem se Lidblom (1994), o qual 

também afirma que as empresas podem utilizar as evidenciações contábeis para este fim. 

Nesse sentido, Dias Filho (2007, p.7) apresenta alguns exemplos de situações nas quais a 

empresa pode recorrer às informações divulgadas com o intuito de desviar a atenção do 

público: 

Como exemplo, afirma-se que uma empresa pode fornecer informações contábeis 
para contrapor-se a notícias de caráter depreciativo ou simplesmente para atenuar o 
seu efeito, desviando a atenção do público para atributos organizacionais pouco 
conhecidos. Adicionalmente, pode valer-se do mesmo recurso para desviar a atenção 
do público-alvo para pontos fortes como, por exemplo, conquista de prêmios por 
iniciativas relacionadas com a preservação do meio ambiente ou com o bem-estar de 
estratos sociais menos favorecidos economicamente. 

Deegan (2002) afirma que, para alcançar a legitimidade, as empresas irão fazer 

mudanças estruturais ou operacionais para atender as expectativas externas, de estruturas e 

formas operacionais consideradas aceitáveis pela sociedade. Este processo pode ocorrer por 

meio de cópia, isto é, uma organização copia a forma estrutural e operacional de outra 

organização já existente no mercado, ou seja, a organização eleita para ser copiada já é uma 

empresa legitimada pela sociedade. Como consequência deste processo, há uma tendência das 

empresas se tornarem parecidas. Segundo DiMaggio e Powell (1983), esta tendência chama-

se isomorfismo. 

DiMaggio e Powell (1983) pesquisaram a uniformidade entre as empresas. Os 

autores afirmaram que a principal razão que leva uma organização a se parecer com as 

demais, ou seja, que a leva ao processo isomórfico, não é econômica mais sim a busca da 

legitimidade institucional. 

2.2 ISOMORFISMO 

Na busca da legitimação social, uma organização tende a se parecer com as demais 

empresas que compõem o ambiente organizacional do qual ela participa. Consequentemente, 

essa homogeneização engloba tanto a sua estrutura como as práticas organizacionais. Para 

Meyer e Rowan (1977), essa tendência de similaridade entre as empresas de um mesmo 

segmento possibilita à organização mais chances de sobreviver no mercado. 

Segundo DiMaggio e Powell (1983), essa tendência de semelhança organizacional 

entre as empresas conceitua-se como isomorfismo institucional. 
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Para Hawley (1968 apud DIMAGGIO; POWELL, 1983, p. 149-150) “isomorfismo 

constitui um processo de restrição que força a unidade em uma população a se assemelhar a 

outras unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais”. Na visão de 

Hannan e Freeman (1977), o isomorfismo é resultado da competição que força as empresas a 

enfrentarem as mesmas restrições ambientais e a adotarem características similares. 

Observa-se que, tanto na visão de Hawley (1968) quanto na de Hannan e Freeman 

(1977), a definição da estrutura de uma organização é atribuída às causalidades e atributos do 

meio ambiente. Na primeira visão, porém, o isomorfismo é uma característica da relação de 

conectividade entre elas, já, na segunda, é uma característica resultante da concorrência 

(OLIVER, 1988). 

 O isomorfismo institucional pode ser considerado como “uma ferramenta útil para 

se compreender a política e o cerimonial que permeiam parte considerável da vida 

organizacional moderna” (DIMAGGIO; POWELL, 1983, p. 150). Na visão de Santos (2008), 

o isomorfismo institucional leva em consideração a política e a cerimônia que coordena a vida 

organizacional, levando à compreensão das organizações que disputam não apenas recursos e 

clientes, mas também poder político, legitimidade institucional, e uma boa condição social e 

econômica.   

Dessa forma, pode-se analisar o isomorfismo como uma resposta das empresas as 

condições ambientais impostas no segmento no qual elas atuam, ficando como uma condição 

de sobrevivência as similaridades entre elas. 

Hannan e Freeman (1977) afirmam que uma empresa ótima deve estar de acordo 

com todas as adversidades possíveis encontradas no ambiente organizacional. Porém, é muito 

difícil encontrar uma companhia adequada a todas as adversidades existentes no meio 

organizacional. Por isso, a utilização do isomorfismo pode ser vista como uma estratégia que 

as empresas utilizam para se defenderem dessas adversidades. Assim, segundo Carvalho 

(2000, p. 5): 

Ao desenvolverem uma ação isomórfica em relação às ações previamente adotadas 
por organizações líderes no seu ambiente específico, as organizações buscam a 
autodefesa frente a problemas para os quais não podem, ou não sabem construir 
soluções próprias; assim desenvolvem condutas semelhantes [...].  

DiMaggio e Powell (1983) distinguem três mecanismos de mudanças isomórficas 

que levam ao isomorfismo institucional, sendo eles: isomorfismo coercitivo, isomorfismo 

mimético e isomorfismo normativo. Segundo Scott (1995), estas categorias de isomorfismo 
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estão associadas a várias correntes da Teoria Institucional, organizando-se em pilares de 

acordo com os enfoques normativos, regulares e cognitivos. Estes pilares estão expostos no 

Quadro 1. 

 PILAR  
NORMATIVO  

PILAR  
REGULATIVO  

PILAR  
COGNITIVO  

Base da Submissão Obrigação Social Utilidade 
Crenças; entendimento 
compartilhado 

Base de ordem 
Expectativas 
compartilhadas 

Regras regulatórias Esquema constitutivo 

Mecanismos Normativo Coercitivo Mimético 

Lógica Apropriação Instrumental Ortodoxia 

Indicadores 
Aceitação 

Certificado 
Regras; leis; sanções 

Crenças comuns; lógicas 
compartilhadas da ação. 

Bases da 
Legitimidade 

Moralmente governada Legalmente sancionada 
Compreensível; 
reconhecível; 
culturalmente suportada. 

Quadro 1 - Pilares dos enfoques normativos, regulativos e cognitivos 

Fonte: Adaptado de Scott (1995, p.52). 

Observa-se que, de acordo com cada pilar, a base da legitimidade será diferente. O 

pilar normativo, segundo Scott (1995), baseia-se em valores sociais para a construção de 

padrões nos quais a estrutura construída poderá ser avaliada e comparada. Machado-da-Silva 

et al. (2001, p. 03) comentam que o pilar normativo está relacionado ao “comportamento 

apropriado, internalizado como padrão de conduta, no qual se apoia a busca por legitimidade 

institucional. 

O pilar regulatório envolve um processo social, no qual são estabelecidas regras cujo 

descumprimento resulta em sanções e, assim, conduz o comportamento para determinada 

direção (SCOTT, 1995). Já o pilar cognitivo é baseado nas representações do ambiente pelos 

atores, ou seja, seus valores e crenças irão determinar suas escolhas. 

Machado e Gonçalves (1999) afirmam que essas categorias não são excludentes entre 

si, e sim formas de analisar uma mesma situação sob diferentes aspectos. Muitas vezes, o 

ambiente empresarial pode proporcionar à organização, cenários ao qual ela se vê obrigada a 

fazer uso do isomorfismo, no entanto, não necessariamente encaixando-se em apenas um tipo. 

Pode haver situações que conduzam a empresa a aplicação de todos ao mesmo tempo. 

A aplicação dos tipos de isomorfismo é considerada uma saída para um possível 

entendimento dos ambientes organizacionais que envolvem as empresas, todavia, a análise 

dessas categorias de isomorfismo deve se dar conforme o modelo institucional utilizado pela 

companhia. 
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Assim, Caldas e Fachin (2005, p.50-51) comentam que o isomorfismo mimético 

pode ser útil “para entender a difusão dos mais variados elementos, desde modismos em 

gestão até teorias e modelos científicos entre campos organizacionais”. Na continuidade, o 

pilar isomórfico coercitivo levará ao entendimento “da institucionalização e aplicação de 

elementos tão diversos quanto programas de qualidade e burocratização em diversos campos 

organizacionais”. Por fim, o pilar normativo busca entender “a institucionalização de objetos 

diversos, desde códigos de ética e programas de mudança organizacional até a 

profissionalização de empresas familiares, e a empresarização de organizações de terceiro 

setor”. 

2.2.1 Isomorfismo Coercitivo 

Isomorfismo coercitivo “deriva de influências políticas e do problema da 

legitimidade” (DIMAGGIO; POWELL, 1983, p. 150). Em geral, as mudanças coercitivas são 

consequências de ações governamentais alicerçadas em legislação. Segundo Santos (2008, p. 

85), “os fabricantes adotam novas tecnologias para controlar a poluição a fim de ajustar-se às 

regulamentações governamentais [...] as organizações empregam funcionários de grupos 

menos favorecidos socialmente para evitar alegação de discriminação”.  

Todavia, outros tipos de pressões podem resultar em mudanças organizacionais. 

Conforme citado por Machado-da-Silva et al. (2001, p.02), o isomorfismo coercitivo “resulta 

de expectativas culturais da sociedade e de pressões exercidas por uma organização sobre a 

outra que se encontra em condições de dependência”. 

Para Machado-da-Silva et al. (2001), as organizações brasileiras estão mais abertas 

ao isomorfismo coercitivo, uma vez que estas preferem adotar normas, leis e padrões de 

estruturas estrangeiras como modelo ao invés de institucionalizar suas próprias normas.  

A opção de empresas nacionais por formas estruturais estrangeiras gera problemas de 

legitimação, pois, as mudanças que ocorrem dentro da organização decorrem de pressões 

externas. Assim, os agentes internos não reconhecem tais comportamentos sociais, e como 

consequência dessa falta de reconhecimento, as empresas encontram-se frente à necessidade 

de criar novas leis e normas para legitimar as que importaram anteriormente (MACHADO-

DA-SILVA et al. 2001). 

O isomorfismo coercitivo pode ser encontrado nas organizações sem, 

necessariamente, ser decorrente de leis ou normas. DiMaggio e Powell (1983) argumentam 
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que a relação entre matriz e subsidiária reflete a característica coercitiva, pois é comum a 

subsidiária adotar os mecanismos de controle de sua matriz na apresentação de resultados, 

avaliação de desempenho etc. E pela relação de dependência entre a empresa matriz e sua 

subsidiária, as regras da matriz são aceitas como regra a serem seguidas.  

Na identificação de isomorfismo coercitivo, DiMaggio e Powell (1983) trazem 

algumas hipóteses com características de organizações nas quais se pode identificar esse tipo 

de isomorfismo como, por exemplo, fator de dependência entre as organizações e a 

centralização de fornecimento de seus recursos.  

Outro exemplo de dependência que leva à similaridade se dá quando a organização 

escolhe a adoção de um sistema de informação desenvolvido especificamente para ela. A 

relação de dependência com a empresa que desenvolveu este sistema será forte, uma vez que, 

tanto a manutenção, quanto a sua melhoria, fica restrita a empresa que planejou tal sistema  

Quanto à centralização de fornecimentos, por exemplo, empresas que possuem uma 

matéria-prima com característica bastante incomum, a chance de o fornecedor ditar regras que 

sejam mais convenientes para ele é alta. Assim, na falta de alternativas, a compradora estará 

coercivamente adotando as exigências estabelecidas pelo fornecedor. 

2.2.2 Isomorfismo Mimético 

O isomorfismo mimético “resulta de respostas padronizadas à incerteza” 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983, p. 150). Esta característica deriva de uma situação a que a 

empresa é exposta e não sabe como proceder. Dessa maneira, a empresa define uma 

organização líder em seu segmento como modelo a ser seguido, isto é, uma empresa que já 

registrou o mesmo problema e, a seu ver, obteve êxito.  

No ambiente competitivo no qual as organizações se encontram, as incertezas são 

muitas. Quanto mais clientes, fornecedores e empregados, ou seja, quanto maiores as 

organizações, maiores serão suas incertezas, bem como as pressões exercidas sobre ela para 

que se assemelhem as outras do seu ambiente organizacional (ROSSETTO; ROSSETTO, 

2005). 

Segundo DiMaggio e Powell (1983), a escolha de um modelo organizacional, 

aparentemente legitimado pela sociedade, pode também advir de metas ambíguas. Para os 

autores, companhias com dificuldades de tomar decisões geram conflitos internos, e a escolha 

de uma organização modelo já legitimado leva a conformidade entre os gestores. Segundo 
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Santos (2008, p. 86), há casos nos quais “a busca em outras organizações pode dar uma 

solução viável e com pouco gasto”. Outra razão seria a preocupação com a imagem da 

empresa, isto é, como a sociedade verá a organização, consequentemente entrando no âmbito 

da legitimidade organizacional (DIMAGGIO; POWELL, 1983).  

Formas de isomorfismo mimético podem ser difundidas, tanto intencionalmente, 

como não intencionalmente. DiMaggio e Powell (1983) citam formas de transferências 

miméticas entre as organizações. De acordo com os autores, “os modelos podem ser 

difundidos involuntariamente, indiretamente por meio da transferência ou rotatividade de 

funcionários, ou explicitamente por organizações como firmas de consultoria ou associações 

de comércio de indústrias” (DIMAGGIO; POWELL (1983, p. 151). 

Todavia, muitas companhias falam em “tornarem-se diferentes” das demais empresas 

do seu segmento para poder competir. Consequentemente traçam planos e montam estratégias 

para alcançar a diversidade. Contudo, DiMaggio e Powell (1983, p.151-152) comentam que 

“boa parte da homogeneidade nas estruturas organizacionais deriva do fato de que, apesar de 

haver considerável busca de diversidade, há relativamente pouca variação a ser selecionada”. 

Há autores que afirmam que as semelhanças entre as organizações dificultam a concorrência.   

2.2.3 Isomorfismo Normativo 

Isomorfismo normativo é “associado à profissionalização” (DIMAGGIO; POWELL, 

1983, p. 152).  Para Lavarda (2008, p.76), esse processo pode ocorrer “pelo acatamento de 

normas e regulamentações sociais e profissionais”. Já Carvalho, Goulart e Vieira (2005) 

comentam que o enfoque normativo denota uma base fundamentalmente moral, o que define a 

legitimidade social como a aderência a normas previamente definidas como um padrão de 

comportamento. O pilar normativo pode seguir padrões que estão incrustados no 

subconsciente das organizações e que são aceitos como verdade, assim como é influenciado 

pela profissionalização, isto é, instituições como universidades e associações de classes 

esforçam-se para moldar os profissionais de forma a agirem baseados em modelos 

amplamente aceitos.  

Dentro desse processo de profissionalização, DiMaggio e Powell (1983) defendem 

dois aspectos decisivos, um deles é a educação conduzida por profissionais universitários e o 

segundo são as associações profissionais. As universidades, assim como as associações de 

classe, podem ser consideradas veículos de difusão desses padrões. Nelas criam-se normas e 
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padrões que são passadas adiante através dos alunos ou dos profissionais. Consequentemente 

esses modelos são levados às organizações, e de uma forma geral, certo comportamento é 

amplamente disseminado (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

Rossetto e Rossetto (2005) comentam que o processo normativo pode ser passado 

adiante por meio das profissões, ou seja, algumas profissões dentro das empresas se 

assemelham a aquela mesma profissão, dentro de outra organização. Porém, os autores 

retrocitados afirmam que essa similaridade deriva dos processos organizacionais internos e 

externos que forçam as organizações a serem semelhantes.  

Outra forma de se obter o isomorfismo normativo é a seleção de pessoas, isto é, as 

organizações procuram por pessoas formadas em um tipo de instituição, consequentemente 

contratando pessoas que pensam e agem de formas similares, e que já estão formatadas a 

compreender o ambiente de uma mesma forma. Para DiMaggio e Powell (1983, p.153), 

“quando gerentes e funcionários-chave são tirados de uma mesma universidade e selecionados 

com base em atributos comuns [...] eles tendem a enxergar os problemas da mesma maneira, 

ver como normativamente sancionadas e legitimadas as mesmas políticas, procedimentos e 

estruturas, e tomam as decisões de maneiras equivalentes”. 

2.3 RELATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

O relatório da administração (RA) é um complemento das demonstrações contábeis. 

Sua divulgação é obrigatória, conforme Lei das Sociedades Anônimas, Lei nº. 6.404 de 15 de 

dezembro de 1976. Em se tratando das companhias abertas, fica sob responsabilidade da 

Comissão de valores Mobiliário (CVM) estabelecer as normas de sua divulgação. Este 

relatório, assim como os demais, pode ser considerado como meio de comunicação das 

informações contábeis para usuários externos.  

A Comissão de valores Mobiliário (CVM) foi criada no ano de 1976 pela Lei nº. 

6.385, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda do Brasil. Cabe à CVM a 

responsabilidade de fiscalizar e normatizar o mercado de ações brasileiro. Conforme sua 

Deliberação nº. 29, de dezembro de 1986, os usuários das informações contábeis podem ser 

interpretados como “toda a pessoa física ou jurídica que tenha interesse na avaliação da 

situação e do progresso de determinada entidade, seja tal empresa, ente de finalidade não 

lucrativa, ou mesmo de patrimônio familiar”.  
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Com o aumento do número de empresas no mercado, da complexidade e das vastas 

possibilidades de investimentos, as necessidades de informações por parte dos usuários das 

informações contábeis foram aumentando. Segundo Ponte e Oliveira (2004), as 

demonstrações contábeis tradicionais não estão conseguindo corresponder a todas estas 

necessidades, dessa forma, as informações complementares trazidas pelas notas explicativas e 

pelos relatórios da administração (RA) estão cada vez mais sendo consideradas indispensáveis 

pelos usuários. 

Nesse sentido, o art. 133 da Lei nº. 6.404/76 determina como responsabilidade dos 

administradores publicarem, no final do exercício anual, o RA com informações sobre os 

negócios sociais e os principais fatos administrativos. A mesma Lei obriga a comunicação de 

determinadas informações, quais são: “art. 55, §2º, a aquisição de debêntures de emissão 

própria; art. 118, § 5º política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, 

constantes de acordo de acionistas; e art. 243, modificações ocorridas no exercício nos 

investimentos em coligadas e controladas”. A CVM vai um pouco além com relação às 

informações que devem conter no RA. Em seu Parecer de Orientação nº. 15, de 28 de 

dezembro de 1987, recomenda a apresentação das seguintes informações:  

a) Descrição de negócio, produtos e serviços; históricos das vendas físicas dos 
últimos dois anos e vendas em moeda de poder aquisitivo da data do 
encerramento do exercício social. Algumas empresas apresentam descrição e 
análise por segmento ou linha de produto, quando relevantes para a sua 
compreensão e avaliação. 

b) Comentário sobre a conjuntura econômica em geral; concorrência nos 
mercados, atos governamentais e outros fatores exógenos relevantes sobre o 
desempenho da companhia;  

c) Recursos humanos; número de empregados no término dos dois últimos 
exercícios e “turnover” nos dois últimos anos, segmentação da mão-de-obra 
segundo a localização geográfica; nível educacional ou produto; investimento 
em treinamento; fundos de seguridade e outros planos sociais; 

d) Investimentos; descrição dos principais investimentos realizados, objetivos, 
montantes e origens dos recursos alocados; 

e) Pesquisa e desenvolvimento; descrição sucinta dos projetos, recursos alocados, 
montantes aplicados e situação dos projetos; 

f) Novos produtos e serviços; descrição de novos produtos, serviços e expectativas 
a eles relativas; 

g) Proteção ao meio ambiente; descrição e objetivo dos investimentos efetuados e 
montantes aplicados; 

h) Reformulações administrativas; descrição das mudanças administrativas, 
reorganizações societárias e programas de racionalização; 

i) Investimento em controladas e coligada; indicação dos investimentos efetuados 
e objetivos pretendidos com as inversões; 

j) Direitos dos acionistas; políticas relativas à distribuição de direitos, 
desdobramentos e grupamentos; valor patrimonial por ação, negociação e 
cotação das ações em Bolsa de Valores; 

k) Perspectivas e planos para o exercício em curso e os futuros; poderá ser 
divulgada a expectativa da administração quanto ao exercício corrente, baseada 
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em premissas e fundamentos explicitamente colocados, sendo que esta 
informação não se confunde com projeções por não ser quantificada; 

l) Em se tratando de companhias de participações, o relatório deve complementas 
as informações acima mencionadas, mesmo que de forma mais sintética, 
relativas às empresas investidas.  

Percebe-se que a CVM recomenda uma apresentação bastante ampla das 

informações nos relatórios da administração, com muito mais detalhamento do que o mínimo 

exigido pela Lei da Sociedade por Ações. Ainda, de acordo com o Parecer nº. 15 (1986), os 

relatórios devem “divulgar informações úteis, fidedignas e detalhadas, que possibilitem o 

conhecimento da companhia e seus objetivos e políticas é um direito essencial do acionista”.  

Para Hendriksen e Van Breda (2007, p. 97), uma informação “deve ser oportuna”, ou 

seja, “a informação deve estar disponível para o usuário antes de ela perder sua capacidade de 

influenciar sua decisão”. Porém, uma informação útil não está relacionada apenas com o 

tempo, mas também a veracidade. De nada adianta a apresentação de informações que não 

condizem com a realidade da empresa, ou seja, informações não fidedignas. Assim como as 

demais demonstrações contábeis, o relatório da administração deve trazer o que realmente 

está acontecendo na organização, não apenas boas notícias e informações otimizadas. 

Todavia, este é um relatório não auditado, o que colabora para a divulgação de 

informações enviesadas por parte dos gestores. Porém, de acordo com o art. 25 da Instrução 

CVM nº. 308 de 14 de maio de 1999, o auditor independente tem o dever de verificar se as 

informações redigidas no relatório da administração estão de acordo com as demonstrações 

contábeis, assim, caso o auditor identifique alguma irregularidade, deve informar por escrito o 

ocorrido à CVM. 

Por ser um documento descritivo, o RA disponibiliza informações menos técnicas 

aos interessados, o que leva a um maior alcance de usuários, pois não exige por parte da 

pessoa que está lendo, conhecimento aprofundado de contabilidade (IUDÍCIBUS; MARINS; 

GELBCKE, 2007). É possível notar que, devido à linguagem menos complexa e o menor uso 

de terminologias contábeis, o formato de apresentação desses relatórios possibilita uma maior 

comunicação entre a empresa e os seus investidores, facilitando a compreensão e 

interpretação pelos stakeholders. 

É sabido que os relatórios da administração são de grande relevância para os 

investidores. Estes documentos proporcionam chances de os investidores analisarem a posição 

econômico-financeira das empresas, assim como possibilita ao administrador comunicar os 

fatos relevantes ocorridos no período de sua gestão.  
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Todavia, algumas das informações trazidas por eles podem enviesar seu julgamento, 

pois, segundo Iudícibus (2000, p. 20), os RAs “normalmente são enviesados pelo lado do 

otimismo inconsequente, sendo comuns frases como esta: confirmamos que continuaremos a 

apresentar um desenvolvimento favorável de nossas operações no futuro”.   

Bryan (1997) afirma que a Securities and Exchange Commission (SEC, 1987), que é 

a organização responsável pela bolsa de valores americana, há muito já se preocupava com a 

necessidade de uma explicação narrativa que acompanhasse as demonstrações contábeis, pois 

a apresentação numérica, acompanhada apenas de notas de rodapé, pode não ser suficiente 

para um julgamento de qualidade dos investidores, tanto em relação a futuros ganhos, quanto 

em relação ao desempenho passado e futuro da organização.  

Em um relatório narrativo há mais probabilidade de surgirem problemas de redação. 

Assim, na tentativa de evitar a divulgação de relatórios com problemas de redação ou que não 

estejam de acordo com a Lei, a CVM vem examinando, anualmente, de acordo com Silva et 

al. (2006), o conteúdo dos relatórios apresentados pelas companhias abertas brasileiras. A Lei 

6.385/76, a qual confere a competência à CVM de fiscalizar o mercado de capitais, em seu 

art. 9, § 1º, também atribui à CVM o poder de fiscalizar os relatórios e determina sua 

republicação com as devidas correções.  

2.3.1 Pesquisas Sobre Evidenciação no Relatório Administrativo 

No sentido de verificar as informações disponibilizadas nos relatórios da 

administração das empresas, como também o grau de otimismo constante nestes relatórios, 

algumas pesquisas foram realizadas.  

Gallon, Beuren e Hein (2008) publicaram uma pesquisa que verificou, dentro dos 

níveis de governança Corporativa da Bovespa, os itens com maior índice de evidenciação nos 

relatórios da administração obrigatórios e não obrigatórios pela Lei nº. 6.404/76, bem como 

pela CVM em seu Parecer de orientação nº. 15/87. Foram pesquisadas 58 empresas de capital 

aberto, sendo 34 do nível 1, 09 nível 2 de governança corporativa da Bovespa, e 15 

classificadas no novo mercado. Os relatórios destas empresas foram coletados do sítio da 

BOVESPA no final do ano de 2004.  

Os dados retirados foram classificados em dois grupos, o primeiro grupo era 

composto por itens obrigatórios pela Lei nº. 6.404/76 e pelo Parecer de orientação da CVM, o 

segundo grupo era composto por itens considerados não obrigatórios. Utilizando o método de 
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análise de conteúdo, os autores retiraram dos relatórios 11 sentenças para o primeiro grupo e 

09 sentenças para o segundo grupo. Depois, contaram com que frequência estas apareciam 

nos relatórios.  

Gallon, Beuren e Hein (2008) apontaram negócios sociais e principais fatos 

administrativos, descrição do negócio, serviços e produtos, como sendo o primeiro item 

obrigatório mais citado nos relatórios, seguido por conjectura econômica, perspectiva e planos 

para o exercício em vigor e para futuros, em terceiro lugar ficaram os recursos humanos, e em 

quarto investimentos em coligadas e controladas e investimentos realizados ou a se realizar  

Nas sentenças não obrigatórias, os itens mais citados dizem respeito à 

responsabilidade social e à governança Corporativa. Concluindo que os itens mais citados nos 

relatórios dizem respeito aos aspectos financeiros, como também apresentam grande 

preocupação com a imagem da empresa, levando-os a apresentar com certa frequência itens 

como responsabilidade social e governança Corporativa (GALLON; BEUREN; HEIN, 2008). 

Silva et al. (2006) realizou uma pesquisa para averiguar se o desempenho das 

empresas de capital aberto no Brasil guardava relação com o grau de otimismo evidenciado 

nos relatórios da administração. Os autores investigaram 448 empresas no ano de 2002, 

excluindo empresas financeiras, e como meio para classificar as frases em otimistas, 

pessimistas ou neutras, foi efetuada uma análise semântica e de conteúdo. 

Como principais resultados, constatou-se que as principais declarações nos relatórios 

são otimistas, e que em maioria as informações são referentes ao desempenho e reforma 

administrativa. As informações que menos aparecem estão relacionadas aos dividendos e 

endividamentos, sendo que o grau de otimismo é consequência do desempenho atual da 

organização, definido pelo tamanho da empresa, retorno do ativo e margem líquida. Por fim, 

conclui-se que quanto maior o endividamento da empresa, maior o otimismo apresentado nos 

relatórios e quanto maior a receita, menos otimista fica o relatório (SILVA et al., 2006). 

Krauter (2006) realizou um estudo para averiguar se os relatórios da administração 

das companhias abertas brasileiras estavam de acordo com o Parecer da CVM nº. 15/87, no 

que tange à qualidade e quantidade informações evidenciadas por estas empresas. Foram 

pesquisadas 24 empresas não financeiras, selecionadas aleatoriamente nos grupos 1 e 2, e 

classificadas no Índice de governança Corporativa (IGC), os relatórios foram retirados do sitio 

das próprias empresas entre setembro e dezembro de 2005. Contudo, o ano de pesquisa foi 

referente ao exercício do ano 2004.  
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Para análise das informações foi utilizado o método de análise de conteúdo, na parte 

quantitativa do estudo foi utilizada a contagem da frequência das sentenças. Constatou-se que 

em 92% dos relatórios os dados mais apresentados estão relacionados à descrição do negócio, 

produtos e serviços, seguido pela análise da conjectura econômica, apresentado em 67%. 

Como conclusão, a autora afirma que as empresas devem seguir um longo caminho até que 

seus relatórios possam ser considerados como importantes instrumentos de divulgação de 

informação (KRAUTER, 2006). 

Ponte e Oliveira (2004) realizaram um estudo para averiguar se as informações 

contábeis não obrigatórias que acompanham as demonstrações contábeis tradicionais das 

sociedades anônimas brasileiras estão de acordo com o recomendado pela legislação e com as 

orientações dos órgãos reguladores. No ano de 2002, os autores pesquisaram 95 empresas que 

publicaram na Gazeta Mercantil entre janeiro e abril do ano 2003, aplicando o método de 

análise de conteúdo para identificação das informações e compará-las à teoria. 

Com esta coleta de informações preliminares, os dados foram transformados de 

qualitativos para quantitativos e tratados no software SPSS. Como principal resultado 

identificou que dos 21 itens evidenciados nos relatórios, apenas seis possuem índice de 

observância maior de 50%. Dessa forma, os autores concluíram que as organizações 

brasileiras devem trilhar um longo caminho quando o assunto diz respeito à transparência e 

qualidade das informações que elas divulgam (PONTE; OLIVEIRA, 2004) 

Yuthas, Roger e Dillord (2002) em sua pesquisa tiveram o objetivo de investigar o 

discurso ético dos relatórios da administração, utilizando os princípios da ação comunicativa 

de Jurgen Habermas: compreensibilidade, confiabilidade, veracidade e legitimidade. Para o 

alcance do objetivo, os autores investigaram os relatórios das empresas que apresentaram 

grandes perdas ou grandes ganhos no primeiro trimestre do ano de 2001. Como método 

utilizado, foi aplicada análise de discurso e para melhor detectar os princípios de Jurgen 

Habermas, utilizou-se um software Dicção 5.0 para identificar a variedade semântica do 

discurso. 

 Como resultados, identificou-se que as empresas consideradas neutras apresentavam 

um relatório menos comunicativo do que aquelas empresas que esperam alguma surpresa, e 

tanto as empresas que esperavam por resultados negativos, como aquelas que esperavam por 

resultados positivos, possuíam um relatório mais comunicativo do que estratégico (YUTHAS; 

ROGER; DILLORD, 2002). 

Boo e Simnet (2002) publicaram pesquisa cujo objetivo foi de verificar se as 

empresas que estavam com problemas financeiros, porém evidenciavam relatórios otimistas, 

possuíam maior probabilidade de falência no ano seguinte, bem como se as informações 
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adicionais eram suficientes para fazer uma avaliação financeira da viabilidade da empresa. 

Para isso foi pesquisado os relatórios de 140 empresas australianas. Os autores classificaram 

as frases em otimistas, pessimistas, mistas ou omissas.  

Como resultado, averiguou-se que os relatórios continham informações que 

possibilitavam uma análise financeira das organizações. Identificou-se também que as 

empresas com problemas financeiros que não publicam ou que publicam relatórios de forma 

pessimista ou mista, possuem maior probabilidade de falir do que empresas que publicam 

relatórios otimistas (BOO; SIMNET, 2002) 

Pelos estudos citados acima, percebe-se o interesse em discutir, averiguar a 

confiabilidade, otimismo e relevância das organizações com relação às informações que 

compõem o relatório da administração.  

A preocupação dos stakeholders não se limita apenas ao desempenho financeiro e 

econômico da organização, mas também com o seu desempenho social. Nos últimos anos 

cresceu a discussão em torno da responsabilidade social das empresas e, por sua vez, os 

investidores estão buscando por mais informações que demonstre o desempenho da empresas 

nesse campo.  

Até mesmo a CVM em seu parecer retrocitado, 15/89, recomenda a divulgação de 

informações de cunho social. A exemplo disso, encontra-se dois tópicos nos quais a 

instituição recomenda a publicação de informações a respeito de recursos humanos e de 

proteção ao meio ambiente. Entretanto, ressalta-se que este documento não deve ser utilizado 

de forma a fazer propaganda da organização. 

2.3.2 Responsabilidade Socioambiental  

Nas últimas décadas houve uma crescente discussão do papel e do impacto das 

organizações na sociedade e no meio ambiente. Grande parte do impacto causado pelas 

empresas, na sociedade e meio ambiente, é consequência da busca de um resultado positivo 

economicamente e da tentativa de causar a imagem que elas desejam ter diante de seus 

stakeholders. Nesse sentido, percebe-se uma crescente preocupação, por parte dos gestores 

das empresas, em divulgar atos considerados socialmente responsáveis.  

O tema responsabilidade social, segundo Almeida (2007), começou a ser fortemente 

discutido no século XX, com a publicação do livro intitulado Social Responsibilities of 

businessman, de Horward Bowen (1953). Bowen (1953, p.03) defende a responsabilidade 

social como “às obrigações do homem de negócios de adotar orientações, tomar decisões e 

seguir linhas de ações, que estejam compatíveis com os fins e valores da nossa sociedade”.  
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Para Ashley (2002, p.6), a responsabilidade social pode ser definida como “o 

compromisso que a organização deve ter para com a sociedade, com ações provativas e 

coerentes, não só no que tange ao seu papel especifico na sociedade como também à prestação 

de contas”. Donaire (1999, p.20) comenta que a responsabilidade social aborda diversas 

formas “entre as quais se incluem proteção ambiental, projetos filantrópicos e educacionais, 

planejamento da comunidade, equidade nas oportunidades de emprego, serviço social em 

geral, de conformidade com o interesse publico”.  

 Takada (2007) apresenta uma síntese cronológica das definições sobre o tema, de 

acordo com alguns autores, evidenciado no Quadro 2. 

AUTOR ANO CONCEITO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  
Bowen 1953 Obrigação do homem de negócios em atender os objetivos da sociedade. 

Davis 1960 
Define as principais obrigações das organizações para com a sociedade em virtude 
da legitimidade concedida pela sociedade para ela operar. 

Carroll 1979 
Expectativa da sociedade em relação à empresa e aos seus indivíduos. Ambos têm 
responsabilidades na dimensão econômica, legal, ética e discricionária. 

Wood 1991 
Níveis de análise da responsabilidade social e princípios norteadores: institucional - 
legitimidade; organizacional - responsabilidade pública; individual - livre arbítrio 
dos gestores. 

Ashley 2002 Atitudes e ações que levem ao bem comum. 

Wilson 2003 Teorias filosóficas: contrato social, justiça social, de direito deontológica. 

Quadro 2 - Conceito de responsabilidade social 

Fonte: Adaptado de Takada (2007, p.19). 

Na atualidade, a responsabilidade social é encarada como um auxiliar na obtenção de 

resultados positivos e como um dos meios para manter a continuidade das organizações. 

Nesse sentido, Déa Roglio et al. (2009, p.87) argumentam que “ser reconhecida como uma 

organização socialmente responsável é importante para o sucesso presente e futuro das 

organizações”.  

Ashley, Coutinho e Tomei (2000) argumentam que estrategicamente a 

responsabilidade social pode ser pensada, pelos gestores das empresas, de forma a destacar os 

pontos fortes da organização e para focar melhor seu recurso, bem como aumentar os retornos 

para a sociedade, funcionários e stakeholders.  

Porém, não existe garantia de que uma empresa socialmente responsável obterá 

resultados positivos ou negativos. No entanto, segundo Waddock e Graves (1997), ações 

socialmente irresponsáveis, ou seja, aquelas que colocam em risco a confiabilidade de uma 

empresa, podem gerar um aumento nos seus custos, o que resultaria em uma desvantagem 

competitiva perante seus concorrentes.  
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Portanto, produtos fora dos padrões exigidos e inadequados para o consumo, falta de 

ética com seus stakeholders, desrespeito aos seus fornecedores e colaboradores, 

irresponsabilidade com o meio ambiente, entre outros, podem denegrir a sua imagem, 

consequentemente, levando a diminuição no consumo de seus produtos de uma companhia 

por parte dos consumidores. 

Todavia, quando as empresas se destacam aos olhos do público como empresas que 

respeitam o meio ambiente ou se preocupam com questões sociais, estas se destacam em meio 

às demais organizações do mercado. Nesse sentido Catarina e Serva (2004, p.327) 

argumentam que:  

com o advento de mudanças nas estratégias empresariais para atender às novas 
exigências de uma econômica globalizada, a questão da responsabilidade social 
surge como fator de competitividade, ou seja, empresas socialmente ativas 
promovem sua imagem junto aos consumidores, melhoram o relacionamento com as 
comunidades vizinhas e percebem ganhos produtivos de seus trabalhadores. 

Defendendo também a ideia de que a RS torna a empresa mais competitiva, Tombi, 

Salm e Menegasso (2006, p. 126) afirmam que as empresas de forma geral “reconhecem a 

importância de políticas de responsabilidade social e de envolvimento com os problemas da 

comunidade” e que “como parte integrante da sociedade, as empresas podem assumir um 

papel estratégico e suas políticas de responsabilidade social que gerem vantagens 

competitivas ao mesmo tempo em que promovam ganhos sociais”. 

Portanto, percebe-se que uma gestão socialmente responsável deve fazer parte de 

uma gestão responsável das organizações, isto é, a adoção por parte dos homens de negócios, 

de uma gestão cercada de ações sociais poderá refletir positivamente, tanto na sua 

competitividade, como na relação com a sociedade como no seu resultado das empresas. 

Nesse sentido, Bruni et al. (2008) avaliaram se as práticas de responsabilidade social 

traziam ou não resultados em alguns aspectos específicos, como em consumo, intenção de 

compra, valor percebido, preço justo e beneficio percebido. Para o alcance dos resultados 

utilizou-se uma pesquisa de experimento com 424 consumidores. Os resultados alcançados 

evidenciam que a responsabilidade social corporativa atua positivamente no valor percebido e 

no aumento do beneficio percebido pelo consumidor, como também na intenção de compra e 

no entendimento de preço justo cobrado pelo produto. Entretanto, a falta de responsabilidade 

social corporativa afeta negativamente esses aspectos. Dessa forma, os autores concluíram 

que, quando uma empresa adota práticas socialmente responsáveis, esta pode representar uma 

forte vantagem competitiva, assim como contribui para a obtenção de uma sociedade melhor.  
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Kitahara (2007) investigou a relação entre o desempenho financeiro das empresas e o 

nível de investimento em ações socialmente responsáveis. Nesse intuito, a autora analisou 897 

balanços sociais publicados pelo IBASE no período de 2000 a 2004, de 298 empresas que 

atuavam no Brasil, dos mais variados portes, nacionalidades e multinacionais. A autora 

investigou a relação entre o desempenho financeiro e o nível de investimento em ações sociais 

em diversas condições, como influência da situação financeira de lucro ou prejuízo das 

empresas, porte e a conjectura econômica e social em que as empresas operavam no setor de 

atuação.  

Todos esses aspectos refletidos foram analisados no ano de publicação dos balanços. 

Como resultado, averiguou-se não ser possível rejeitar a possibilidade de que o desempenho 

financeiro e os investimentos em ações socialmente responsáveis tenham relação entre si, seja 

para as empresas que operam com resultados positivos, quanto para aquelas que trabalham 

com resultados negativos. Finalmente, observou-se que as empresas que tiveram resultados 

positivos, o setor de atuação teve certa influência nos programas sociais declarados nos 

balanços sociais padrão IBASE (KITAHARA, 2007). 

Simpson e Kohers (2002) publicaram sua pesquisa que investigou a relação entre o 

desempenho social corporativo e o desempenho financeiro da empresa. Para isso, foi utilizada 

uma amostra de 384 bancos, que foram examinados pela CRA entre os anos de 1993 a 1994. 

Dessa forma, os autores concluíram que a análise empírica apoia firmemente a hipótese de 

que exista uma ligação positiva entre o desempenho social corporativo e o desempenho 

financeiro. 

Ruf et al. (2001) levaram a público sua pesquisa a qual possuía como objetivo 

averiguar se existia relação entre uma performance socialmente responsável e o desempenho 

financeiro da empresa. Este estudo aplicou a metodologia de Kinder, Lyndenberg e Domini 

(KLD) para determinar os atributos da responsabilidade social corporativa. Averiguou-se que 

uma mudança no desempenho social corporativa está associada positivamente com o 

crescimento nas vendas, tanto no começo, quanto para os anos subsequentes. Assim, os 

autores concluíram que existe beneficio tanto em curto prazo, quanto em longo prazo. 

Waddock e Graves (1997) publicaram os resultados de sua pesquisa, onde avaliavam 

os oito atributos de responsabilidade social corporativa de classificação de Kinder, 

Lyndenberg e Domini (KLD), sendo eles, relações comunitárias, relações com os 

empregados, desempenho relativo ao meio ambiente, características dos produtos e tratamento 
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de mulheres e minorias e medidas de desempenho, englobando retorno sobre o ativo, 

patrimônio liquido e vendas, em todas as empresas que eram avaliadas pela S&P 500. Como 

resultados, os autores comentam que existe relação positiva entre uma postura socialmente 

responsável da empresa, com o seu desempenho financeiro. Concluindo que existe uma 

relação entre uma postura de responsabilidade social com o futuro desempenho financeiro da 

empresa. 

De acordo com as pesquisas realizadas por Bruni et al. (2008); Kitahara (2007); 

Simpson e Kohers (2002); Ruf et al. (2001); Waddock e Graves (1997), as ações de 

responsabilidade social realizadas pelas empresas podem levar para as organizações 

resultados positivos, seja econômico ou não, como, por exemplo, o destaque de sua imagem 

corporativa no mercado.  

As ações de responsabilidade social, segundo Donaire (1999, p.20) incluem-se ações 

como “proteção ambiental, projetos filantrópicos e educacionais, planejamento com a 

comunidade, equidade nas oportunidades e emprego, serviços sociais em geral, de 

conformidade com o interesse público”.  

Com o intuito de auxiliar as empresas a se tornarem socialmente responsáveis, no 

ano de 1998 foi fundado o Instituto Ethos de Empresas e responsabilidade social. Este 

instituto é uma organização sem fins lucrativos, criados por empresários e executivos 

privados. Sua criação tem como objetivo: mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a 

administrarem seus negócios de uma forma socialmente responsável (ETHOS, 2008). 

O Instituto Ethos (2008) entende que as ações sociais realizadas pelas organizações 

devem percorrer os funcionários, cliente, fornecedores da empresa, assim como na 

comunidade na qual ela está inserida, seus acionistas, poder público e com o meio ambiente.  

Donaire (1999, p. 20) inclui dentro das ações de responsabilidade social, ações como 

“proteção ambiental, projetos filantrópicos e educacionais, planejamento com a comunidade, 

equidade nas oportunidades e emprego, serviços sociais em geral, de conformidade com o 

interesse público”.  

Hoje, o Instituto Ethos é visto com referência quando o assunto é responsabilidade 

social. O instituto entende que uma empresa ambientalmente consciente é detentora de uma 

gestão ambientalmente responsável, ou seja, procura reduzir seu impacto na natureza, 

promovendo a melhoria do meio ambiente. Desse modo Ethos (2003) delimitou práticas 

ligadas à preservação do meio ambiente, isto é, ações que servem de indicadores de 

responsabilidade ecológica, que quando adotados pelas empresas, segundo a sua visão, a 

caracterizam como empresas detentoras de uma gestão ecologicamente correta. 
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Dentro das ações socialmente responsáveis, as de cunho ambiental possuem um 

enorme destaque. Mundialmente falando, segundo Ferreira (2003) o tema começou a ganhar 

espaço na década de 70 com a realização da primeira Conferência Mundial sobre o meio 

ambiente, realizada em Estocolmo em 1972. No Brasil, as discussões sobre a responsabilidade 

das empresas e dos cidadãos, para com o meio ambiente, tomaram maior destaque na década 

de 90, com a realização a ECO/92. Segundo Ferreira (2003, p.13): 

na ECO/92, ou United Nactions Conference on Environment and Development 
(UNCED), realizadas na cidade do Rio de Janeiro, que se estabeleceu um 
compromisso maior dos países participantes com o assunto e onde os conceitos de 
“ambientalmente corretos” e de “desenvolvimento sustentável” tomaram maior 
dimensão e começaram a fazer parte do dia-a-dia das sociedades civilizadas e, 
consequentemente de um número maior de empresas. 

Campos et al. (2006, p.1) comentam que “atualmente, as empresas estão buscando 

resultados que possam associar lucratividade e cuidado com o ecossistema administrando 

organizações produtivas sem provocar danos ao meio ambienta”. Quando a empresa adota 

uma gestão ambiental correta, ela não só reforça a possibilidade de aumentar o seu resultado, 

como também possibilita sua sobrevivência e legitimidade na sociedade. Nesse sentido Lima 

e Viegas (2002) afirmam que uma postura ambientalmente correta, por parte das 

organizações, possibilita sua sobrevivência no mercado.  

Segundo Tinoco e Robles (2006, p.1082), a gestão ambiental pode ser entendida 

como:  

o sistema que inclui a estrutura organizacional, atividades de planejamento, 
responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, 
implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental. É o que a 
empresa faz para minimizar ou eliminar os efeitos negativos provocados no 
ambiente pelas suas atividades. 

Como resultados de uma gestão ambientalmente responsável, cita-se segundo 

Ferreira (2006, p.42), por exemplo, “a diminuição ou total eliminação da necessidade de 

tratamentos de saúde; o aumento da produção e das vendas” sendo que esse aumento pode ser 

consequência, segundo a autora “por acesso a mercados específicos para produtos e empresas 

que tenham preocupação com a preservação do meio ambiente, a ausência de multas; a não 

incorrência de riscos de indenização a terceiros”.  

Essas medidas poderão ser sentidas pela organização e pela sociedade quando houver 

a real diminuição dos custos causados pelos problemas ambientais que a empresas deixou de 

causar (FERREIRA, 2003). 
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No intuito de orientar as organizações em uma autoavaliação da responsabilidade 

social da própria empresa, o Instituto Ethos criou indicadores sociais que permite uma 

avaliação da gestão de suas práticas sociais. Estes indicadores permeiam sete vertentes que 

rodeiam uma empresa, as quais deveriam ser amparadas por práticas sociais. Os indicadores 

do Instituto Ethos são: meio ambiente; valores transparência e governança; público interno; 

fornecedores; consumidores e clientes; comunidade; e governo e sociedade (INSTITUTO 

ETHOS, 2003). 

No Quadro 3 encontra-se indicador meio ambiente, as práticas sociais sugeridas e os 

objetivos que podem ser alcançados com a implementação deste indicador na empresa, 

segundo o Instituto Ethos (2003): 

INDICADOR 01: MEIO AMBIENTE  

PRÁTICAS  OBJETIVOS  

Gerenciamento do impacto ambiental 

- Minimização de entrada e saídas de materiais na 
empresa; 

- Responsabilidade sobre o ciclo de vida dos 
produtos e serviços. 

Responsabilidade frente às gerações futuras 
- Comprometimento da empresa com a causa 

ambiental; 

- Educação ambiental. 

Quadro 3 - Práticas e objetivos de RS voltada ao meio ambiente 

Fonte: Adaptado do Instituto Ethos (2003, p.151 à 178 ). 

Segundo Donaire (1994), a sociedade vem exigindo das organizações um novo 

posicionamento na sua relação com o meio ambiente. Nesse sentido, as práticas sugeridas 

pelo Instituto Ethos (2003) podem ajudar a empresa nesse novo posicionamento. 

De acordo com o exposto no Quadro 3, o Instituto Ethos (2003) apresenta as práticas 

de responsabilidade ambiental que as empresas podem adotar, assim como os objetivos que 

podem ser encarados como as metas a serem alcançadas com a implementação de cada uma 

das práticas sociais em questão.  

Segundo o Instituto Ethos (2003), a partir do momento em que a empresa adota as 

práticas de responsabilidade ambiental, a organização está assumindo um compromisso com o 

meio ambiente, por meio da diminuição do consumo de matéria por ela e de uma maior 

responsabilidade com a produção do seu produto, como também assume uma 

responsabilidade com toda a comunidade, pois firma o compromisso em educar tanto seus 

colaboradores, como a comunidade na qual ela faz parte.  
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Tinoco e Robles (2006) argumentam que a adoção de uma gestão ambiental é um 

fator estratégico para a administração como também pode ser vista como uma vantagem 

competitiva para a organização.  

Todavia, as ações sociais não são apenas aquelas voltadas para o meio ambiente. As 

organizações podem e devem realizar ações de responsabilidade social voltadas para seus 

stakeholders, como, funcionários, cliente, fornecedores, governo, sociedade, comunidade e 

mercado. Dessa maneira, ainda no mesmo documento o Instituto Ethos (2003) publicou 

práticas sociais envolvendo ações de transparência relativas aos stakeholders e mercado. Estas 

práticas estão apresentadas no Quadro 4. 

INDICADOR 02: VALORES E TRANSPARÊNCIA 
PRÁTICAS  OBJETIVOS  

Autorregulador da Conduta 
- Compromissos éticos; 

- Enraizamento da cultura organizacional. 

Relações Transparentes com a Sociedade 

- Diálogo com partes interessadas (stakeholders); 

- Relações com a concorrência; 

- Balanço social 

Quadro 4 - Práticas e objetivos de RS voltada aos valores e à transparência 

Fonte: Adaptado do Instituto Ethos (2003, p.29 à 71). 

Observa-se que no Quadro 4, o Instituto Ethos (2003) levanta a questão de ações 

sociais relativas a valores e transparência que a empresa deve ter frente aos seus stakeholders. 

Ainda conforme o Instituto Ethos (2003) os valores das empresas devem estar presentes em 

todas as suas ações, assim informar suas ações, prestar contas com a sociedade e transformar a 

transparência no cargo chefe da empresa reforçam o seu compromisso. 

Daher et al. (2007, p. 36) afirmam que: 

A transparência na divulgação das ações empresariais, também conhecida pelo 
deseja de informar, é uma medida de valor no ambiente da economia mundializada, 
sendo elemento constituinte do compartilhamento de poder, de informação e do 
processo decisório, no sentido de que os agentes que gravitam em torno das 
corporações possam entender melhor o seu funcionamento. Por essa razão constitui 
importante diferencial competitivo. 

No sentido de evidenciar o retorno positivo para a empresa como resposta de uma 

evidenciação mais transparente no mercado, Fortunato e Teixeira (2004) pesquisaram as 

empresas brasileiras listadas na NYSE. Os autores percebem que uma boa comunicação com 

o mercado pode trazer benefícios às empresas, dessa maneira estas organizações buscam 

aproveitar esta vantagem. 
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Frey (2005) argumenta que, a adoção de uma gestão transparente e ética, proporciona 

a organização um vínculo longo e de fidelidade entre a empresa e seus clientes e parceiros 

comerciais.  

O Instituto Ethos (2003) apresenta ainda práticas de ações sociais voltadas para os 

colaboradores das empresas. Conforme apresentado no Quadro 5. 

INDICADOR 03: PÚBLICO INTERNO  

PRÁTICAS  OBJETIVOS  

Relação com sindicatos 
- Diálogo e respeito aos direitos do trabalhador; 

- Relacionamento transparente com sindicatos. 

Gestão Participativa. 

- Programa de Desenvolvimento Organizacional; 

- Empresa Rede - Gestão Participativa; 

- Incentivo ao Comitê da ISO 9002. 

Participação nos resultados e bonificações 

- Participação nos lucros e nos resultados; 

- Programa de Participação nos Lucros e Resultados; 

- Programa de Participação nos Resultados. 

Compromisso com o futuro das crianças - Projetos incentivadores. 

Comportamento frente às demissões 

- Benefícios a funcionários desligados por iniciativa 
da empresa; 

- Política de demissões; 

- Postura responsável em relação a demissões; 

- Recolocação e requalificação de ex-funcionários; 

- Programas de demissão voluntária e consensual; 

- Responsabilidade frente a demissões. 

Compromisso com o desenvolvimento profissional 
empregabilidades 

- Investimentos em recursos humanos; 

- Gestão Integrada dos Recursos Humanos; 

- Projeto Bolsa de Estudos. 

Cuidado com a saúde, segurança e condições de 
trabalho 

- Cuidados e estímulos para a saúde e segurança no 
trabalho; 

- Gestão de Segurança, Saúde e Condições de 
Trabalho; 

- Gerenciamento da Saúde e da Segurança do 
Trabalho; 

- Política de Benefícios; 

- Política de Segurança e Saúde no Trabalho; 

- Diretrizes de Higiene, Saúde e Segurança; 

- Saúde do trabalhador: segurança e qualidade de 
vida em primeiro lugar. 

Preparação para aposentadoria - Programa de Preparação para a Aposentadoria. 

Quadro 5 - Práticas e objetivos da RS voltada ao público interno 

Fonte: Adaptado Instituto Ethos (2003, p.73 à 149). 
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Conforme observado no Quadro 5, o Instituto Ethos (2003) sugere uma série de 

práticas sociais relativas aos funcionários das organizações. Quando tais práticas são 

implementadas pelas empresas, as qualificam como uma organização socialmente 

responsável. As práticas sociais voltadas para esse público, de acordo com o exposto no 

Quadro 5, estão relacionadas aos compromissos que as empresas estão dispostas a assumir 

com relação aos seus funcionários, até mesmo quando ele não faz mais parte de sua carta de 

colaboradores.  

Algumas das práticas citadas pelo instituto, como os benefícios oferecidos aos 

funcionários, também estão previstas em lei. No entanto, espera-se que as empresas também 

adotem práticas não obrigatórias como, por exemplo, treinamento para os funcionários e 

novos colaboradores sem experiência na função. Na visão do Instituto Ethos (2003), práticas 

como estas demonstram que a empresa é socialmente responsável. Na tentativa de averiguar o 

indicador público interno de responsabilidade social do Instituto Ethos (2003), Conceição et 

al. (2009) realizou uma pesquisa com o objetivo de avaliar as práticas sociais voltadas para o 

público interno, sob a ótica dos funcionários do setor de supermercado de Aracaju Para 

alcançar os objetivos, os autores utilizaram a pesquisa de campo por meio de entrevista de 61 

funcionários de uma da maior rede se supermercado da região. Para estruturar a entrevista, foi 

utilizado o indicar público interno do Instituto Ethos (2006).  

Como resultados, Conceição et al. (2009) obtiveram que a maioria dos projetos do 

supermercado é voltada para a comunidade em que atua, no entanto, quase não há projetos 

sociais para o aumento da qualidade de vida dos funcionários, os colaboradores não são 

incentivados a participar de projetos sociais desenvolvido pela empresa. Verificou-se também 

que o índice de benefícios ofertados pela organização não é satisfatório, dessa forma, 

concluíram que mesmo com desenvolvimento de projetos sociais por parte da empresa, 

nenhuma delas é voltada para o público interno, nem a responsabilidade social da 

organização. 

Coelho (2005) analisou duas empresas filiadas ao Instituto Ethos, para analisar a 

gestão do público interno na visão dos colaboradores, gestores e sindicalistas. Por meio de 

questionários entrevistou-se 20% dos funcionários das empresas e por meio de entrevista 

pessoal questionaram-se os gestores das organizações e sindicalistas. Como resultados, o 

autor observou que as duas empresas buscam incentivar os funcionários na sugestão de ideias, 

contudo observaram que as duas empresas precisão oferecer mais abertura para sugestões dos 

colaboradores quando o assunto é a remuneração. Averiguaram também, que ambas buscam 

valorizar a diversidade no ambiente de trabalho, como também se identificou que estas 

empresas estão engajadas em projetos sociais, tanto voltados para os seus funcionários, como 

para suas famílias. 
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Coelho (2005) identificou ainda, problemas quanto a demissões, aposentadoria e 

treinamento de pessoal, pois estas áreas são bastante limitadas dentro da empresa. Porém, 

Coelho (2005) observou que no que concerne aos benefícios oferecidos aos funcionários, as 

duas empresas possuem uma postura bastante social. Dessa maneira, conclui-se que há uma 

relação positiva entre a gestão de pessoal com a responsabilidade social, no que se refere aos 

indicadores sociais de público interno e no que diz respeito ao relacionamento da empresa 

com este público. 

Furtado e Pena (2005) pesquisaram em uma empresa presente na lista das melhores 

empresas para trabalhar, como é percebida a responsabilidade social voltada para o público 

interno da empresa em que trabalham. Para o alcance do objetivo foi elaborado um 

questionário baseado no indicador público interno segundo o Instituto Ethos. Como 

resultados, os autores observaram que, na opinião dos colaboradores, a empresa apresenta 

boas práticas de responsabilidade social referentes à gestão participativa e diálogo com o 

sindicato. Outros stakeholders também são abordados pelas práticas sociais relacionadas pelo 

Instituto Ethos (2003), entre eles estão os fornecedores, conforme apresentado no Quadro 6.  

INDICADOR 04: FORNECEDORES 

PRÁTICAS  OBJETIVOS  

Seleção e parceria com fornecedores 

- Trabalho infantil na cadeia produtiva; 

- Relações com trabalhadores terceirizados; 

- Apoio ao desenvolvimento de fornecedores. 

Quadro 6 - Práticas e objetivos da RS voltada aos fornecedores 

Fonte: Adaptado Instituto Ethos (2003, p.207 à 219 ). 

Para este público, o instituto sugere ações que os valorizem, tanto no sentido de 

apoiar o desenvolvimento da empresa do fornecedor como no relacionamento da empresa do 

fornecedor com os funcionários. Assim, destaca-se que entre as práticas de responsabilidade 

social de uma organização está a escolha consciente do seu fornecedor.  

Segundo o Instituto Ethos (2003), a empresa deve buscar por fornecedores que se 

preocupem legalmente com seus funcionários e que adotem responsabilidade ambiental e 

social como valores empresariais. Enfim, uma companhia socialmente responsável conta com 

fornecedores que acreditem nos mesmos princípios que a ela. 

Empresas que obtiverem insumos de fornecedores com problemas sociais, 

possivelmente sofrerão represarias, pois, cada vez mais, os consumidores exigem respeito aos 

valores sociais por parte das empresas que fabricam os produtos que consomem. Nesse 

sentido, Souza e Macon (2002, p. 5) comentam que: 
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Grupos de consumidores vêm criticando empresas que compram de fornecedores 
que se utilizam de mão-de-obra infantil, que causam danos ao meio ambiente ou 
forçam os empregados a trabalharem em condições insalubres. Algumas empresas 
determinam a suspensão do contrato de fornecimento com qualquer organização que 
viola seus códigos de ética, de preservação do meio ambiente e de direitos humanos. 

Assim como o Instituto Ethos (2003) comenta sobre os fornecedores, ele também 

permeia os consumidores dos produtos e serviços das empresas. Nesse instituto, no mesmo 

documento sugerem-se ações sociais relativa a esse público, conforme o exposto no Quadro 7 

a seguir: 

INDICADOR 05: CONSUMIDORES/CLIENTES  
AÇÕES OBJETIVOS  

Dimensão social do consumo 

- Política de marketing e comunicação; 

- Excelência no atendimento; 

- Conhecimento dos danos potenciais dos produtos e 
serviços. 

Quadro 7 - Práticas e objetivos da RS voltada aos consumidores/clientes  

Fonte: Adaptado Instituto Ethos (2003, p.221 à 253). 

As ações sociais para esse público, segundo o Instituto Ethos (2003), devem abraçar 

práticas relacionadas à comunicação. A adoção de práticas de marketing e comunicação onde 

promovam as verdadeiras condições e benefícios do produto ofertado e também, saber ouvir 

as manifestações de seus clientes, são consideradas ações sociais relativas a clientes e 

consumidores. Ainda em relação às práticas sociais voltadas aos clientes e consumidores, 

relaciona-se o tipo de atendimento oferecido a esse público. Nas empresas de 

telecomunicações cita-se prática como o direcionamento de linhas telefônicas para o 

atendimento mais rápido e eficaz, o que pode evidenciar a atenção da organização para o 

melhor atendimento das necessidades dos seus clientes. A LGT também garante aos usuários 

o direito a reclamar dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia, na Resolução nº. 

316, de 27 de setembro de 2002, nos artigos  13 e 82 da ANATEL encontra-se também, 

referência à obrigatoriedade do atendimento ao cliente disponibilizado pelas empresas de 

telecomunicações, conforme segue:  

Art. 13. A prestadora deve receber e solucionar as queixas e reclamações dos 
Usuários nos prazos fixados no PGMQ-SMP.  

§3º Todas as queixas apresentadas pelo Usuário devem ser processadas pela 
prestadora e receber um número de ordem a ser informado ao interessado para 
possibilitar o acompanhamento de sua solução, inclusive por intermédio da central 
de informação e atendimento do Usuário. 

Art. 82. A prestadora deve tornar disponível o acesso telefônico gratuito a setor de 
informação e de atendimento ao Usuário bem como divulgar os endereços dos 
postos de atendimento público.  
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Para Frey (2005, p. 101) comenta que, dentro do indicador cliente/consumidor do 

Instituto Ethos (2003, p.34) “a qualidade no atendimento dos clientes é outro importante 

aspecto na consolidação da responsabilidade social empresarial”.  

Com relação ao conhecimento de possíveis danos dos seus próprios produtos, Frey 

(2005) afirma que esse conhecimento é uma ferramenta útil para evitar problemas entre a 

empresa e órgãos de defesa do consumidor.  

O reconhecimento, por parte do consumidor, de que a empresa possui uma gestão 

socialmente responsável pode afetar sua decisão de compra, isto é, quando o cliente reconhece 

que a empresa está interessada e pratica ações de responsabilidade social, ele pode decidir 

comprar o produto daquela organização, mesmo que o preço seja um pouco mais elevado do 

que o preço da concorrente (BRUNI et al., 2008). 

No Quadro 8 encontram os indicadores de práticas de responsabilidade social das 

empresas voltadas para a comunidade. 

INDICADOR 06: COMUNIDADE  

AÇÕES OBJETIVOS  

Relação com a comunidade local 
- Gerenciamento do impacto da empresa na 

comunidade de entorno; 

- Relações com organizações locais. 

Ação Social 

- Gestão da ação social; 

- Foco e alcance da ação social; 

- Integração entre empresa e ação social. 

Trabalho voluntariado - Estímulo ao voluntariado. 

Quadro 8 - Práticas e objetivos da RS voltada à comunidade 

Fonte: Adaptado Instituto Ethos (2003, p.263 à 238). 

Com relação à comunidade, o Instituto Ethos (2003) recomenda às empresas uma 

união com a comunidade em que atua. Sugere-se a realização de práticas voluntárias voltadas 

para a comunidade, no instituto de diminuir as necessidades e melhorar a qualidade de vida na 

comunidade. Nesse sentido, Soledade et al. (2007) argumentam que entre as mais variadas 

imagens em que as empresas apresentam na sociedade, está a imagem de que a organização 

não está ali apenas para a obtenção de lucro, mais também para satisfazer as diversas 

necessidades da sociedade em que se encontra. Assim, uma forma das empresas evidenciarem 

a sua preocupação com a comunidade, é por meio de atos filantrópicos, no qual, na maioria 

das vezes, não traz benefícios financeiros à organização. 
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No Quadro 9, encontram-se evidenciadas as práticas e objetivos sociais relativos a 

governo e sociedade. 

INDICADOR : GOVERNO E SOCIEDADE  

AÇÕES OBJETIVOS  

Transparência política 
- Contribuições para campanhas políticas; 

- Práticas anticorrupção e propina. 

Liderança social 
- Liderança e influência social; 

- Participação em projetos sociais governamentais. 

Quadro 9 - Práticas e objetivos da RS voltada ao governo e à sociedade 

Fonte: Adaptado Instituto Ethos (2003, p.357 à 375). 

O Instituto Ethos (2003) recomenda as empresas que, quando envoltas na política do 

país, esse envolvimento seja caracterizado por ações transparentes, de forma a ficar explicito 

para a sociedade a linha política e a forma como pela qual a organização decidiu apoiar a 

política nacional. O envolvimento da empresa com o governo pode ficar claro para a 

sociedade, por meio de apoio a projetos sociais governamentais e contribuições financeiras a 

campanhas políticas. Sanches (2000) comenta entre outras vantagens, do comprometimento 

da organização para com governo está no fato de tal ato proporcionar a organização uma 

imagem pública positiva frente ao governo, comunidade e sociedade. 

Todavia, há de se discutir se todas as ações sociais adotadas pelas empresas são 

meramente filantrópicas ou éticas. Muitas das práticas e ações desenvolvidas pelas 

organizações são exigidas por lei. Segundo Carvalho (2007) qualquer atividade que gere 

prejuízo a natureza terá como consequência a responsabilidade de indenizar o meio ambiente 

através dos sistemas de responsabilidade existente, seja civil, administrativa ou penal, 

conforme os termos estabelecidos na Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 

1988, em seu art. 225, determina que “ambiente saudável é de direito dos brasileiros, cabendo 

ao governo e a coletividade o dever de preservá-lo para a presente e futuras gerações”. Cabe 

ao Poder Público assegurar a efetividade desse direito, conforme art. 225 inciso IV, V e VI da 

Constituição Federal (1988, p.154); 

VI - exigir, na forma de lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio do impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; 

V - controlar a produção a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substancias que comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 
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A CVM também se manifestou quanto à evidenciação de informações ambientais 

pelas empresas. Em seu Parecer de orientação nº. 15/87, a CVM recomenda a sua 

evidenciação no que tange aos investimentos realizados para proteção do meio ambiente, 

informações estas elencadas nas evidenciações disponibilizadas nos relatório da 

administração.  

O American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) editou diretrizes que 

foram revisadas em 1996 pelo Financial Accounting Standards Board (FASB), onde as 

empresas deveriam evidenciar informações envolvendo: passivos ambientais, despesas 

ambientais, ativos ambientais, políticas contábeis e exigências regulamentares. 

Outro exemplo de normatização de uma gestão social foi a criação da então 

conhecida normas ISO. Conforme Levek (2002, p.18), “o crescente número de empresas que 

praticam a responsabilidade social demandou a criação de uma certificação para aquelas que 

atuam nesse meio”. A conscientização global da necessidade de empresas socialmente 

responsáveis, surgiu em 1987 os padrões ISO. A International Organization for 

Standardization (ISO) é uma organização internacional sem fins lucrativos, que padroniza 

normas internacionais que atendam os seguintes pontos: 

• Fazer o desenvolvimento, fabricação e fornecimento de produtos e serviços 
mais eficientes, seguros e mais limpos; 

• Facilitar as trocas comerciais entre os países e torná-la mais justa;  

• Fornecer os governos com uma base técnica para a saúde, segurança e 
legislação ambiental, e de avaliação da conformidade; 

• Partes dos avanços tecnológicos e de boa prática de gestão; 

• Difundir a inovação;  

• Proteger os consumidores e usuários em geral, dos produtos e serviços tornar a 
vida mais simples, fornecendo soluções para problemas comuns. (ISO, 2004) 

Desde a criação das Normas ISO, vários padrões ISO foram sendo publicados, como 

exemplo a ISO 9000 que trata de sistema de qualidade de gestão e a ISO 14000 e toda sua 

família que são as normas que abordam especificamente a questão da gestão ambiental. (ISO, 

2004).  

Cicco (1994) comenta que as empresas que recebem os selos da ISO são aprovadas, 

por uma organização mundialmente conhecida, como uma empresa que opera dentro dos 

requisitos de uma gestão social, afirma ainda que as empresas certificadas pela ISO possuem 

vantagem competitiva frente às demais empresas do mercado.  

Frey (2005) comenta que as certificações e premiações são incentivos à adesão das 

empresas às práticas socialmente responsáveis, assim como é uma ferramenta utilizadas por 

elas para evidenciar a sociedade de que a empresa está engajada de alguma forma na 

comunidade na qual ela está atuando. 
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Além de ações relacionadas ao meio ambiente, para Almeida (2007, p.114) “o 

tratamento justo e responsável aos trabalhadores, às práticas transparentes, a limitação de 

desperdício e da produção de matérias poluentes ou os donativos e apoio as obras e iniciativas 

comunitárias de índole social, cultural e desportiva”, são práticas que caracterizam uma 

empresa como socialmente responsáveis. Nesse sentido Aligleri (2003 p.5-6) comenta que: 

Embora muitos dos novos posicionamentos socialmente responsáveis adotados pelas 
empresas tenham sido provocados por novas leis e regulamentos de âmbito federal, 
como é o caso da lei 9.605/98 que se refere aos crimes ambientais, a lei 8.078/89 
conhecida como o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e a lei 6.321-76 que regula a segurança e saúde de trabalhador.  

Com relação aos valores e transparência das informações divulgadas pelas empresas, 

há uma série de regulações a esse respeito. A CVM em sua Instrução nº 358, de 02 de janeiro 

de 2002, recomenda que as empresas adotem de um código de conduta e evidenciação 

transparente (CVM, 2002). Nesse sentindo encontra-se ainda a Lei Sabanes-Oxley. Esta lei foi 

criada após os escândalos das empresas Eron, WorldCom, Arthur Andersen e Tyco (PENHA, 

2005).  

Segundo Pena (2005, p.55), a Lei Sabarnes-Oxley em seu capítulo quatro, dispõe 

sobre a transparência das informações divulgadas pelas organizações: 

Os principais requisitos tratados neste capítulo são: maior transparência nas 
Demonstrações financeira, certificações do relatório de controle interna pelos 
auditores externos, divulgação e transações que estejam fora do Balanço 
Patrimonial, adoção e divulgação do código de ética pelos executivos financeiros. 

No que diz respeito a ações relacionadas aos colaboradores das empresas, a CVM 

também se posiciona no mesmo Parecer ao qual ela comenta sobre a questão ambiental, isto é, 

no Parecer de orientação nº 15/87, a CVM recomenda que tais informações referentes aos 

recursos humanos sejam divulgadas: 

Recursos Humanos: número de empregados no término dos dois últimos exercícios 
e “turnover” nos dois últimos anos, segmentação da mão-de-obra segundo a 
localização geográfica; nível educacional ou produto; investimento em treinamento; 
fundos de seguridade e outros planos sociais (CVM, 1987). 

Porém, algumas das condutas sociais relacionadas aos seus colaboradores, assim 

como algumas relacionadas ao meio ambiente, que as organizações colocam em prática, são 

exigidas por Lei. A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) no seu art. 389 determina que 

aquelas empresas que tenham em sua carga de funcionários mais de 30 mulheres devem 

oferecer creche com segurança, onde as funcionárias possam deixar seus filhos durante o 
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período de amamentação. No mesmo artigo encontra-se referências aos equipamentos de 

segurança para realização do trabalho e local apropriado para a realização das funções para a 

qual os funcionários foram contratados. 

A sociedade de forma geral exige das empresas uma postura social com relação aos 

seus funcionários. E como resultado, muitas vezes, as organizações respondem a essas 

exigências por meio de programas sociais que visam o bem-estar comum, a interação entre 

seus colaboradores, o bem familiar e cultural dos seus empregados etc.  

2.4 SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL 

O setor de telecomunicações no Brasil passou por uma grande mudança na década de 

90. No ano de 1997 o Brasil reestruturou seu sistema de telecomunicações, o serviço, 

anteriormente monopolizado por uma estatal, passou a ser oferecido por empresas privadas 

que negociavam suas ações na bolsa de valores. Esta mudança provocou o início da 

concorrência no setor, onde os grandes beneficiados foram os brasileiros. A partir deste 

momento, a população pode optar pela operadora que gostaria de usar e pelo preço que 

achasse mais justo a pagar. 

Contudo, para falar do desenvolvimento deste setor no Brasil, devemos voltar a 

alguns eventos que antecederam a privatização. No Brasil, até 1945, o serviço de telefonia era 

de responsabilidade da S.A. Companhia Paranaense - CTP, uma subsidiária da Internacional 

Telephone and Telegraph Corparation - ITT (GOMES, 2002).  

Com a Constituição de 1946 sua concessão foi revogada e ficou estabelecido que os 

serviços de telefonia municipais passariam a ser de responsabilidade das prefeituras. Todavia, 

devido à situação do pós-guerra, os municípios cederam a concessão dos serviços à 

Companhia Telefônica Nacional - CTN, a qual inaugurou sua primeira central de 

comunicação em 1947 (GOMES, 2002).  

Até os anos 60, o sistema telefônico brasileiro era bastante deficitário devido à 

separação entre as empresas que viabilizavam a cobertura das áreas, das que distribuíam o 

serviço. Segundo Pereira Filho (2002, p.34) “na década de 60 não havia uma única empresa 

que cobrisse todo o território nacional”. O sistema telefônico era assim distribuído na época, 

de acordo com Pereira Filho (2002, p.34) “a subsidiária norte-americana atuava nos estados 

do Rio Grande do Sul e Paraná, enquanto a companhia canadense detinha cerca de 80% da 

telefonia do país e atuava na região economicamente mais desenvolvida”. Esta região 

economicamente mais desenvolvida englobava Rio de Janeiro e São Paulo. 



 55 
 

Devido a um serviço deficitário oferecido pela CTN, o município do Paraná decidiu 

que iria assumir e criar uma empresa de telefonia brasileira, e assim, em 09 de outubro de 

1964, de acordo com a Lei municipal nº. 934, o município estava autorizado a assumir a 

organização e execução dos serviços, no entanto os serviços “[...] deveriam ser custeado pelos 

usuários por meio de autofinanciamento” (GOMES, 2002, p.98). 

Dultra, Hipólio e Silva (2000, p. 166) citam Fleury e Fleury (1995) apontando alguns 

acontecimentos que se desenrolaram ao longo dos anos, desapertando a evolução das 

telecomunicações brasileiras como, por exemplo, o plano de expansão, estabelecidos e 

operacionalizados nos anos 60 e 70, a aproximação entre empresas de telecomunicações e 

informática e a abertura do mercado no inicio dos anos 90. 

A década de 60 passou por várias revoluções, tais como revolução automobilística, 

industrial, comportamental, comunicação e governamental. Segundo Shima (2007), no início 

dos anos 60 o governo tentava unificar e consequentemente, melhorar a telecomunicação no 

país, concomitante a isso, fortalecia o plano de industrialização do país, incentivando a 

substituição de produtos importados por produtos genuinamente nacionais. De acordo com o 

mesmo autor (2007, p.03), foi nesta época, mais precisamente no ano de 1965, que foi criada 

a Embratel. Para Pereira Filho (2002), o nascimento da Embratel é um marco do fim dos 

serviços das empresas privadas do sistema de telecomunicação brasileiro, tanto o 

internacional como o interestadual. 

Segundo Pereira Filho (2002), os primeiros anos da nova estatal foram de grandes 

avanços para a comunicação brasileira, independente do caráter nada democrático do regime 

militar pelo qual o país se encontrava naquela época. Em 1968, a Embratel toma conta da 

linha Brasília-Rio de Janeiro, linha dominada pela empresa Novacap. Todavia, a expansão das 

linhas não parou por ai, na sequência a Embratel introduziu o sistema da linha Amazônica, e 

monopolizou as linhas internacionais (PEREIRA FILHO, 2002). 

Ainda na década de 60, a Embratel inaugura as linhas no interior do Estado do Rio de 

Janeiro e em todo o sul brasileiro. Em meio a toda essa expansão do sistema telefônico 

brasileiro, em 1967, com a administração de Costa e Silva, a Embratel deixa de ser 

subordinada ao Presidente de Republica e passa a ser vinculada ao Ministério das 

Comunicações (PEREIRA FILHO, 2002). 

É possível perceber o domínio estatal em toda a telefonia brasileira, e essa 

característica se segue nas décadas seguintes. Conforme a explana Pereira e Filho (2002), nos 

anos 70, com implantação da linha Porto Velho, Manaus fica marcado o monopólio do Estado 



 56 
 

no setor de telecomunicação no País, criando assim um sistema de telecomunicação nacional. 

Este ponto, de acordo com o mesmo autor (2002, p.38) “encerrou finalmente as atividades das 

concessionárias estrangeiras Westerm Cable & Wireless (telex), Radiobrás (RCA), Italcable e 

Radional (ITT)”.  

Em meados dos anos 70 surgiu a Telecomunicação Brasileira S/A - TELEBRAS. 

Nesta época, o país encontrava-se com um bom sistema de telefonia de longa distancia, no 

entanto, deixava a deseja no sistema de telefonia urbano. Assim, na tentativa de alcançar uma 

solução para este problema, o governo autorizou a criação de uma sociedade anônima mista, 

vinculada ao Ministério das Comunicações (Ministério das Comunicações, 2008). 

Com consequência nascia a TELEBRAS, através da Lei nº. 5.792 de 11 de julho de 

1972. A TELEBRAS foi uma incorporação das já existentes Teles e da Embratel e um Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento conhecido como CPqD. (TELEBRAS). Nesse sentido, 

segundo Gomes (2002, p.98) “de 1968 a 1976, o setor de telecomunicações passou por 

grandes transformações. A rede nacional de DDD alastrou-se pelos estados e municípios, e o 

Brasil, em outubro de 1976, uniu-se ao mundo pelo sistema DDI”. 

Na década de 80 o país entra em uma crise econômica, o que influencia o 

investimento da TELEBRAS no contínuo desenvolvimento das telecomunicações. De acordo 

com Brandão (1999), a TELEBRAS continuava com seus serviços, no entanto investia 

metade do valor do que costumavam investir, dessa forma, quase todas as Teles tiveram seus 

recursos reduzidos pela metade entre 1982 e 1983. Como consequência da falta de 

investimentos no sistema TELEBRAS, houve uma grande dificuldade da empresa para 

entregar as linhas requisitadas pelos consumidores. 

Nesta época já se percebe a mudança do governo brasileiro. Gradativamente o 

sistema militar vai dando espaço para a democracia política, e, em 1985 é instituído o regime 

democrático. Em meio à crise econômica que assolava o país, os investimentos no sistema de 

telecomunicações continuavam despertando a dúvida quanto ao verdadeiro interesse no 

contínuo desenvolvimento deste segmento, e pela primeira vez surge em cena o fantasma da 

privatização (PEREIRA FILHO, 2002). 

 Porém, mesmo com a Constituição de 1988 não houve mudanças no sistema de 

telecomunicação do país, ou seja, a nova Constituição continuava garantindo o monopólio 

estatal do sistema. Todavia, esse modelo de gestão estendia-se também em outras áreas 

consideradas estratégicas, como por exemplo, o de energia elétrica, petróleo, portos e etc. 

(PEREIRA FILHO, 2002). 
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No ano de 1988 mesmo com o sistema de telefonia pública fixo deixando a desejar 

em virtude da falta de instalações de linhas solicitadas, o governo decide instalar o sistema de 

telefonia móvel no país. Segundo Lários (2003, p.23) “em 1988, por decreto, definiu-se a 

telefonia móvel como serviço público restrito, abrindo precedentes para a exploração pela 

iniciativa privada, mas garantindo o direito das operadoras estatais de telecomunicações de 

operar no sistema”. No entanto, de acordo com a mesma autora, assim como a telefonia fixa, a 

móvel também enfrentou problemas. Os consumidores esperavam por uma linha móvel 

durante o mesmo período de espera de uma linha fixa.  

No final dos anos 80, mesmo em meio a uma grave crise econômica, o sistema de 

comunicação do Brasil avança, inicia-se a era digital, no qual as empresas, gradativamente 

vão deixando de oferecer o sistema analógico para oferecer o sistema digital aos seus clientes. 

Segundo Brandão (2002) a era digital, no país tem sua primeira explosão, em 1985, porém, 

apenas em 1987 com o incentivo da modernização da rede de telecomunicações, houve um 

verdadeiro investimento no sistema digital, assim nos anos seguintes a aquisição de terminais 

passou de 49% em 1988 para 88% em 1989. 

Pinto e Bataglia (2004, p.03) asseveram que o processo de privatizar o setor de 

telecomunicação iniciou no começo dos anos 90 com o governo Collor, quando “autorizou a 

participação da iniciativa privada em diversos serviços”. Desde então, o processo de 

privatização, mesmo que tímido do sistema de comunicação brasileiro, não parou mais. 

Seguindo com os mesmos autores, “o Brasil estava se preparando para seguir uma tendência 

mundial de quebra de monopólio estatal, que culminaria, 3 anos mais tarde, com a 

privatização do sistema TELEBRAS”. 

Com o governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, iniciaram-se as modificações 

necessárias no cenário estatal para dar-se início ao processo de privatização. O primeiro passo 

para a quebra da hegemonia do governo no setor de telecomunicações se deu com a Emenda 

Constitucional nº. 8 de 15 de agosto de 1995, a qual tirava o direito do Estado de conceder a 

exclusividade de exploração de alguns serviços públicos. Tal Emenda trazia o seguinte texto:  

Art. 1º O inciso XI e a alínea “a” do inciso XII do art. 21da Constituição passaram a 
vigorar com seguinte redação: 

Art. 21 Compete a União: 

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os 
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização 
dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; 
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O modelo institucional das empresas de telecomunicações, com a emenda 

constitucional de 1995 modificou-se, principalmente pela abertura da possibilidade de entrada 

para as empresas da iniciativa privada no setor. No ano de 1996, de acordo com Bolanõ e 

Massae (2000, p.45) com a aprovação da Lei Mínima das Telecomunicações nº. 9.295 de 19 

de julho de 1996, “foi introduzida à competição no serviço móvel celular, possibilitando a 

outorga de licenças para operadoras de Banda B e a competição em outros serviços”. No ano 

seguinte, com a aprovação da Lei Geral das Telecomunicações nº. 9.472 de 16 de julho de 

1997, o processo de reestruturação do modelo institucional das empresas estava completo. 

Segundo Pereira Filho (2002, p.43), “o novo ordenamento legal substituiu o modelo 

monopolistas estatal, pondo fim ao papel de poder concedido a União”. A Lei Geral das 

Telecomunicações (LGT) expressa em seus primeiros artigos, a sua responsabilidade de 

regulamentar e fiscalizar o setor através de um órgão regulador, e o de garantir à livre 

competição e garantir o acesso da população a telecomunicação, conforme pode ser observado 

nos artigos da LGT citados: 

Art. 1º Compete a União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das 
políticas estabelecidas pelos Poderes Executivos, Legislativo, organizar a exploração 
dos serviços de telecomunicações. 

Parágrafo único: organizar inclui, entre outros aspectos, o disciplinamento e 
fiscalização da execução, comercialização e uso de serviços e da implantação e 
funcionamento de redes telecomunicações, bem como a utilização de recursos em 
órbita e espectro de radiofrequência  

Art. 2º O poder Público tem o dever de: 

I - garantir, a toda a população, o acesso as telecomunicações, a tarifas e preços 
razoáveis, em condições adequadas; 

II - estimular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos 
serviços de interesse público em benefício da população brasileira; 

III - adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços, 
incrementem sua oferta e propiciem padrões de qualidade compatíveis com a 
exigência do usuário; 

IV - fortalecer o papel regulador do Estado; 

V - criar oportunidade de investimento e estimular o desenvolvimento tecnológico e 
industrial, em ambiente competitivo; 

VI - criar condições para que o desenvolvimento do setor seja com as metas de 
desenvolvimento social do País. 

Para Pereira Filho (2002, p.3), o governo teve como objetivo com a LGT “foi 

eliminar seu papel de empresário e adquirir um caráter mais regulador, através da supervisão 

do desempenho do setor a fim de assegurar os objetivos essenciais da reforma”, tendo como 

objetivo “a criação de um mercado de competição efetiva e proteção dos consumidores contra 

práticas anticoncorrenciais”. 
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2.4.1 Privatização do Sistema de Telecomunicação Brasileira 

O processo de privatização no Brasil ocorreu após alguns países terem passado por 

esta experiência. Na Europa, de acordo com Althaus Jr. (2002), o processo de privatização 

iniciou-se com o governo de Margareth Tatcher em 1979. Na América Latina temos o 

exemplo do Chile, onde os processos de privatizações se iniciaram em 1974.  

No Brasil, segundo Athaus Jr. (2002, p.26), o “processo de privatização foi iniciado 

quando, em julho de 1981, o Decreto Presidencial nº. 86.215/81 criou a Comissão Especial de 

Desestatização e fixou as normas para a transferência, transformação e desinvestimento de 

empresas controladas pelo governo federal”. Essa comissão tinha como objetivo, ainda 

conforme Athaus (2002, p.36) “fortalecer o setor privado da economia, limitar a criação de 

novas empresas estatais e fechar ou transferir para o setor privado as empresas cujo controle 

pelo setor público não fosse mais necessário”.  

Durante a década de 80 ocorreram várias privatizações no país, entre as maiores 

empresas que passaram para o setor privado pode-se citar Riocell e Aracruz Celulose. Assim, 

no ano de 1990, durante o governo Collor, foi criada a Lei 8.031 de 12 de abril de 1990, 

dando inicio ao Programa Nacional de Desestatização (PND), o qual tinha como objetivo: 

I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa 
privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público; 

II - contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o saneamento das 
finanças do setor público; 

III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a 
ser transferidas à iniciativa privada; 

IV - contribuir para modernização do parque industrial do País, ampliando sua 
competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da 
economia; 

V - permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em 
que a presença do Estado seja fundamental para a consecução das prioridades 
nacionais; 

VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo 
da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das 
empresas que integrarem o Programa.  

As privatizações no Brasil começaram em uma época em que o país encontrava-se 

assolado pela crise econômica, assim com o PND, a esperança do governo era o de diminuir a 

divida do país, voltar a investir na industrialização, diminuir o monopólio estatal e contribuir 

para a livre concorrência e melhoramento do serviço oferecido ao cliente. 

Todo processo de privatização pode ser considerado complexo, porém o Brasil pode 

contar com a vantagem de ter observado privatizações ocorrerem em outros países. Dessa 

forma, o Brasil teve a chance de evitar os erros realizados anteriormente, observando o 
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processo de privatização que aconteceram em países da Europa e em alguns países da 

América Latina, como por exemplo, Chile. Dessa forma, o Brasil deu início ao processo de 

privatização do seu sistema de telecomunicações respaldado por leis e órgãos reguladores. 

2.4.2 Órgão Regulador do Setor - ANATEL 

Por sua vez, o Brasil teve a oportunidade, já no início da privatização do sistema de 

telecomunicação no país com a Lei Geral das Telecomunicações (LGT), em seu art. 8, criar 

um órgão regulador de todo o setor, a ANATEL (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 

2008). 

A ANATEL é uma autarquia com uma situação financeira e administrativa 

independente, não se subordina a nenhum órgão do governo, dessa forma, suas decisões só 

podem ser contestadas por meios judiciais, tendo como responsabilidade zelar pelo 

atendimento do interesse publico e para o desenvolvimento do setor de telecomunicações, 

assim como regulamentar e fiscalizar o setor (ANATEL, 1997).  

De acordo com Almeida e Ferreira Jr. (1998, p.1362), é atribuição da ANATEL e do 

Poder Executivo, conforme descrito no Quadro 10 abaixo: 

Fixa e controla a estrutura tarifária dos serviços prestados em regime público (a estrutura e os 
critérios de reajuste - do tipo price cap - fazem parte do contrato de concessão); após três anos, 
se existir ampla e efetiva competição entre as concessionárias, poderá vigorar o regime de 
liberdade tarifária vigiada. 
Por intermédio do Ministro das Comunicações, propõe ao Presidente da República os planos e as 
políticas setoriais. 
Representa o Brasil nos órgãos internacionais de Telecomunicações. 
Exerce poder concedente; aplica e gerencia os contratos de concessão no regime público. 
Administra o espectro de radiofrequências e o uso das órbitas. 
Arbitra conflitos entre operadoras privadas. 
Aplica sanções administrativas. 
Expede e reconhece a certificação dos produtos. 
Interpreta a legislação e casos omissos. 
Adota medidas de interesse público. R

E
LA

Ç
Ã

O
 A

N
A

T
E

L 
- O

P
E

R
A

D
O

R
 

Exerce as competências legais em matéria de controle e repressão às infrações contra a ordem 
econômica (ressalvada as competências do CADE). 
Aprova cisões, transformação e redução do capital das concessionárias, bem como a 
transferência de controle. 
Nomeia os cinco membros integrantes do Conselho Diretor da ANATEL. 
Aprova o plano geral de outorgas (divisão do país em áreas de concessão e fixação do número de 
concorrentes). 
Aprova o plano geral de metas para a universalização. 
Institui os serviços prestados no regime privado. 
Estabelece os limites à participação do capital estrangeiro. 
Autoriza a proposta orçamentária da ANATEL. R
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Autoriza empresa brasileira a participar de consórcios intergovernamentais. 

Quadro 10 - Atribuições da ANATEL e do Poder Executivo 

Fonte: Almeida e Ferreira Jr. (1998, p.1362). 
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Percebe-se que as atribuições da ANATEL e do Poder Executivo permeiam, tanto a 

questão de regulamentação de preços, administrativas, legais, conflitos entre as operadoras, 

regulamentação do investimento de capital estrangeiro, possibilidades de fusão, incorporação 

e compra de empresas, incentivar a livre concorrência, entre outras. De uma forma geral, a 

ANATEL busca regularizar como deve ser prestado o serviço, cabendo ao governo federal 

disciplinar as questões internacorpus da agência nacional. 

 O órgão máximo da ANATEL é o Conselho Diretor, onde todos os membros devem 

ser brasileiros com formação universitária e com boa reputação em sua profissão e no meio 

social. ANATEL (2009). O corpo de conselheiro é composto por cinco conselheiros 

escolhidos e designados pelo Presidente da Republica após aprovação pelo Senado Federal, o 

mandato dos conselheiros são de cinco anos, as decisões tomadas por eles devem ser 

decididas pela maioria e levadas a conhecimento geral através de resoluções, sumulas, atos e 

portaria (ANATEL, 2009).  

Quanto ao Conselho Consultivo da ANATEL, que segundo a LGT é um órgão de 

participação institucionalizada na Agência, deve ser composto por 12 agentes, indicados pelo 

Presidente da Republica, sendo dois representantes de cada entidade, a) Senado Federal; b) 

Câmara dos Deputados; c) Poder Executivo; d) Entidades de classe prestadoras de serviços de 

telecomunicações; e) Entidade representativa dos usuários e f) Entidades representativas da 

sociedade. Nota-se que através do Conselho Consultivo os usuários e a sociedade possuem o 

poder de opinar quanto às decisões da Agência. Este órgão tinha a responsabilidade de 

regulamentar a privatização do sistema TELEBRAS, desse modo, em 1998 a ANATEL 

enviou ao Presidente da Republica duas propostas de formatação para o conglomerado 

TELEBRAS que evitariam transferir o monopólio das telecomunicações do governo para uma 

empresa privada (ANATEL, 2009). 

Assim, em 12 de fevereiro de 1998 foi aprovado o Plano Geral de Outorgas, onde 

estava definido que o país deveria ser dividido em regiões de atuação das operadoras, 

quantidade de operadoras por região e contratos de concessão. Na sequência, em 15 de maio 

de 1998, foi aprovado de acordo com o Decreto nº. 2.592, o Plano Geral de Universalização 

do Serviço de Telecomunicação, no qual foram estipuladas as metas que as operadoras 

deveriam alcançar, referente a número de telefones fixos e públicos instalados e o prazo para 

suprir a demanda (ALTHAUS JR. 2002). 

Entre os anos de 1995 e 1998, segundo Brandão (2002), o Brasil realizou um feito 

que normalmente países desenvolvidos demoram em torno de dezenove anos para realizarem, 

que foi a mudança de um sistema monopolizado pelo governo, para um sistema privado.  



 62 
 

2.4.3 Leilão de Privatização da TELEBRAS 

Assim, com a definição da LGT e de um órgão regulador, a ANATEL, no ano de 

1998 deu-se início ao processo de privatização da empresa de telefonia brasileira a 

TELEBRAS. Nesse sentido, Brandão (2002, p. 15) comenta que “em 29 de julho de 1998 foi 

realizado o maior leilão de privatização da história do capitalismo, onde por 22 bilhões (ágio 

de 63,76% sobre o preço mínimo e 3,5% vezes o valor em bolsa) foram vendidas as doze 

empresas que compunham a TELEBRAS”.  

 A venda da TELEBRAS rendeu ao governo 9 bilhões a mais do mínimo estipulado 

do valor da empresa, desse modo Bolanõ e Massae (2000) comentam que o ágio na venda da 

TELEBRAS é consequência do grande número de empresas que participaram do leilão, como 

também da expectativa de crescimento do setor devido à repressão enfrentada pelas 

telecomunicações nos anos anteriores. Outra razão para as empresas acreditarem no 

reaquecimento do setor, pode ser justificável pelas grandes filas de espera por linhas 

telefônicas fixas e pela fila na linha telefônica móvel que perdurou na década de 80. 

Para o leilão da empresa TELEBRAS houve a divisão da empresa em 12 empresas, 

ela foi agrupada em três Holdings de telefonia fixa, mais a Embratel, uma composta pela Tele 

Norte, Tele Leste e Nordeste, que compreenderia a região I, outra que abrangia a Tele Centro 

e Sul, que compreenderia a região II e a ultima que era composta pela Telesp, compreendendo 

a região III, composta por toda região de São Paulo, uma Holding formada pela Embratel, 

responsável pelos serviços de longa distancia, ficando com a região VI e mais oito Holdings 

compostas pelas companhias de telefone celular, (MIISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 

2009). Para manter a competitividade do setor, foi autorizada a entrada de empresas chamadas 

empresas espelhos, dentro da região das holdings. As regiões de atuação por operadoras estão 

descritas no Quadro 11: 

REGIÃO  ÁREA DE COMPREENSÃO OPERADORA 

REGIÃO I 

Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, 
Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas e 
Roraima 

Vésper S/A, Bell Canadá, Qualcomm, WLL 
Internacional, SLI Wireles, Taquari 
Participações - (Grupo Vicunha). 

 
REGIÃO II 

Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito 
Federal, Rondônia, Acre e Rio Grande do Sul 

Global VilIage Telecom, (Magnum, Merril 
Lynck, Gilat Sateilite Networks e Clal), 
ComTech, RSL Communicatios 

REGIÃO III Estado de São Paulo 
Vésper (São Paulo), Bell Canadá, WLL 
Internacional, Qualcomm, SLI Wireless, 
Taquari Participações - Grupo Vicunha; 

REGIÃO VI 
Concessão cedida a todo o território nacional 
para operação em larga distância 

Intelig, Sprint, France Telecom, The National 
Grid. 

Quadro 11 - Regiões de atuação das operadoras de telefonia fixa e de longa distância no Brasil 

Fonte: Adaptado de Dalmazo (2000, p.228). 
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Após a reorganização do sistema de telefonia fixa, ocorreu o leilão, a venda das 

holdings foi marcada por uma competição acirrada das operadoras, no entanto as grandes 

vencedoras de acordo com Dalmazo (2000) foram: 

TELES OPERADORAS  VENCEDORAS ORIGEM DO 
CAPITAL  

Telesp Participações S/A (Telebrasil Sul) 

Telefônica S/A - 56,6%, Iberdola - 7%, e Bilboa 
Viscaya - 7%.  
Portugal Telecom - 23%. 
RBS Part, AS - 6.4%. 

Espanha 
 
Portugal 
Brasil 

Tele Centro Sul Participações S/A (Solpart) 
Telecom Itália - 81%. 
Fundos Previ e Sislel e Banco Opportunity - 
19%. 

Itália 
Brasil 

Tele Norte Leste Participações S/A (Telemar) 

BNDESpar - 25,0%, Fiago (La Fonte) - 19,9%, 
Andrade Gutierez - 11,27%, Macal - 11,27%, 
Grupo Inepar - 11,27%, LF. Tel-11,0%, BB 
Companhia de Seguros, Aliança - 5%, BB Brasil 
Veículos - 5%, e Rivoli - 0,27%. 

Brasil 
 

Embratel (Startel) MCI -100% USA 

Telesp Celular Participações S/A Portugal Telecom - 100%. Portugal 

Tele Sudeste Celular Participações S/A 
Telefônica - 92,98%, e Iberdrola - 6,98%. 
NTT Mobile -0.02%, e Itochu Corporation - 
0,02%. 

Espanha 
Japão 

Telemig Celular Participações S/A (Telepart) 

Telesystems - 48% 
Fundos (Previ e Sistel) - 24%, Banco 
Opportunity - 21 %, e outros - 13%. 

Canadá 
Brasil 
 

Tele Celular Sul Participações S/A 
UGB Participações (Globo e Bradesco) - 48,2%, 
Bitel Participações (Telecom Itália) -51,8% 

Brasil 
Itália 

Tele Nordeste Celular Participações S/A 
UGB Participações (Globo e Bradesco) - 48,2%. 
Bitel Participações (Telecom Itália) -51,8% 

Brasil 
Itália 

Tele Leste Celular Participações S/A 
Iberdrola Energin - 62% 
Telefônica - 38%> 

Espanha 
Espanha 

Tele Centro Oeste Celular Participações S/A Bid s/A (Spice do Brasil) - 100%. Brasil 

Tele Norte Celular Participações S/A 
(Telepart) 

Telesystems International Wireless Inc - 48% 
Fundos Sistel e Previ - 18%, Banco Opportunity 
- 21%, e outros - 13%. 

Canadá 
Brasil 

GRT Celular 

Telefônica de Espana e as coligadas CTC, Tasa e 
Citicorp - 83%) 
Rede Brasil Sul - 6,3%; outros - 13,7%. 

Espanha 
 
Brasil 

Quadro 12 - Operadoras vencedoras do leilão da telefonia fixa brasileira 

Fonte: Dalmazo (2000, p. 225). 
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Conforme observado no Quadro 12, percebe-se uma grande variedade de empresas 

vencedoras do leilão do sistema telefônico fixo brasileiro, desse modo, a venda das holdings 

trouxe para o país um grande quantidade de capital estrangeiro, entretanto, houve também 

uma injeção de capital nacional nas telecomunicações, pois grande parte das empresas 

compradoras é de origem brasileira. 

Algumas restrições foram impostas às empresas que compraram as holdings do 

Sistema TELEBRAS, estas restrições giraram em torno da área de atuação e quantidade de 

empresas que elas poderiam comprar, segundo o BNDES, que foi o responsável pelo leilão e 

pelo edital de licitação, estas restrições ajudariam a competitividade do setor em atrair capital 

nacional e estrangeiro e o fornecimento do serviço ao usuário. Segundo Dalmazo (2000, 

p.199-200): 

O edital estabeleceu restrições à propriedade cruzada, no sentido de que um grupo 
empresarial só poderia adquirir uma única holding, mas poderia arrematar 
operadoras de telefonia celular da Banda A desde que não fosse da mesma área de 
concessão. As operadoras de Banda B poderiam adquirir apenas duas operadoras de 
Banda A, uma em área nobre (de 1 a 6) e outra em área periférica (de 7 a 9) e que 
não colidissem com a área de atuação ou contígua.  

Em se tratando da telefonia móvel no Brasil, a concessão para as operadoras de 

celular foram divididas em 10 áreas de concessão, classificadas de acordo com a economia da 

região. Desse modo, a divisão ficou estabelecida da seguinte forma de acordo com o 

Ministério das Comunicações (1998), de 1 a 6 concentravam as regiões, consideradas 

economicamente mais favorável, compreendendo Sul e Sudeste e de 7 a 9 concentrava as 

regiões consideradas economicamente menos favoráveis, compreendendo Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. (FICHER et al. 1998). 

A venda do sistema de telecomunicação móvel do Brasil também foi rodeada por 

regras, como por exemplo, regras referentes a tarifas e um mix entre empresas nacionais e 

estrangeiras. Segundo Dalmazo (2000, p.198) as regras que as empresas deveriam respeitar 

são as seguintes: 

A participação do capital estrangeiro nos consócios foi limitada em 49% das ações 
com direito a voto, ou 83% do capital total, e deveria ser mantida por apenas cinco 
anos. Os consórcios vencedores ofereceriam o melhor mix entre menor tarifa e 
maior valor de oferta pela concessão. Dessa forma, foi ponderado o valor de oferta 
em 60%, o que favoreceu os consórcios com grande poder financeiro. Além disso, 
foi exigida a participação no consócio de empresas com experiência internacional e 
esta foi submetida a cumprir as metas anuais de universalização de serviços de 
telefonia celular. 
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A venda das telecomunicações nacional levou a uma reorganização, por parte dos 

órgãos fiscalizadores, de todo o sistema de telefonia do Brasil, tanto a fixa quanto a móvel. 

Contudo, a reorganização foi feita de forma a restringir a atuação das novas operadoras no 

país, evitando que o monopólio saísse das mãos do governo e passassem para as mãos da 

iniciativa privada, outros pontos dessa reorganização da telefonia podem ser citados, como 

por exemplo, a tentativa de aumentar a competitividade das operadoras que iriam se instalar 

no Brasil, facilitar a vigilância dos órgãos reguladores e também diminuir a deficiência que o 

sistema de telecomunicação do país estava enfrentando. 

Após o leilão das Bandas A e B, houve nos anos seguintes, leilões da Banda C, D e E 

de telefonia móvel. No ano de 2002, a operadora conhecida com TIM, começou a vender os 

serviços da Banda D nas regiões II e III, e na atua na Banda E na região I, no mesmo ano 

entrou no país a operador a OI, que atua na Banda D na região I, quanto a Banda C, após vária 

tentativas frustradas de leilão, foi cedida para operadoras já existentes no País que ofereciam o 

serviço móvel de celular (ALTHAUS JR., 2002). Mais tarde, de acordo com o mesmo autor, 

foi efetuado o leilão do restante das regiões referentes a Bandas D e E, entrando a operadora 

CLARO nas regiões de serviço móvel nas áreas 1, 5 e 9. 

A desestatização de todo o sistema de telefonia brasileira foi cercada por uma 

competição acirrada entre as interessadas, principalmente no leilão das áreas consideradas de 

maior poder de crescimento e rentabilidade no País, no entanto, o interesse das operadoras 

voltou-se mais para a telefonia móvel, na qual, segundo Dalmazo (2000), o ágio de venda 

ficou em torno de 200% do valor sugerido.  

Todavia, com a venda do sistema TELEBRAS, houve um mix entre empresas 

nacionais e estrangeiras, na operacionalização dos serviços. Conforme Brandão (2002), as 

empresas de capital estrangeiro ficaram com 32,2% do mercado de telefônico móvel do país, 

enquanto os restantes 67,8% corresponde a empresas nacionais, já na telefonia móvel, as 

empresas estrangeiras detiveram um total de 79,4% dos serviços, quanto que as empresas 

nacionais ficaram com 20,6% restantes. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Conforme Silveira et al. (2004, p. 107), “nesta etapa do trabalho científico, descreve-

se, principalmente, os métodos e os procedimentos que foram utilizados na pesquisa, 

permitindo aumentar a compreensão do estudo realizado e assegurando a réplica científica”. 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

Quanto aos objetivos propostos, esta pesquisa se caracteriza como exploratória. 

Segundo Beuren (2008), a pesquisa exploratória é utilizada quando há pouco material 

disponível sobre o tema, pois permite aprofundar o conhecimento sobre o assunto, a fim de 

torná-lo mais claro.  

Nesta pesquisa, buscou-se identificar qual a estratégia de legitimação utilizada pelas 

empresas de telecomunicações listadas na BOVESPA, com base nas práticas de 

responsabilidade social evidenciadas em seus relatórios administrativos, publicados no 

período transcorrido entre 1998 e 2008. 

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa se caracteriza como documental. Conforme 

Martins e Theóphilo (2007, p. 85), este tipo de pesquisa utiliza “material que não foi editado, 

como cartas, memorandos, correspondências de outros tipos, avisos, agendas, propostas, 

relatórios, estudos avaliações, etc.”.  

Assim, analisou-se as características das práticas de responsabilidade social 

conforme estas foram apresentadas nos relatórios da administração das empresas pesquisadas, 

o que, segundo Beuren (2008, p. 89), é um procedimento muito utilizado na contabilidade. De 

acordo com a autora, neste tipo de pesquisa, é possível organizar as informações dispersas, 

conferindo-lhes nova importância.  

Do ponto de vista da abordagem do problema, esta pesquisa se caracteriza como 

qualitativa. Para Richardson (1989, p, 39): 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir 
no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 
indivíduos. 



 67 
 

A característica qualitativa desta pesquisa encontra-se no estudo e interpretação do 

conteúdo das informações sobre responsabilidade social, contidas nos relatórios da 

administração das empresas de telecomunicações listadas na BOVESPA. Conforme Beuren 

(2008), a abordagem qualitativa é bastante utilizada na contabilidade devido à natureza da 

Ciência Contábil, pois ainda que trabalhe intensivamente com números, esta é uma ciência 

social, e não exata como pensam alguns. 

 O período analisado perfez 10 anos, compreendendo os exercícios transcorridos 

entre 1998 e 2008. Por isso, esta pesquisa também se caracteriza como um estudo 

longitudinal. Segundo Hair Jr. et al. (2005, p. 88), estudos longitudinais “exigem que os dados 

sejam coletados das mesmas unidades de amostra em diversos pontos no tempo. Os dados 

representam uma série temporal de observações. Os dados longitudinais permitem mapear 

elementos administrativos de modo que se possa observar as tendências”. 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Para Beuren (2008, p. 118), “população ou universo da pesquisa é a totalidade de 

elementos distintos que possui paridade nas características definidas para determinado 

estudo”. Hair Jr. et al. (2005, p. 289) definem população “como o total de elementos que 

compartilham um conjunto de características”.  

A população analisada neste estudo abrange as 24 empresas de telecomunicação 

listadas na BOVESPA. Estas empresas ingressaram no mercado de ações a partir de 1998, em 

função da privatização do sistema brasileiro de telecomunicações. Neste período, a 

responsabilidade social empresarial já era assunto em voga. A opção por esta população se 

deve ao interesse em saber como empresas deste setor se comportam quando o assunto é 

responsabilidade social, e se praticam ações desta natureza que poderiam legitimá-las perante 

a sociedade. 

No sítio da BOVESPA, o setor de telecomunicações brasileiro é dividido em dois 

segmentos: num estão listadas as empresas que compraram a concessão para a prestação de 

serviço de telefonia fixa, noutro estão listadas as empresas que compraram a concessão para 

prestação de serviço na telefonia móvel (celular). Todas estas empresas estão relacionadas no 

Quadro 13. 
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RAZÃO SOCIAL  NOME DE PREGÃO PERÍODO PESQUISADO 
EMPRESAS DE TELEFONIA FIXA  

BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. BRASIL T PAR 1998 - 2008 
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A. EMBRATEL PAR 1998 - 2008 
CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC TELECOM 2006 - 2008 
GVT (HOLDING) S.A. GVT HOLDING 2005 - 2008 
INVITEL S.A. INVITEL  2001 - 2008 
JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A. JEREISSATI 1998 - 2008 
LA FONTE TELECOM S.A. LA FONTE TEL 1998 - 2008 
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. TELEMAR 1998 - 2008 
TELEC DE SAO PAULO S.A. - TELESP TELESP 1998 - 2008 
TELEFÔNICA S.A. TELEFÔNICA 1999 - 2008 
TELEMAR NORTE LESTE S.A. TELEMAR N L 1998 - 2008 
TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A. TELEMAR PART 2001 - 2008 
ZAIN PARTICIPAÇÕES S.A. ZAIN PART 2001 - 2008 
BRASIL TELECOM S.A. BRASIL TELEC 1998 - 2008 
LF TEL S.A. FF TEL 1998 - 2008 

EMPRESAS DE TELEFONIA MÓVEL  
AMERICEL S.A. AMERICEL 1998 - 2008 
FUTUREL S.A. FUTUREL 2001 - 2008 
UNIPAR TELECOMUNICAÇÕES S.A. IMIPER TEL 1998 - 2008 
NEWTEL PARTICIPAÇÕES NEWTEL PAR 2001 - 2008 
TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. TELE NORT CL 1998 - 2008 
TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. TELEMIG PART 1998 - 2008 
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. TIM PART S/A 1998 - 2008 
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. VIVO  1998 - 2008 
TELEMIG CELEULAR S.A. TELEMIG CEL 1998 - 2008 

Quadro 13 - População de pesquisa 

Fonte: Bovespa. 

Cinco empresas foram excluídas da população porque são controladas 

acionariamente por outra do mesmo setor e, por consequência, possuem as mesmas 

características de controle. São elas: 

• três na telefonia fixa: BRASIL TELECOM S.A. controlada pela BRASIL 

TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A., TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES 

S.A. controlada pela TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A., LF TEL S.A. 

controlada pela LA FONTE TELECOM S.A;                 

• duas na telefonia móvel: TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. 

controlada pela TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.; e TELEMIG 

CELULAR S.A. controlada pela TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. 

Assim, a amostra da pesquisa compreendeu 19 empresas do setor de 

telecomunicações listadas na BOVESPA. Conforme Silveira (2004, p.111), “a amostra é uma 

pequena parte escolhida, segundo critério de representatividade, na população”. A amostra da 

pesquisa caracteriza-se como não probabilística e intencional. A amostragem não 

probabilística impossibilita a aplicação de fórmulas estatísticas para o cálculo de erros de 
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amostra por não empregar formas aleatórias de seleção. A amostra intencional é aquela cuja 

opinião interessa ao pesquisador (MARCONI; LAKATOS, 2002). Para Beuren (2008), a 

amostra intencional é selecionada com base em informações disponíveis, consideradas 

representativas na população. O Quadro 14 apresenta as 19 empresas que compõem a amostra 

deste estudo. 

RAZÃO SOCIAL  NOME DE PREGÃO PERÍODO PESQUISADO 
TELEFONIA FIXA  

BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S.A. BRASIL T PAR 1998 - 2008 
EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. EMBRATEL PAR 1998 - 2008 
CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL CTBC TELECOM 2006 - 2008 
GVT (HOLDING) S.A. GVT HOLDING 2005 - 2008 
INVITEL S.A. INVITEL  2001 - 2008 
JEREISSATI PARTICIPACOES S.A. JEREISSATI 1998 - 2008 
LA FONTE TELECOM S.A. LA FONTE TEL 1998 - 2008 
TELEC DE SAO PAULO S.A. - TELESP TELESP 1998 - 2008 
TELEFÔNICA S.A. TELEFÔNICA 1999 - 2008 
TELEMAR NORTE LESTE S.A. TELEMAR N L 1998 - 2008 
TELEMAR PARTICIPACOES S.A. TELEMAR PART 2001 - 2008 
ZAIN PARTICIPACOES S.A. ZAIN PART 2001 - 2008 

TELEFONIA MOVÉL  
AMERICEL S.A. AMERICEL 1998 - 2008 
FUTUREL S.A. FUTUREL 2001 - 2008 
UNIPAR TELECOMUNICAÇÕES S.A. IMIPER TEL 1998 - 2008 
NEWTEL PARTICIPAÇÕES NEWTEL PAR 2001 - 2008 
TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A. TELEMIG PART 1998 - 2008 
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. TIM PART S/A 1998 - 2008 
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. VIVO  1998 - 2008 

Quadro 14 - Amostra da pesquisa 

Fonte: Bovespa. 

No decorrer da análise de dados, as empresas serão mencionadas pelos nomes de 

pregão, relacionados na segunda coluna do quadro 14. a BRASIL TELECOM 

PARTICIPAÇÕES S.A., por exemplo, será citada como BRASIL T PAR. O mesmo ocorrerá 

com as demais.  

3.3 COLETA DE DADOS 

Segundo Silveira (2004), nesta etapa, deve-se informar como se pretende obter os 

dados necessários. Conforme já mencionado, nesta pesquisa, os dados foram extraídos dos 

relatórios da administração das empresas de telecomunicações, publicados no site da 

BOVESPA - juntamente com as demonstrações contábeis - no final dos exercícios anuais 

compreendidos entre 1998 e 2008.   
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Este procedimento de coleta de dados classifica a pesquisa como documental que, 

conforme Beuren (2008, p. 89), “baseia-se em materiais que ainda não receberam tratamento 

analítico ou podem ser reelaborados de acordo com o objetivo da pesquisa”. Marconi e 

Lakatos (2005, p. 176) destacam que, na pesquisa documental, “a fonte de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fonte primária”. São 

exemplos de fontes primárias: “documentos de arquivos públicos; publicações parlamentares 

e administrativas; estatísticas (censos); documentos arquivados; cartas e contratos” 

(MARCONI; LAKATOS, 2002, p. 63). Portanto, os relatórios pesquisados caracterizam-se 

como fontes primárias. No total, foram analisados 163 relatórios, pois nem todas as empresas 

pesquisadas ingressaram na BOVESPA em 1998 ou publicaram relatórios anuais.  

a) A CTBC TELECOM; GVT HOLDING, TELEMAR NL. e CTBC TELECOM 

ingressaram na BOVESPA em 2006; a GVT HOLDING em 2005; e a 

TELEMAR NL em 2000. Foram analisados os relatórios publicados por cada 

uma no site da BOVESPA.  

b) A INVITEL,  ZAIN  PART, FUTUREL e NEWTEL ingressaram na BOVESPA 

em 1998, mas não publicaram relatórios em todos os anos. Solicitou-se cópias 

desses documentos às empresas, mas não se obteve resposta. Por isso, analisou-se 

apenas os relatórios disponíveis no sítio da BOVESPA. 

c) As demais empresas disponibilizaram todos os 10 relatórios; que foram 

devidamente analisados. 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

Para Beuren (2004), deve-se analisar de forma sistematizada todo o material obtido 

durante o processo de pesquisa. A análise, conforme a autora, faz-se presente em vários 

estágios da investigação científica, mas torna-se mais formal após o encerramento da coleta 

de dados.  

Nesta pesquisa, empregou-se a técnica análise de conteúdo que consiste, segundo 

Bardin (1977, p. 34), “no tratamento da informação contida nas mensagens”. Para Martins e 

Theóphilo (2007, p. 95), “análise de conteúdo é uma técnica para se estudar a comunicação de 

maneira objetiva e sistemática”. Dessa forma, analisou-se as informações contidas nos 

relatórios da administração das empresas de telecomunicações listadas na BOVESPA, 

publicados entre 1998 a 2008, para identificar as estratégias que envolvem a evidenciação de 

práticas de responsabilidade social para legitimação da organização.  
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No quadro 15, apresenta-se as etapas da análise de conteúdo descritas por Bardin 

(1977) e Richardson (1989). 

ETAPAS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

1º Pré análise 

- leitura do material; 

- escolha dos documentos 

- formulação de hipóteses e objetivo. 

Codificação - escolha da unidade de registro 

 
 

2º 
 

Categorização 

- categorizar o texto: 

- semântico - categorias temáticas; 
- sintáticos - verbos, adjetivos, advérbios etc.; 
- léxicos - ordenamento interno das operações; 
- expressivos - categorias que classificam os problemas de linguagem. 

3º Interpretação - fase final - entender o conteúdo revelado pelos dados 

Quadro 15 - Etapas da técnica de análise do conteúdo 

Fonte: Adaptado de Bardin (1977) e Richardson (1989).  

Com o intuito de analisar o conteúdo dos relatórios da administração das empresas de 

Telecomunicações listadas na BOVESPA, publicado no período transcorrido entre 1998 e 

2008, definiu-se como categoria a ser pesquisada as práticas de responsabilidade social 

evidenciadas por estas organizações. De acordo com Martins e Theóphilo (2007, p. 96), “a 

categorização é um processo de tipo estruturalista e envolve duas etapas: o inventário 

(isolamento das unidades de análises: palavras, temas, frases etc.) e a classificação das 

unidades comuns, revelando as categorias”. Richardson (1989) corrobora com esta ideia ao 

afirmar que a categorização pode ser realizada através das unidades de registro como, frase ou 

oração, tema, autor, documento ou item. 

Pata Beuren (2008, p. 138), a análise por área temática é uma das formas de 

categorização mais encontradas, a qual “consiste em isolar os temas de um texto coletado e 

extrair as partes utilizáveis e correlacionáveis ao problema de pesquisa”. Freitas, Cunha 

Júnior e Moscarola (1997, p. 6) ressaltam que “a escolha das categorias é o procedimento 

essencial da análise de conteúdo, visto que elas fazem a ligação entre os objetivos de pesquisa 

e seus resultados”.  

As práticas de responsabilidade social relatadas pelas empresas pesquisadas foram 

classificadas conforme o relatório intitulado: Práticas de responsabilidade social das 

Empresas: Relação entre os Princípios do Global Compact e Indicadores Ethos de 

responsabilidade social, publicado pelo Instituto Ethos (2003). Este relatório organiza a 

responsabilidade social em sete indicadores: (1) meio ambiente; (2) valores e transparência 

(com o mercado e stakeholders), (3) público interno (colaboradores); (4) fornecedores; (5) 
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clientes/consumidores; (6) comunidade, e (7) governo e sociedade. Nos casos em que as 

práticas já haviam sido classificadas pela própria empresa, averiguou-se se a classificação 

correspondia a sugerida pelos indicadores do Instituto Ethos (2003). 

Para alcançar o segundo objetivo específico - identificar e comparar as ações 

relacionadas à responsabilidade social divulgadas pelas organizações pesquisadas nos 

relatórios da administração publicados entre 1998 e 2008 - elaborou-se um construto de 

pesquisa que demonstra a forma como as práticas sociais foram classificadas (Quadro 16). 

INDICADORES  
DO ETHOS 

EXEMPLOS DAS PRÁTICAS LISTADAS PELO 
INSTITUTO ETHOS (2003) 

CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
RELATADAS PELAS EMPRESAS 

PESQUISADAS 

1. Meio 
ambiente 

- monitorar e analisar os impactos ambientais 
dos produtos e serviços (p. 152); 

- educação ambiental para o público interno e 
externo (p.153); 

- adoção de tecnologia limpa, 
retirada de resíduos tóxicos, e 
combustíveis alternativos;  

2. Valores e 
Transparência 

- manter conversa aberta com os stakeholders 
(p. 31); 

- estabelecer um posicionamento leal nas 
relações com a concorrência (p. 31); 

- implantação de um código de 
conduta e transparência;  

3. Público 
interno 

- participação nos resultados e bonificações. 
(p. 74); 

- manutenção de atividade de treinamento e 
capacitação contínua, e o oferecimento de 
bolsa de estudo a todos (p. 75); 

- valorização da diversidade, com o 
desenvolvimento de jovens (p. 75); 

- treinamento e desenvolvimento de 
funcionários;  

4. Fornecedores 

- exigir a reprodução das práticas de 
responsabilidade social do seu fornecedor e 
monitorar o cumprimento periodicamente (p. 
208); 

- em processo de terceirização, a empresa deve 
garantir o cumprimento mínimo das leis 
trabalhistas (p. 209); 

- aplicação da conduta ética interna 
(colaboradores) e externa 
(fornecedores); 

5. Consumidores
/Clientes 

- criar uma linha de comunicação com o 
cliente. (p. 222); 

- cuidado no tratamento aos consumidores, a 
busca de solução para problemas e 
assimilação de sugestões (p. 222); 

- política de valorização ao cliente;  

6. Comunidade 

- apoio a um projeto social (p. 264); 

- diálogo com organizações atuantes na 
comunidade (p. 264); 

- estabelecimento, reconhecimento e apoio ao 
trabalho voluntário (p. 265); 

- apoio a projetos sociais, esportivos 
e culturais; 

7. Governo e 
Sociedade 

- envolvimento ou participação em projetos 
sociais públicos (p. 359). 

- apoio a órgãos municipais em 
projetos educacionais. 

Quadro 16 - Construto para classificação das práticas de responsabilidade social 

Fonte: Instituto Ethos (2003) e relatórios da administração (BOVESPA, 2008).  
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Para alcançar o terceiro e quarto objetivo específico - identificar as formas 

isomórficas de legitimação relacionadas com as práticas de responsabilidade social das 

empresas pesquisadas; e; verificar quais os tipos de isomorfismo mais utilizados por elas no 

período compreendido entre 1998 a 2008 - elaborou-se o construto exposto no Quadro 17, que 

apresenta os tipos de isomorfismo, os motivos que levam as empresas a praticá-los, exemplos 

de isomorfismo citados pelos autores, e exemplos que correspondem ao processo de 

operacionalização da classificação da informação em determinado tipo isomórfico. 

TIPO  
MOTIVOS QUE LEVAM AO 

ISOMORFISMO  
EXEMPLOS DOS AUTORES EXEMPLOS  

IS
O

M
O

R
F

IS
M

O
 C

O
E

R
C

IT
IV

O
 

- Influência política e o 
problema da legitimidade 
(DIMAGGIO; POWELL 1983).  

- Expectativa cultural e a 
pressão que uma organização 
exerce sobre a outra, quando 
aquela se encontra em 
situação de dependência 
(CARRUTHERS, 1995; 
MACHADO-DA-SILVA  et al., 
2001). 

 

- Adoção de nova tecnologia 
para controle de poluição 
para se encaixarem na 
regulamentação ambiental 
(DIMAGGIO; POWELL 1983).  

- Contratação de funcionários 
portadores de deficiência 
para defender-se de ações 
de discriminação 
(DIMAGGIO; POWELL 1983).  

- Adoção de equipamentos 
condizentes com normas e leis 
que diminuam o impacto 
ambiental e de ruídos. 

- Treinar a mão-de-obra 
terceirizada de acordo com as 
normas e padrões exigidos pelo 
governo. 

- Inclusão profissional de pessoas 
com deficiência, e estimular os 
funcionários a uma cultura de 
respeito e valorização de pessoas 
portadoras de deficiência.  

IS
O

M
O

R
F

IS
M

O
 M

IM
É

T
IC

O
 

- Resposta  padronizadas as 
incertezas do ambiente 
(DIMAGGIO e POWELL 1983). 

- Copia, tanto estruturais como 
de procedimentos, de 
organização vistas como 
bem-sucedidas frente as 
incertezas ambientais 
(CARRUTHERS, 1995; 
MACHADO-DA-SILVA  et al., 
2001). 

- Metas e objetivos ambíguos e 
ambientes cheio de incertezas 
as empresas devem modelar-
se a outras organizações 
(ROSSETTO E ROSSETTO, 
2000).   

- Programas de qualidade de 
vida no trabalho 
implantados por empresas 
americanas, imitação de 
empresas japonesas 
(DIMAGGIO; POWELL 1983).  

- Adoção de remuneração 
compatível com as melhores 
práticas de mercado. 

- Comunicação com funcionários 
na tentativa de saber a opinião 
deles a respeito da empresa, 
buscar a satisfação do 
funcionário, clientes e acionistas. 

- Levar a cultura digital a quem 
não tem fácil acesso através de 
espaços comunitários. 

IS
O

M
O

R
F

IS
M

O
 

N
O

R
M

A
T

IV
O

 

- Profissionalização, 
envolvendo um conjunto de 
normas e procedimentos 
pelos profissionais 
(DIMAGGIO e POWELL 1983; 
CARRUTHERS, 1995; 
MACHADO-DA-SILVA  et al., 
2001). 

- Aceitação de normas sociais 
e profissionais (LAVARDA , 
2008). 

- Programas de educação no 
trabalho. 

- Reuniões de associações do 
comércio. 

- Parceria com o sindicato da classe 
para desenvolvimento de 
programas. 

- Programas de treinamento e 
desenvolvimento profissional 
adequado à função. 

- Benefícios além dos exigidos por 
lei. 

Quadro 17 - Construto da pesquisa para identificação de tipos de isomorfismo 

Fonte: Dados da pesquisa 
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As ações de responsabilidade social descritas nos relatórios da administração 

publicados pelas empresas pesquisadas foram classificadas como práticas de: isomorfismo 

coercitivo, isomorfismo mimético e isomorfismo normativo. O isomorfismo coercitivo se 

aplica às ações sociais obrigatórias. Cita-se como exemplo o “controle da licença ambiental e 

elaboração do relatório de impactos para o meio ambiente” (BRASIL T PAR. 01, 2000, p.15) 

que, mesmo se caracterizando como uma ação de natureza responsável, limita-se às práticas 

obrigatórias previstas em lei.  

O isomorfismo mimético é caracterizado pela imitação de práticas bem-sucedidas em 

outras organizações. Para caracterizá-lo, comparou-se as ações sociais relatadas pelas 

empresas em 1998 com as relatadas nos anos seguintes, a fim de identificar quais empresas 

modificaram suas práticas para aderir a tendências de outras. Cita-se como exemplo de 

isomorfismo mimético o “apoio a programas de voluntariado e estimulo aos colaboradores” 

(AMERICEL, 2002, p. 4), pois, 4 empresas relataram esta prática em 1998, duas aderiram em 

1999, e mais uma em 2000. Sendo que a última não publicara ações desse tipo anteriormente.  

O isomorfismo normativo é caracterizado pela adesão a normas e regulamentações 

sociais e profissionais. Cita-se como exemplo de isomorfismo normativo o “ Programa de 

Desligamento Incentivado” (ORG. 8, 1998, p. 15) que, além de ser uma exigência 

profissional, faz parte das normas da privatização da ANATEL. Dessa forma, práticas sociais e 

ambientais relacionadas a normas e exigências profissionais para o setor de telecomunicações 

- levantadas nos RA das empresas - serão classificadas como isomorfismo normativo. Os 

projetos sociais desenvolvidos pelas organizações também serão considerados como 

isomorfismo normativo resultante de normas sociais. Afinal, a sociedade cria expectativas de 

que as empresas se responsabilizem por programas que a integrem com comunidade. 

3.5 LIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A primeira limitação deste estudo é a subjetividade inerente à técnica utilizada no 

tratamento de dados, uma vez que a análise de conteúdo está sujeita à interpretação do 

pesquisador. Para amenizar distorções, delimitou-se os aspectos a serem investigados e 

considerou-se a opinião dos pesquisados. A segunda limitação da pesquisa é aceitar as ações 

de responsabilidade social relatadas pelas empresas pesquisadas como verdadeiras, haja vista 

que não foram realizados estudos para verificar se tais práticas estão, ou não, sendo 

realizadas. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo, apresenta-se a caracterização das empresas pesquisadas, as ações de 

responsabilidade socioambiental que estas mencionam em seus relatórios da administração, as 

práticas isomórficas evidenciadas para legitimação dessas organizações, e os tipos de 

isomorfismo mais praticados. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

Nesta seção, atende-se ao primeiro objetivo da pesquisa que é: caracterizar as 

organizações de capital aberto do setor de telecomunicações que informam ações relacionadas 

à responsabilidade socioambiental. O Quadro 18 contém a razão social, o nome de pregão na 

BOVESPA, ano de fundação no Brasil, e a área geográfica de atuação das empresas 

pesquisadas. 

RAZÃO SOCIAL  
NOME DE 
PREGÃO 

ANOS DE 
FUNDAÇÃO 
NO BRASIL  

ÁREA GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO  

BRASIL TELECOM  PARTICIPAÇÔES  S.A. BRASIL T PAR 1998 Nacional e internacional. 
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A EMBRATEL PAR 1998 Nacional e internacional. 

CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL 

CENTRAL 
CTBC TELECOM 1954 

A sua área de concessão compreende 
grande parte da região do Triângulo 
Mineiro e algumas cidades da região 
do Alto Paranaíba, noroeste do Estado 
de São Paulo, sul do Estado de Goiás e 
nordeste do Estado do Mato Grosso do 
Sul. 

GVT (HOLDING) S.A. GVT HOLDING 1999 
Estados das regiões Sul e Centro-Oeste 
e alguns Estados da região Norte do 
Brasil e ligações internacionais. 

INVITEL S.A. INVITEL  1998 

Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, 
Goiás, Distrito Federal, Tocantins e 
Rio Grande do Sul. 

JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A. JEREISSATI 1998 Nacional. 
LA FONTE TELECOM S.A. LA FONTE TEL 1998 Nacional. 
TELEC DE SÃO PAULO S.A. - TELESP TELESP 1998 Toda a região de São Paulo 
TELEFÔNICA S.A. TELEFÔNICA 1999 Nacional e internacional 
TELEMAR NORTE  LESTE  S.A. TELEMAR N L 1998 Rio de Janeiro e intrarregional 
TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A. TELEMAR PART 1998 Nacional. 

ZAIN PARTICIPAÇÔES S.A. ZAIN PART 1998 

Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, 
Goiás, Distrito Federal, Tocantins e 
Rio Grande do Sul. 

AMERICEL S.A. AMERICEL 1998 
Distrito Federal e os Estados de Goiás, 
Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Acre e Rondônia. 

Continua



Continuação 

RAZÃO SOCIAL  
NOME DE 
PREGÃO 

ANOS DE 
FUNDAÇÃO 
NO BRASIL  

ÁREA GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO  

FUTUREL S.A. FUTUREL 1998 
Rio Grande do Sul, Acre, Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. 

UNIPAR TELECOMUNICAÇÕES S.A. IMIPER TEL 1998 
Paraná, Santa Catarina, Amazonas, 
Amapá, Pará, Maranhão e Roraima. 

NEWTEL PARTICIPAÇÕES NEWTEL PAR 1998 
Rio Grande do Sul, Acre, Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. 

TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES 

S.A. 
TELEMIG PART 1998 Nacional e internacional. 

TIM PARTICIPAÇÕES S.A. TIM PART S/A 1998 Nacional e internacional. 

VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. VIVO  1998 Nacional e internacional. 

Quadro 18 - Caracterização das empresas de telecomunicações pesquisadas 

Fonte: BOVESPA e relatório da administração das empresas pesquisadas. 

Conforme demonstra o Quadro 18, a CTBC TELECOM é a empresa de telefonia fixa 

mais antiga do Brasil, pois começou a operar no País em 1954, quando o Sistema TELEBRAS 

ainda nem existia. Em 1998, após a venda da TELEBRAS, a CTBC TELECOM continuou 

operando em território nacional através da aquisição de algumas de concessões. As empresas 

com menos tempo de atuação no País são: a GVT HOLDING e a TELEFÔNICA, ambas 

adquiriram concessões para operar no Brasil, com capital estrangeiro, em 1999. As demais 

companhias foram fundadas no Brasil em 1998.  

No que refere à área de atuação geográfica, identificou-se que 48% delas atuam em 

todo o território nacional, no caso, 9 das 19 empresas pesquisadas. Dentre essas 9, seis 

trabalham com ligações nacionais e internacionais. As demais empresas dividem o território 

nacional, o que significa que atuam nas regiões para as quais adquiriram concessão. Dentre 

estas, destaca-se que a GVT HOTDING que, embora não opere em todo o território nacional, 

vende serviços de ligações interurbanas aos seus clientes. 

Observa-se que, dentre as empresas que dividem as regiões do Brasil para prestação 

serviços telefônicos, duas operam em um único Estado: a TELESP em São Paulo, e a 

TELEMAR N L no Rio de Janeiro. Estes, entretanto, são os Estados mais populosos e, por 

consequência, mais rentáveis do setor (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 1998). 

Tanto, que foram os mais disputados durante o processo de privatização do Sistema 

TELEBRAS (DALMAZO, 2000). 
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Durante a análise de dados, também se constatou que TIM PART S/A e a VIVO 

mudaram seus nomes comerciais no decorrer do período estudado. A TIM PARTICIPAÇÕES 

S.A denominou-se TELE CELULAR SUL até 2002 e, em 2001, foi a primeira empresa de 

telefonia móvel a adquirir concessão para operar em todo território nacional. A VIVO 

PARTICIPAÇÕES S.A. denominou-se TELESP CELULAR PARTICIPAÇÕES até 2003. 

Em suma, a maioria das empresas de telecomunicação que operam no Brasil foi fundada em 

1998, 13 operam em todo território nacional, e 5 destas também em território internacional. 

Apenas 6, das 19 empresas pesquisadas, continuam restritas aos territórios de concessão 

adquiridos durante o processo de privatização do Sistema TELEBRAS, com destaque para a 

TELESP e a TELEMAR N L, que operam nos dois Estados mais populosos e rentáveis do 

País: Rio de Janeiro e São Paulo.  

4.1.1 Serviços Prestados Pelas Operadoras de Telecomunicações Brasileiras 

Nesta seção, apresenta-se os serviços de internet, TV a cabo, telefonia fixa, móvel e 

pública ofertados por cada uma das empresas pesquisadas (Quadro 19).  

SERVIÇO OFERECIDO  
EMPRESA 

TELE FIXO  TELE MÓVEL  TELE PÚBLICO  INTERNET  TV A CABO  

BRASIL T PAR X X X X X 

EMBRATEL PAR X   X X 

CTBC TELECOM X X  X X 

GVT HOLDING X   X X 

INVITEL  X X  X  

JEREISSATI X X    

LA FONTE TEL X     

TELESP X  X X X 

TELEFÔNICA X   X X 

TELEMAR N L X X X X  

TELEMAR PAR X X X X  

ZAIN PART X   X X 

AMERICEL  X    

FUTUREL  X    

IMIPER TEL  X  X X 

NEWTEL PAR  X  X  

TELEMIG PART  X  X  

TIM PART S/A X X  X X 

VIVO   X  X  

Quadro 19 - Serviços prestados pelas operadoras de telecomunicações no Brasil 

Fonte: Relatório da administração. 
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De acordo com o exposto no Quadro 19, as empresas de telecomunicações que 

operam no Brasil não vendem apenas os serviços de telefonia fixa adquiridos na privatização 

do sistema de telecomunicações, elas também atuam nas áreas de internet, TV a cabo, 

telefonia móvel e pública. Dentre as empresas pesquisadas, 78% oferecem serviços de 

internet; 47,37% serviços de TV à Cabo; 42% serviços de telefonia fixa e móvel; e 21% 

serviços de telefonia pública. A BRASIL T PAR é a única empresa pesquisada a oferecer os 

cinco tipos de serviços.  

Esta variedade de serviços oferecidos pelas empresas pesquisadas pode ser 

justificada pelo desenvolvimento do mercado e pela mudança no perfil dos clientes que, em 

regiões de acirrada concorrência, podem optar pela operadora que lhe apresentar o melhor 

pacote de serviços, com atendimento eficiente e eficaz, a custos razoáveis. Parte dessa 

diversidade de serviços também pode ser atribuída a ANATEL, uma vez que esta aprovou a 

compra e venda de ações entre empresas de telefonia. Além disso, o Edital da ANATEL...  

estabeleceu restrições à propriedade cruzada, no sentido de que um grupo 
empresarial só poderia adquirir uma única holding, mas poderia arrematar 
operadoras de telefonia celular da Banda A desde que não fosse da mesma área de 
concessão. As operadoras de Banda B poderiam adquirir apenas duas operadoras de 
Banda A, uma em área nobre (de 1 a 6) e outra em área periférica (de 7 a 9) e que 
não colidissem com a área de atuação ou contígua (DALMAZO, 2000, p,199-200). 

Assim, percebe-se que o edital de privatização da telecomunicação nacional procurou 

evitar que uma única empresa ou grupo monopolizasse a oferta de serviços em determinada 

área de concessão. 

4.2 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E TIPOS DE ISOMORFISMO 

Nesta seção, atende-se aos cinco objetivos específicos desta pesquisa, que são: 

levantar práticas de responsabilidade socioambiental divulgadas nos relatórios da 

administração das empresas de telecomunicações no período compreendido entre 1998 e 

2008; comparar as práticas de responsabilidade socioambiental identificadas nos relatórios da 

administração das organizações pesquisadas entre 1998; verificar qual a empresa de 

telecomunicação que mais utilizou estratégias isomórficas na divulgação de suas práticas de 

responsabilidade socioambiental no período compreendido entre 1998 a 2008; e identificar as 

formas isomórficas de legitimação relacionadas com as práticas de responsabilidade 

socioambiental. 
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4.2.1 Práticas de Responsabilidade Socioambiental Identificadas nos RA Das Empresas 

Inicialmente, apresenta-se as práticas de responsabilidade socioambiental e os tipos 

de isomorfismo identificados nos relatórios da administração publicados pelas empresas 

pesquisadas no período transcorrido entre 1998 e 2008.  

4.2.1.1 BRASIL T PAR 

O Quadro 20 contém as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas nos 

relatórios da administração da BRASIL T PAR no período de 1998 a 2008. 

BRASIL T PAR  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Número de funcionários (p. 04).  
3 Treinamento para aperfeiçoar os funcionários (p. 04). - Normativo.  
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Programas antidrogas, tabagismo e alcoolismo, de 
prevenção a doenças sexualmente transmissíveis (p. 04). 

 

1998 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Informação do número de empregados (p. 12).  

3 

Valorização de pessoal; treinamento e aperfeiçoamento 
profissional; remuneração compatível com função; Projeto 
Apoio Daqui de apoio a funcionários que finalizaram seu 
contrato com a empresa, com apoio médico, financeiro, 
reflexão profissional, criação e desenvolvimento de projeto 
pessoal, programa de formação rápida e recolocação no 
mercado de trabalho (p. 12).  

- Normativo: remuneração compatível 
com a função da empresa; 
treinamento e desenvolvimento. 

- Mimética: JEREISSATI, TELESP, 
TELEMAR N L, TELEMAR PAR, 
AMERICEL, UNIPAR E TIM (1998). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1999 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 

Proteção ao meio ambiente; adoção de tecnologia limpa; 
retirada de resíduos tóxicos, combustíveis alternativos; 
analise e controle de riscos ao meio ambiente e para 
funcionários; controle da licença ambiental e elaboração 
do relatório de impactos para o meio ambiente; programas 
educacionais ambientais para os colaboradores (p.28). 

- Coercitivo: controle da licença 
ambiental e elaboração do relatório 
de impactos para o meio ambiente. 

- Normativo: proteção ao meio 
ambiente - adoção de tecnologia 
limpa, retirada de resíduos tóxicos, 
combustíveis alternativos. 

2000 

2 Criação e disseminação dos valores da empresa referentes 
à: segurança, meio ambiente, direitos humanos, 
diversidades, cultura e estilos; definir padrões e valores 
éticos de conduta no relacionamento entre funcionários, 
clientes, fornecedores, concorrentes, acionistas, 
investidores e a sociedade de forma geral; informação da 
quantidade de colaboradores desligados da empresa 
naquele ano; informação da distribuição e quantidade de 
funcionários com deficiência, níveis escolares, faixa etária 
e tempo de serviço; programas para desenvolver um bom 

- Normativo e Mimético: informação 
da distribuição e quantidade de 
funcionários em níveis escolares - 
EMBRATEL (1998), TIM (1998). 
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clima organizacional (p. 22,23,26). 

3 

Emprego, incentivo e projetos voltados a deficientes; 
definir padrões e valores éticos de conduta no 
relacionamento entre funcionários, clientes, fornecedores, 
concorrentes, acionistas, investidores e a sociedade de 
forma geral; Programa Trainee para treinar jovens recém-
formados para selecionar colaboradores com alto 
potencial; Programa de Estágio orientado para 
universitários, criando oportunidade de aprendizagem; 
Projeto Apoio Daqui - orientando o desligamento dos 
colaboradores; Programa de treinamento tecnológicos, 
motivacionais, mestrado, cursos técnicos no mercado de 
telecomunicação para os funcionários; programas para 
desenvolver um bom clima organizacional; melhorar a 
qualidade de vida profissional e familiar dos 
colaboradores; Programa de Participação nos Resultados 
(PPR) para funcionários gerenciais; benefícios como: 
plano de saúde, de previdência, auxilio alimentação e 
seguro de vida em grupo (p.20,22,23,24,26,27). 

- Mimético: plano de saúde, plano de 
previdência, auxilio alimentação e 
seguro de vida em grupo - 
JEREISSATI (1998), TELESP (1999), 
TELEFÔNICA (1999), TELEMAR PAR 

(1999), AMERICEL (1998, 1999), TIM 

(1998, 1999); programas 
educacionais a funcionários - 
EMBRATEL (1999); estudo 
participação nos resultados: 
EMBRATEL (1998), TELEMAR PAR 

(1999). 
- Normativo: programa de 

treinamento de funcionários: 
tecnológico, motivacionais, 
mestrado, cursos técnicos no 
mercado de telecomunicação; 
programas educacionais; e 
benefícios. 

- Coercitivo: emprego, incentivo e 
projetos voltados para deficientes. 
Legitimidade. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Definir padrões e valores éticos para o relacionamento 
entre a empresa e os clientes (p. 22).  

- Mimético: TELEMAT PART (1999).  

6 

Apoio e incentivo financeiro a projetos educacionais, 
culturais e comunitários; emprego, incentivo e projetos 
voltados aos deficientes; reciclagem do ensino médio dos 
adolescentes e jovens adultos; curso de informática e 
cidadania para comunidades carentes; doações de roupa, 
mobiliário, equipamentos de informática, livros, periódicos 
e veículos; definir padrões e valores éticos de conduta para 
o relacionamento entre a empresa e a sociedade de forma 
geral (p.19,20,21,22). 

- Normativo e Mimético: apoio e 
incentivo financeiro a projetos 
educacionais, culturais e 
comunitários - TELEMA PART (1999) 
AMERICEL (1999), TELEMIG PAR 

(1999). 

7 
Incentivo financeiro na construção do hospital de câncer 
em Rondônia. 

- Normativo. 

1 Redução e racionamento no uso de energia elétrica (p.01). - Mimético: TELESP (1998). 

2 

Compromisso com a qualidade, transparência e rapidez das 
informações disponibilizadas para o mercado e em sintonia 
com as exigências legais (Instrução CVM 358); quantidade 
e perfil dos empregados com grau escolar, tempo de 
serviço e empregados terceirizados (p.20,23). 

- Coercitivo: compromisso com a 
qualidade, transparência e rapidez 
das informações disponibilizadas 
para o mercado e em sintonia com 
as exigências legais.  

- Mimético: TELEFÔNICA (1998,1999), 
TELEMAR PAR (1999), UMIPER (1998) 
E VIVO (1999). 

- Normativo: quantidade e perfil dos 
empregados (grau escolar, tempo de 
serviço e empregados terceirizados). 

2001 

3 Valorização de talentos internos, promovendo um plano de 
carreira e crescimento profissional dentro do ambiente 
organizacional; Programa Apoio Daqui para recolocação 
de profissionais desligados da empresa no mercado de 
trabalho; participação nos resultados da empresa; acordos 
coletivos para reajustes salariais; treinamento para os 
funcionários nas áreas de estratégia, liderança, qualidade, 

- Mimético: plano de carreira e 
crescimento profissional - 
JEREISSATI (1998, 1999, 2000), 
TELEMIG PART (2000); segurança no 
trabalho: treinamento para 
funcionários na execução e na 
segurança do trabalho - TIM  (1999); 
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vendas e conhecimento do mercado; apoio à formação de 
funcionários em cursos superiores em universidades 
estrangeiras; Programas Trainee para o desenvolvimento 
dos currículos dos jovens colaboradores; benefícios como 
plano de saúde, de situações de emergências alimentação, 
seguro saúde, previdência privada; segurança no trabalho: 
treinamento para funcionários sobre execução e segurança 
do trabalho; preocupação com o clima e a cultura 
organizacional (p. 23,24,26). 

preocupação com o clima e cultura 
organizacional - VIVO  (2000). 

- Normativo: treinamento de 
segurança no trabalho para 
funcionários; desenvolvimento 
educacional; acordos coletivos para 
reajustes salariais; benefícios. 

- Coercitivo: treinamento de 
segurança no trabalho para 
funcionários. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Projeto Cliente Único para melhoria do relacionamento 
entre a empresa e o cliente (p.17). 

- Mimético: UMIPER (1998), TELEMIG 

PART (1999). 

6 

Patrocinou 112 projetos ligados à cultura: categorias artes 
cênicas, artes plásticas, cinema, dança, fotografia, vídeo e 
literatura; dentre eles, Prova de Êxito, Reciclagem do 
Adolescente, Profissionais Portadores de Deficiência 
Física nas Centrais de Atendimento, Central de 
Atendimento ao Deficiente Auditivo, Hospital do Câncer, 
Siminina, Se Esta Escola Fosse Minha, Agente Jovem, 
Democratização da Informática, Instituto Dunga, Projeto 
Carinho 2001, Restauração de Altares e Casa de Cora 
Coralina; patrocínio a projetos sociais esportivos; 
premiação à cultura, ações sociais e recursos humanos 
(p.21,22,26). 

- Normativo: apoio a projetos sociais, 
educacionais e culturais, 
premiações. 

- Mimético: premiações - TELEMIG 

PART (2000). 

7 Bolsa Escola (p.21). - Normativo  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 

Compromisso com a qualidade, transparência e rapidez das 
informações disponibilizadas para o mercado e em sintonia 
com as exigências legais (Instrução CVM 358); perfil dos 
colaboradores com quantidade por empresa, filial, função, 
faixa etária, tempo de serviço, sexo, grau de instrução, 
portadores de deficiência e grupo etário (p.32,43,44). 

- Coercitivo: compromisso com a 
qualidade, transparência e rapidez 
das informações disponibilizadas 
para o mercado e em sintonia com 
as exigências legais. 

- Normativo: quantidade e perfil dos 
empregados (grau escolar, tempo de 
serviço e empregados terceirizados). 

3 

Foco no relacionamento, bem como o trabalho em equipe; 
desenvolve ações de melhoria da qualidade de vida dos 
colaboradores e seus familiares; Projeto Gente da Gente: 
premia colaboradores que criam projetos e se destacam 
durante o ano; Projeto Times de Organização de Projetos: 
proporciona o desenvolvimento pleno do potencial do 
trabalhador; participação dos colaboradores nos resultados 
da empresa; Programa Arrancada de Vendas: premia os 
melhores vendedores; estratégia de seleção que busca 
profissionais de diversas culturas organizacionais e sociais; 
acordo coletivo envolvendo sindicato e trabalhadores; 
benefícios como plano de saúde, alimentação, seguro de 
vida; treinamento (p. 13,37,38,39, 40). 

- Normativo: estratégia de seleção; 
acordo coletivo de trabalho 
envolvendo sindicato e 
trabalhadores; treinamento; 
premiações; benefícios. 

- Mimético: premiação de 
funcionários - TELESP (2001); 
desenvolve ações de melhoria da 
qualidade de vida dos colaboradores 
e seus familiares - TELEMIG PAR 

(2000); acordo coletivo de trabalho 
envolvendo sindicato e 
trabalhadores - TIM (1999); 
premiações - TIM (2000) 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Foco no relacionamento e no trabalho em equipe visando 
atender e satisfazer às necessidades do cliente (p.13). 

- Mimético: satisfazer às necessidades 
do cliente - TELESP (2000). 

6 
Apoio a projetos culturais, dança, recuperação de 
patrimônio público, teatro, literatura, audiovisual; apoio a 
projetos sociais e esportivos (p.34,35). 

- Normativo 

2002 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
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1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 

Compromisso com a qualidade, transparência e rapidez das 
informações disponibilizadas para o mercado e em sintonia 
com as exigências legais (Instrução CVM 358); Perfil dos 
empregados com  quantidade de colaboradores por 
empresa, filial, função, faixa etária; distribuição por tempo 
de serviço, sexo, grau de instrução, portadores de 
deficiência e grupo etário (p.32,45). 

- Coercitivo: compromisso com a 
qualidade, transparência e rapidez 
das informações disponibilizadas 
para o mercado e em sintonia com 
as exigências legais; perfil dos 
empregados. 

3 

Programas de melhoria da qualidade de vida dos 
funcionários; qualidade nos recursos humanos: 
desenvolveu programas nos quais reconhece o sucesso e o 
alcance dos resultados dos seus colaboradores; apoia o 
desenvolvimento criativo e premia seus funcionários; 
Projeto Times de Organização de Projetos: proporciona o 
desenvolvimento pleno do potencial do trabalhador; 
Programa Arrancada de Vendas: premia os melhores 
vendedores; estratégia de seleção para busca profissionais 
de diversas culturas organizacionais e sociais; 
possibilidade de crescimento dentro da empresa, 
potencializa os profissionais da empresa, perfil e vagas 
abertas; valoriza jovens formados; estratégia de 
remuneração dos funcionários com participação nos 
resultados, remuneração variada de acordo com o alcance 
dos resultados e reajustes salariais de acordo com as 
exigências da CLT; benefícios como plano de saúde, 
alimentação, seguro de vida e previdência complementar; 
treinamento; preocupação com a segurança no trabalho: 
envolve funcionários da empresa e de empresas 
colaboradoras (p.40,41,42,45,46). 

- Coercitivo: reajustes salariais de 
acordo com as exigências da CLT; 
busca profissionais de diversas 
culturas organizacionais e sociais. 

- Normativo: benefícios; premiações; 
segurança no trabalho; treinamento e 
desenvolvimento; 

- Mimético: qualidade nos recursos 
humanos - TELEMAR PART (1999); 
valoriza jovens formados - VIVO 

(2002). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 

Apoio a projetos culturais como audiovisuais, dança, teatro 
e literatura; apoio a projetos sociais e esportivos; programa 
de voluntariado para colaboradores e familiares 
(p.37,38,40). 

- Normativo: apoio a programas 
sociais, educacionais e culturais. 

- Mimético: programa de voluntariado 
para colaboradores e familiares - 
AMERICEL (2002), TELEMIG N L 

(2002). 

2003 
 
 
 
 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Recuperação de parques do patrimônio público (p.40).  

2 
Compromisso com a qualidade, transparência e rapidez da 
informação disponibilizada para o mercado (p.31). 

- Coercitivo  

2004 

3 Preocupação com a qualidade de vida dos colaboradores: o 
Programa Viva Mais se baseia em quatro pilares - esporte, 
saúde, lazer e cidadania para os funcionários; qualidade de 
recursos humanos: integração do pessoal às expectativas 
da empresa; possibilidade de crescimento dentro da 
empresa; potencializa os profissionais da empresa, perfil e 
vagas abertas e parceria com empresas Júnior; estratégia 
de seleção: busca profissionais de diversas culturas 
organizacionais e sociais; programas de estágios, 
alinhamento das expectativas de carreira, objetivos 
individuais e organizacionais dos colaboradores e 
estagiários, mobilidade de carreira, retenção e sucessão; 
estratégia de remuneração dos funcionários com 
participação nos resultados, remuneração variada de 

- Coercitivo: reajustes salariais de 
acordo com as exigências da CLT: 
estratégia de seleção, busca 
profissionais de diversas culturas 
organizacionais e sociais. 

- Normativo: treinamento; 
preocupação com a segurança no 
trabalho; Benefícios. 
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de acordo com as exigências da CLT; benefícios como 
plano de saúde, alimentação, seguro de vida e previdência 
complementar; treinamento; preocupação com a segurança 
no trabalho: envolve funcionários da empresa e de 
empresas colaboradoras (p.35,37,38,39,46). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Apoio a projetos sociais, esportivos e culturais; programa 
de voluntariado para colaboradores e familiares (p.34,36).  

- Normativo 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 

Compromisso com a qualidade, transparência e rapidez da 
informação disponibilizada para o mercado; Aplicação da 
conduta ética dentro da empresa interna (colaboradores) e 
externa (fornecedores); perfil dos empregados com 
quantidade de colaboradores por empresa, filial, função e 
faixa etária; distribuição por tempo de serviço, sexo, grau 
de instrução, portadores de deficiência e grupo etário 
(p.30,31,37, 38, 39 e 40). 

- Coercitivo: compromisso com a 
qualidade, transparência e rapidez 
da informação disponibilizada para 
o mercado. 

- Normativo: perfil dos empregados. 

3 

Preocupação com a qualidade de vida dos colaboradores: o 
Programa Viva Mais se baseia em quatro pilares - esporte, 
saúde, lazer e cidadania para os funcionários e 
dependentes; qualidade de recursos humanos: integração 
do pessoal às expectativas e produtos da empresa, 
possibilidade de crescimento dentro da empresa, incentivo 
e proteção a novas ideias dadas pelos funcionários, 
incentivo para adolescentes ingressarem no mercado, 
incentivo a comunicação entre colaboradores, estagiários e 
terceiros; Diversificação no quadro de pessoal; Programa 
para treinamento e desenvolvimento de seus 
colaboradores; Estratégia de remuneração dos 
funcionários: participação nos resultados, remuneração 
variada de acordo com o alcance dos resultados e reajustes 
salariais de acordo com as exigências da ACT; Benefícios: 
plano de saúde, plano alimentação, seguro de vida e 
previdência complementar; Programas de desenvolvimento 
voltados para os seus colaboradores (p.36); Preocupação 
com segurança no trabalho (p.32-37). 

- Coercitivo: diversificação no quadro 
de pessoal; reajustes salariais de 
acordo com as exigências da ACT. 

- Normativo: programa para 
treinamento e desenvolvimento de 
colaboradores; benefícios; 
preocupação com segurança no 
trabalho. 

- Mimético: incentivo e proteção a 
novas ideias dos funcionários - VIVO 

(2001, 2002). 

4 
Aplicação da conduta ética dentro da empresa interna 
(colaboradores) e externa (fornecedores) (p.31). 

- Mimético: TELEMAR PAR (1999) 

5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Apoio a projetos sociais, esportivos e culturais (p. 31). - Normativo 

 
 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 

Compromisso com a qualidade, transparência e rapidez da 
informação disponibilizada para o mercado; Aplicação da 
conduta ética dentro da empresa interna (colaboradores) e 
externa (fornecedores); Perfil dos empregados: quantidade 
de colaboradores por empresa, quantidade de 
colaboradores por função, faixa etária, tempo de serviço, 
por sexo, por grau de instrução (p.35,36,43-44). 

- Coercitivo: compromisso com a 
qualidade, transparência e rapidez 
da informação disponibilizada para 
o mercado. 

- Normativo: perfil dos empregados. 

2006 

3 Aprimoramento da segurança no trabalho; Busca promover 
a atualização o desenvolvimento e o treinamento 
profissional e estimular o bom desempenho das funções 
por seus colaboradores; Programa para desenvolvimento e 
de treinamento de seus colaboradores; Incentiva, premia e 

- Coercitivo: oferece bônus aos 
colaboradores que alcançarem as 
metas e reajustes salariais de acordo 
com as exigências da CLT. 

- Normativo: aprimoramento da 
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protege a criatividade e inovação no trabalho; Premia os 
colaboradores destaques em suas áreas; Programa de 
remuneração: possibilita a participação dos colaboradores 
nos resultados da empresa, oferece bônus aos 
colaboradores que alcançarem as metas e reajustes 
salariais de acordo com as exigências da ACT; Programas 
voltados para a qualidade de viva dos seus colaboradores; 
Benefícios: plano de saúde, plano alimentação, seguro de 
vida e previdência complementar (p.45,46,47,48.50,51,51). 

segurança no trabalho; atualização, 
desenvolvimento e treinamento do 
profissional; premiações; e 
benefícios. 

- Mimético: premia os colaboradores 
destaques em suas áreas - TELESP 

(2005), TELEMIG PART (2005). 

4 
Aplicação da conduta ética dentro da empresa interna 
(colaboradores) e externa (fornecedores) (p. 36). 

 

5 Preocupação com relacionamento com o cliente (p.25).  

6 Apoio a projetos sociais, esportivos e culturais (p.41). - Normativo 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 

Perfil dos empregados: quantidade de colaboradores por 
empresa, quantidade de colaboradores por função, faixa 
etária e tempo de serviço; Adoção de compromisso e 
valores que expressem o comprometimento da empresa 
com os clientes, seus acionistas e a comunidade (p.16,40). 

- Coercitivo: adoção de compromisso 
e valores que expressem o 
comprometimento da empresa com 
os clientes, seus acionistas e a 
comunidade. 

3 

Programa de oportunidade de emprego a jovens e 
profissionais formados no exterior; Programas de 
desenvolvimento e educação dos seus colaboradores; 
Premiação a funcionários destaque; Incentivos financeiros 
aos colaboradores para alcançarem as metas da empresa 
(p.16,17). 

- Normativo: premiação a 
funcionários destaque; 
desenvolvimento do colaborador. 

 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Programas que alcancem as necessidades dos clientes 
(p.13).  

- Normativo 

6 

Incentivos a projetos comunitários nas áreas de cultura, 
esporte, educação e meio ambiente; Adoção de 
compromisso e valores que expressem o comprometimento 
da empresa com a comunidade (p.40). 

- Normativo 

 
2007 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 
Realização de campanhas internas para conscientização 
dos colaboradores, tais como: Programa de Redução de 
Energia e Programa de Reciclagem (p.21). 

- Normativo  

2 
Perfil dos empregados: quantidade de colaboradores por 
empresa e por grau de instrução (p.18). 

 

3 
Investe na educação e desenvolvimento e reconhecimento 
dos funcionários; Preocupação com a saúde e segurança de 
seus colaboradores (p.19,20). 

- Normativo: Segurança e 
desenvolvimento. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Projeto que busca a melhoria no relacionamento com o 
cliente. (p.15). 

- Mimético: TELEMIG PAR (2007), TIM 

(2007). 

6 
Incentivos a programas culturais, educação, esportivos e 
de meio ambiente; Programas educacionais a comunidades 
carentes (p.40,41). 

- Normativo 

2008 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

Quadro 20 - Práticas de responsabilidade socioambiental da BRASIL  T PAR 

Fonte: Relatório da administração. 
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De acordo com o exposto no Quadro 20, verifica-se que a BRASIL T PAR 

evidenciou práticas sociais relativas aos sete indicadores de responsabilidade social apontados 

pelo Instituto Ethos (2003). No indicador meio ambiente (1), a empresa relatou algumas ações 

sociais previstas em lei, como a obtenção da licença ambiental e a elaboração do Relatório de 

Impactos para o meio ambiente; e outras de caráter voluntário, como a realização de 

programas internos para conscientizar os colaboradores em relação ao uso racional dos 

insumos naturais. 

No indicador valores e transparência e governança (2), a empresa relatou, nos 10 

anos pesquisados, a quantidade de colaboradores, gênero, idade, grau de escolaridade e região 

onde atuam. A partir de 2001, a empresa passou a informar a adoção de valores e 

transparência com relação ao mercado de ações, e a implementação de um código de ética 

convergente com as recomendações dos órgãos controladores, conforme recomenda a CVM.  

No vertente público interno (3), a empresa mencionou o desenvolvimento de projetos 

para melhorar a qualidade de vida dos funcionários e familiares, e a concessão de benefícios 

aos colaboradores, ainda que a maioria destes seja obrigatória como, por exemplo, a creche, 

que está prevista no artigo 389 da CLT. Destaca-se que BRASIL T PAR investiu alto no 

desenvolvimento profissional e pessoal do seu quadro de funcionários, prática esta que possui 

grande destaque na perspectiva do Instituto Ethos (2003). A empresa também mantém um 

programa de apoio aos colaboradores desligados da organização, que é uma prática exigida no 

edital de privatização da ANATEL e recomendada pelo Instituto Ethos (2003). Considerando-

se as ações relatadas, infere-se que a BRASIL T PAR busca um bom relacionamento com 

seus colaboradores, a fim de mantê-los na organização e incentivá-los no trabalho.  

Já com relação aos fornecedores (4), a BRASIL T PAR mencionou apenas a 

aplicação de um código de conduta ética interna e externa, o que é pouco em relação às 

recomendações contidas no relatório Práticas de responsabilidade social das Empresas: 

Relação entre os Princípios do Global Compact e Indicadores Ethos de responsabilidade 

social, publicado pelo Instituto Ethos (2003). 

No indicador consumidores/clientes (5), a BRASIL T PAR informou a disseminação, 

entre os colaboradores, de um código de ética para promover a excelência no atendimento aos 

clientes. Isso demonstra que a empresa está adotando práticas já bem-sucedidas em outras 

organizações do setor. A BRASIL T PAR também relatou, em 2001, a implementação do 

Projeto Cliente Único, que tenta focalizar a atenção no atendimento e relacionamento com o 

cliente, que é uma ação prevista pela LGT e pela Resolução 316 da ANATEL, havendo 

apenas a empresa se adequado às determinações legais.  
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Com relação à comunidade (6), a empresa relatou apoio a projetos de cunho social, 

esportivo, cultural e educacional, o que demonstra uma importante interação com a 

comunidade que a cerca.  

Conforme a Tabela 01, as práticas de responsabilidade socioambiental mais 

evidenciadas nos relatórios da administração da BRASIL T PAR são as relacionadas ao 

indicador valores e transparência com 53,24% das citações, seguida por comunidade com 

18,71% e valores e transparência com 15,83%. 

Tabela 01 - Quantidade de práticas socioambientais da BRASIL  T PAR 01 

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 

Público interno (3) 1 4 9 10 9 12 8 7 8 3 3 74 53,24% 

Comunidade (6) 2 - 6 5 2 3 2 1 1 2 2 26 18,71% 

Valores e transparência (2) 1 1 5 2 2 2 1 3 3 2 - 22 15,83% 

Consumidores/Clientes (5) - - 2 1 1 - - - 1 1 1 7 5,10% 

Meio ambiente (1) - - 4 1 - - - - - - 1 6 4,32% 

Governo e Sociedade (7) - - 1 1 - - - - - - - 2 1,44% 

Fornecedores (4) - - - - - - - 1 1 - - 2 1,44% 

Total 4 5 27 20 14 17 11 12 14 8 7 139 100% 

Fonte: Relatório da administração. 

Analisando o percentual de ocorrência das ações evidenciadas pela BRASIL T PAR 

entre 1998 e 2008, infere-se que a estratégia da empresa é apresentar-se à sociedade como 

uma organização responsável para com os funcionários, a comunidade e o mercado. Observa-

se também que houve um significativo aumento no número de práticas sociais em 2000 e 

2001, o que pode representar uma tentativa de ser reconhecida como uma empresa 

socialmente responsável já nos primeiros anos de atuação no setor privado. Essa iniciativa vai 

ao encontro da afirmação de Déa Roglio et al. (2009, p. 87) de que “ser reconhecida como 

uma organização socialmente responsável é importante para o sucesso presente e futuro das 

organizações”. 

4.2.1.2 EMBRATEL 

No Quadro 21, apresenta-se as práticas de responsabilidade socioambiental descritas 

nos Relatórios de Administração da EMBRATEL, publicados no sítio da BOVESPA no 

período compreendido entre 1998 e 2008. 
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EMBRATEL  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1 Não apresentou ação de responsabilidade.  
2 Quantidade de funcionários (p.07).  

3 

Programa incentivado de rescisão contratual 
(PIRC); estudo para inclusão de participação de 
funcionários da gerencia e nos resultados da 
empresa (p.07). 

- Normativo: Programa Incentivado de 
Rescisão Contratual. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade.  
5 Serviço 0800 inteligente (p.03). - Coercitivo  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

 
 
 
 
 
1998 
 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Quantidade de funcionários; setor de maior 
contratação dentro da empresa (p.07). 

 

3 
Capacitação dos funcionários; programa 
qualidade no serviço (p.04). 

- Normativo: Capacitação dos 
funcionários. 

- Mimético: Capacitação de funcionários. 
BRASIL T PAR, JEREISSATI, TELESP, 
TELEMAR N L, TELEMAR PAR, AMERICEL, 
UMIPER, TIM 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Oferecimento de Call Center (p.03). - Coercitivo: Call Center. 

6 Programa projeto cidadão (p.04).  
- Normativo e Mimético: BRASIL T PAR 

(1998) 

 
 
 
 
1999 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Quantidade de funcionários; setores de maior 
contratação (p.9). 

 

3 Incentiva o treinamento de seu pessoal (p.9). - Normativo: treinamento de seu pessoal. 
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Implementação do Call Center (p.3). - Coercitivo: Call Center. 

6 

Projeto cidadão 21 - contribuição financeira para 
o Instituto Ayrton Senna para capacitação da 
juventude brasileira; projeto capacitação solidária 
- contribuição financeira para capacitação de 
jovens carentes; apoio projetos de sociais, 
culturais e de lazer (p.5). 

- Normativo: Projetos Sociais. 
- Mimético: Participação em outras 

entidades. AMERICEL (1999) 

 
 
 
 
2000 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Quantidade de funcionários da empresa (p.10).  
3 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Incentivo a programas culturais, esportivos e de 
assistência de apoio a sociedade (p.7). 

- Normativo: Projetos Sociais 

 
 
 
2001 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Número de funcionários (p.11).  

3 

Programa de qualidade de vida desenvolvido para 
seus funcionários; Programa demissão incentiva 
para funcionários em idade de aposentadoria 
(p.11). 

- Mimético - Programa de qualidade de 
vida. BRASIL T PAR (2000), VIVO 
(2000). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade.  

 
 
 
 
2002 

5 Adoção de Call Centers (p.10). - Coercitivo 
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EMBRATEL  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

6 
Incentivo a programas culturais, científicos, 
esportivos e de assistência de apoio a sociedade 
(p.7). 

- Normativo: Projetos Sociais 

7 
Projeto educacional com a fundação biblioteca 
nacional; programas em parceria com a UNESCO e 
USP (p.07). 

- Normativo: Projetos Sociais 

1 Não apresentou ação de responsabilidade social. - Mimético: AMERICEL (2000) 
2 Quantidade de funcionários (p.10).   

3 
Programa de qualidade de vida desenvolvido para 
seus funcionários; Premiação para estar entre as 
100 melhores empresas para trabalhar (p.11).  

- Normativo: Premiação para estar entre as 
100 melhores empresas para trabalhar. 

- Mimético: Premiações - BRASIL T PAR 

(2001), TELESP (2001, 2002), TLEMAR N L 

(2001, 2002), VIVO (2001, 2002). 
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Adoção de Call Centers (p.10). - Coercitivo 

6 
Incentivo a programas culturais, científicos, 
esportivos e de assistência de apoio a sociedade; 
projetos sociais voltados para a saúde (p.07). 

- Normativo; Projetos Sociais. 

2003 

7 
Projeto educacional com a fundação biblioteca 
nacional (p.7). 

- Normativo; Projetos Sociais. 

1 Projeto mico-leão-dourado; Brasil das águas (p.9). 

- Normativo: Projetos Ambientais. 
- Mimético: BRASIL T PAR (2000, 2001), 

TELESP (1999, 2003), AMERICEL (1998, 
2000), TELEMIG (2002, 2003), TIM (2000, 
2001, 2002, 2003), VIVO (2001, 2003). 

2 Quantidade de funcionários (p.12).  

3 
Programa de qualidade de vida desenvolvido para 
seus funcionários; premiação programa qualidade 
de vida (p.12).  

- Normativo: Premiações. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade.  
5 Call Center (p.12). - Coercitivo 

6 

Apoio a projetos culturais, ambientais, 
educacionais e assistenciais a comunidade; 
premiação cultura nota 10; programas de 
voluntariado entre os funcionários (p.9,10,12) 

- Normativo: Projetos Sociais; premiações. 

2004 

7 
Projeto educacional com a fundação biblioteca 
nacional (p.07). 

- Normativo: Projetos Sociais 

1 
Implementar o bom uso dos recursos e eliminação 
dos desperdícios (p.19). 

- Normativo: Projetos Ambientais 

2 
Destaque na cultura organizacional da empresa; 
código de conduta de ética; Número de 
funcionário (p.12,13,14). 

- Coercitivo: Código de conduta de ética.  
- Mimético: Destaque na cultura 

organizacional da empresa; Código de 
conduta de ética - Brasil T PAR (2003), 
TELEMAR PAR (2004), TELEMAR N L 

(2003,2004), VIVO (2003, 2004). 

3 
Treinamento de pessoal; participação nos 
resultados (p.18,20). 

- Normativo: treinamento de pessoal. 
- Mimético: Participação nos resultados. 

BRASIL T PAR (2004), TLEMAR N L (2001), 
TELEMAT PAR (1999), VIVO (2001) 

4 Não apresentou ação de responsabilidade.  
5 Call Center (p.18). - Coercitivo. 
6 Apoio a projetos culturais e educacionais (p.10).  - Normativo: Projetos Sociais. 

2005 

7 
Projeto educacional com a fundação biblioteca 
nacional que gerou o prêmio boa cidadania 

- Normativo: Projetos Sociais. 
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EMBRATEL  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

corporativa (p.20).  
1 Projetos ambientais (p.12). - Normativo 

2 
Formação da nova cultura organizacional e 
disseminação dos valores empresariais; número de 
funcionários (p.15,16). 

 

3 

Incentivo no treinamento e valorização dos seus 
colaboradores; interesse na opinião dos seus 
funcionários; preocupação com a qualidade de 
vida de seus colaboradores (p. 15,16). 

- Normativo: treinamento. 
- Mimético: qualidade de vida de seus 

colaboradores - BRASIL T PAR (2004), 
TELEMIG PAR (2005). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Atenção as satisfação dos clientes (p.15).  

6 

Apoio a projetos culturais, ambientais, 
educacionais e assistenciais a comunidade; apoio 
a educação para portadores de necessidades 
especiais (p.12). 

- Normativo: Projetos Sociais. 
- Mimético: Apoio a educação para 

portadores de necessidades especiais - 
VIVO (2003). 

2006 

7 
Apoio financeiro as escola públicas carentes; 
Parceria com instituições públicas para o 
desenvolvimento da educação (p. 10,12).  

- Normativo: Projetos Sociais 
- Mimético: Apoio financeiro as escola 

públicas carentes - TELESP (2005). 

1 
Projetos ambientais; Premiação melhor projeto 
meio ambiente (p.17). 

- Normativo: Projetos Ambientais; 
premiações. 

- Mimético: Premiações - CTBC TELECOM 

(2006), TELEMIG PAR (2006). 

2 
Aplicação de código de ética; Lei sox; 
preocupação com a transparência; número de 
funcionários (p.6, 16,17). 

- Coercitivo 

3 

Desenvolvimento dos funcionários; 
Desenvolvimento de competência de lideranças; 
incentivo a qualidade de vida dos colaboradores; 
busca da qualidade no serviço para funcionários 
de acordo com a lei Oxley; desenvolvimento dos 
líderes; premiação qualidade de vida (p.16, 
17,18). 

- Coercitivo: Busca da qualidade no 
serviço para funcionários de acordo com 
a lei Oxley. 

- Normativo: Desenvolvimento dos 
funcionários; 

- Premiações. 
- Mimético: Desenvolvimento de liderança 

- TELEMAR PAR (2006) 
4 Não apresentou ação de responsabilidade.  

5 
Prioriza a satisfação dos clientes com o 
atendimento (p.16). 

 

6 

Apoio a educação da comunidade, investimento 
em tecnologia da informação para a sociedade; 
apoio a educação de pessoas com necessidades 
especiais; apoio a projetos culturais; projetos 
sociais e ambientais; Prêmio impressa EMBRATEL 

(p.14,15,16,17). 

- Normativo: Projetos Sociais; premiações.  

2007 

7 

Criação da sociedade civil de interesse público; 
parceria com secretárias estaduais e municipais 
com objetivo na educação; apoio em projetos 
culturais na UFMG (p.13,15). 

- Normativo: Projetos Sociais 

1 
Adoção de compromissos socioambientais 
programa gestão do meio ambiente (p.14,23). 

- Normativo: Projetos Ambientais. 

2 
Aplicação de código de ética; Lei Sox; 
preocupação com a transparência; número de 
funcionários (p.5,6,22). 

- Coercitivo: Aplicação de código de ética, 
Lei Sox. 

2008 

3 Desenvolvimento educacional dos seus 
colaboradores; treinamento aos funcionários; 
Procura proporcionar um bom ambiente de 

- Normativo: Treinamento, Segurança. 
- Mimético: Segurança - BRASIL T PAR 

(2007), PROCURA PROPORCIONAR UM BOM 
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EMBRATEL  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

trabalho; preocupação com a segurança no 
trabalho e saúde (p.21,22,23). 

AMBIENTE DE TRABALHO, TLEMAR N L 

(2007). 

4 
Principio do bom relacionamento com fornecedor 
(p.22). 

- Mimética: AMERICEL (2007). 

5 
Call Center; principio do bom relacionamento 
com cliente (p.1,22). 

- Coercitivo: Call Center. 
- Mimético: Principio do bom 

relacionamento com cliente - CTBC 

TELECOM (2007), TELEMIG PAR (2007), 
TIM (2007). 

6 

Programas educacionais voltados para a 
comunidade; apoio a educação de pessoas com 
necessidades especiais; preocupação com a 
cidadania e o desenvolvimento sustentável; apoio 
a projetos culturais; programas de cursos on-line; 
apoio a inclusão profissional de portadores de 
deficiência; compromissos sociais com órgão 
estaduais; premiação de suas ações (p.14,18,19, 
20) 

- Normativo: Projetos Sociais; 
- Premiações. 

7 

Projeto governo eletrônico; sociedade civil de 
interesse público; apoio a alunos e escolas 
públicas; apoio em projetos culturais na UFMG 

(p.4,15,17). 

- Normativo: Projetos Sociais. 

Quadro 21 - Práticas de responsabilidade socioambiental da EMBRATEL 

Fonte: Relatório da administração. 

De acordo com o exposto no Quadro 21, verifica-se que a EMBRATEL realizou 

práticas sociais com relação a todos os indicadores. Em relação ao indicador meio ambiente 

(1), a empresa obteve premiações por seu empenho. Dessa maneira, presume-se que a 

sociedade já está reconhecendo o esforço da companhia nessa área, e que a exposição advinda 

desta premiação pode ser vista como fator de vantagem competitiva perante as concorrentes 

(TINOCO; ROBLES, 2006). 

Com relação a valores e transparência (2), identificou-se que a empresa evidenciou 

informações que, segundo o Instituto Ethos (2003), a qualificam como uma organização 

preocupada com a transparência. Cita-se como exemplo destas ações: o incentivo à cultura, os 

valores organizacionais e a implementação do código de ética na empresa. Destaca-se, no 

entanto, que estas ações foram relatadas apenas nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, após a 

Lei Sabarnes-Oxley entrar em vigor. 

No que concerne ao indicador público interno (3), a empresa informou a realização 

de práticas sociais em nove dos 10 anos pesquisados. Dentre estas ações, encontram-se 

algumas das práticas sugeridas pelo Instituto Ethos (2003) como, por exemplo, treinamento 

contínuo, programas de qualidade de vida e no serviço.    
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Práticas relacionadas aos fornecedores (4) foram relatadas apenas em 2008. Já as 

práticas voltadas ao indicador consumidores/clientes foram a implantação de Call Center e a 

adoção de princípios de bom relacionamento com os clientes, demonstrando que as práticas 

sociais da EMBRATEL estão voltadas ao bom atendimento de seus stakeholders. De acordo 

com o Instituto Ethos (2003), quando bem aproveitada, a comunicação com o 

cliente/consumidor contribui para o aprimoramento dos procedimentos da organização. 

A empresa informou ações relacionadas ao indicador comunidade (6) em nove dos 

10 anos pesquisados. Ao que parece, a EMBRATEL procura estabelecer laços sólidos com a 

comunidade através do apoio a projetos sociais, culturais, de lazer, educacionais e de saúde, 

conforme sugerido pelo Instituto Ethos (2003). Ressalta-se que, em 2007 e 2008, a 

organização recebeu premiações por suas ações nesta área. 

Práticas direcionadas ao indicador governo e sociedade (7) foram informadas nos 

sete últimos anos pesquisados, em especial, parcerias com órgãos públicos voltados à 

educação em escolas carentes. No ano de 2002, a EMBRATEL e a Biblioteca Nacional 

implementaram um projeto educacional que foi premiado 2005. Assim, infere-se que a 

EMBRATEL se empenha em promover sua imagem púbica. Isso corrobora a afirmação de 

Sanches (2000) de que a parceria com órgãos do governo para promoção de programas sociais 

proporciona grande visibilidade à organização. 

De acordo com a Tabela 02, as práticas de responsabilidades socioambientais mais 

evidenciadas nos relatórios da administração da EMBRATEL são as relacionadas ao 

indicador comunidade com 34,92% das citações, seguida por público interno com 20,60% e 

valores e transparência com 17,30%.  

Tabela 02 - Quantidade de práticas socioambientais da EMBRATEL 

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 
Comunidade (6) - 1 5 3 4 5 6 2 5 5 8 44 34,92% 
Público interno (3) 3 2 1 - 2 2 2 1 4 5 4 26 20,60% 
Valores e transparência (2) 1 2 2 1 1 1 1 4 2 4 3 22 17,40% 
Governo e Sociedade (7) - - - - 3 1 1 1 2 3 4 15 11,90% 
Consumidores/Clientes (5) 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 2 11 8,70% 
Meio ambiente (1) - - - - - - 2 2 1 2 2 9 7,0% 
Fornecedores (4) - - - - - - - - - - 1 1 0,70% 
Total 5 6 8 4 11 9 13 11 15 20 24 126 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Analisando o percentual de ocorrência das ações socioambientais realizadas pela 

EMBRATEL entre 1998 e 2008, constata-se que, embora priorize a comunidade, o público 
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interno, os valores e a transparência, a empresa também mantém algumas práticas voltadas ao 

governo, à sociedade, ao consumidor e ao meio ambiente. Os fornecedores, no entanto, são 

praticamente ignorados no que tange as ações sociais relatadas pela empresa.    

4.2.1.3 CTBC TELECOM 

O Quadro 22 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da CTBC TELECOM no período de 1998 a 2008. 

CTBC TELECOM  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE  SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  
1998   
1999   
2000   
2001   
2002   
2003   
2004   
2005  

Não apresentou relatório da administração. 
 

 
1 Certificação ISO 14001 (p. 14). - Normativo  

2 
Perfil dos empregados: há pessoas da terceira idade, 
portadores de necessidades especiais e menores de 
idade; Quantidade de funcionários (p.12,13). 

- Coercitivo: pessoas da terceira 
idade, portadores de necessidades 
especiais. 

3 

Oferece treinamento aos colaboradores; Incentivo para 
que os colaboradores demonstrem sua opinião; Estudo 
do clima organizacional da empresa; Participação dos 
funcionários da empresa nos resultados da companhia; 
Preocupação com a qualidade de vida dos colaboradores 
(p.12,13). 

- Normativo: treinamento aos 
colaboradores. 

- Mimético: Preocupação com a 
qualidade de vida dos 
colaboradores - BRASIL T PAR 

(2005), EMBRATEL (2004); 
Participação nos resultados - 
BRASIL T PAR (2005), EMBRATEL 

(2005), GVT HOLDING (2005), 
TELEMIG PAR (2005), VIVO (2005); 
Estudo do clima organizacional 
da empresa. TIM (2004) E VIVO 

(2005); Treinamento. BRASIL T 

PAR (2005), EMBRATEL (2005), 
GVT HOLDING (2005), TELEMIG 

PAR (2005), VIVO (2005). 
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 Preocupação com as necessidades do cliente (p.13). 
- Mimético: TELESP (2002), 

TELEMAR PAR (2004). 

6 
Apoio a projetos sociais educacionais para a sociedade 
(p.14). 

- Normativo: Projetos Sociais. 
- Mimético: BRASIL T PAR (2005), 

EMBRATEL (2005), TELESP (2005), 
TELEMAR PAR (2005), AMERICEL 

(2005), TELEMIG PAR (2005), TIM 

(2005). 

2006 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Certificação ISO 14001 (p.19). - Normativo 2007 

2 
Preocupação com a cultura organizacional da empresa; 
Gestão transparente (p.2,3). 

 



 93 
 

CTBC TELECOM  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE  SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

3 Treinamento; Valorização de pessoal (p.17). - Normativo: Treinamento 
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Destaque na relação com os clientes (p.07).  
6 Apoio a programas educacionais (p.18). - Normativo: Projetos Sociais 
7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 
Programas de redução de energia elétrica e redução da 
emissão de CO2 (p.19). 

- Normativo: Projetos Ambientais. 

2 Quantidade de pessoal (p.18).  

3 

Preocupação com a qualidade de vida dos 
colaboradores; Estudo do clima organizacional da 
empresa; Treinamento; melhoria no ambiente de 
trabalho; Incentivo ao alcance das metas da empresa 
(p.17). 

- Normativo: Treinamento. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Comprometimento com a satisfação do cliente (p.17).   

6 
Incentivo a programas educacionais e sociais voltados 
para a sociedade (p.18). 

- Normativo: Projetos Sociais. 

2008 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

Quadro 22 - Práticas de responsabilidade socioambiental da CTBC TELECOM 

Fonte: Relatório da administração. 

De acordo com o exposto no Quadro 22, a CTBC TELECOM não apresentou 

Relatórios nos anos transcorridos entre 1998 e 2005. Nos anos em que este foi publicado, 

observa-se que suas ações sociais não permearam os indicadores fornecedores, governo e 

sociedade. Nesse sentido, infere-se que a empresa ainda não prioriza estes públicos. 

Em 2006, 2007 e 2008, a CTBC TELECOM relatou ações voltadas ao indicador 

meio ambiente (1), no caso, a certificação ISO 14001 e o programa de redução do consumo de 

energia e de emissão de CO2. Infere-se que a empresa quer ser reconhecida como uma 

organização engajada em questões ambientais. Isso corrobora com a afirmação de Guarindo 

Filho e Machado-da-Silva (2001, p.37) de que “a adequação aos requisitos ambientais aceitos 

como padrões legítimos é oportunidade para assegurar o reconhecimento social da 

organização, melhorar seu relacionamento com a sociedade e reduzir riscos em momentos 

turbulentos, ao longo da sua história”. 

A empresa demonstra pouca preocupação com valores e transparência (2), pois relatou 

poucas práticas nesta área. Nesse sentido, vale lembrar da recomendação do Instituto Ethos 

(2003) de que os valores das empresas devem estar presentes em todas as suas ações, pois, 

prestar contas e transformar a transparência no cargo chefe da empresa reforça o seu 

compromisso para com toda a sociedade. 
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No que tange ao indicador público interno (3), a CTBC TELECOM informa que 

realiza pesquisa de clima organizacional com o objetivo de obter subsídios para melhorar a 

qualidade de vida e o ambiente de trabalho, incentiva, ouve e considera a opinião de seus 

colaboradores. Isso é um ponto positivo para a organização, pois, segundo o Instituto Ethos 

(2003), a sociedade exige das empresas uma postura responsável com relação aos seus 

funcionários. 

Em relação a consumidores/clientes (5), a companhia afirma que investe no 

relacionamento com os clientes e compromete-se com suas necessidades. Para Frey (2005, 

p.101),  a qualidade no atendimento aos clientes é um aspecto importante para a consolidação 

da responsabilidade social empresarial.  

No que diz respeito à comunidade (6), a empresa apoia programas educacionais e 

sociais. Segundo Tombi, Salm e Menegasso (2006, p.126), as práticas de responsabilidade 

social voltadas à comunidade são duplamente vantajosas porque, ao mesmo tempo em que 

promovem ganhos sociais, agregam maior competitividade a organização, uma vez que esta 

passa a ser bem vista por potenciais clientes. 

Embora informe práticas sociais somente nos três últimos anos pesquisados, a CTBC 

TELECOM revela potencial para responsabilidade ambiental, pois conquistou o selo ISO que, 

segundo Cicco (1994), é a comprovação de que a empresa opera dentro dos requisitos da 

gestão social.  

Conforme exposto na Tabela 03, as práticas de responsabilidade socioambiental mais 

evidenciadas nos relatórios da administração da CTBC TELECOM são as relacionadas ao 

público interno com 43,3% das citações, seguida por comunidade, e valores e transparência, 

ambos com 16,66%.  

Tabela 03 - Quantidade de práticas socioambientais da CTBC TELECOM 

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 
Público Interno (3) - - - - - - - - 5 2 6 13 43,3% 
Comunidade (6) - - - - - - - - 2 1 2 5 16,66% 
Valores E Transparência (2) - - - - - - - - 2 2 1 5 16,66% 
Meio Ambiente (1) - - - - - - - - 1 1 2 4 13,33% 
Consumidores/Clientes (5) - - - - - - - - 1 1 1 3 10% 
Fornecedores (4) - - - - - - - - - - - - - 
Governo E Sociedade (7) - - - - - - - - - - - - - 
Total - - - - - - - - 11 7 12 30 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Analisando os índices de práticas sociais e ambientais comunicadas pela CTBC 

TELECOM, infere-se que a empresa concentra a maior parte de sua atenção no público 

interno. O alto índice de práticas relativas a esse indicador demonstra que a companhia 

privilegia este público.  

4.2.1.4 GVT GOLDING 

O Quadro 23 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da GVT HOLDING no período de 1998 a 2008. 

GVT HOLDING  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE  SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1998   

1999   

2000   

2001   

2002   

2003   

2004  

Não apresentou relatório da administração. 
 

 

1 Não apresentou ação de Responsabilidade  

2 
Distribuição de funcionários por área geográfica e 
nível escolar (p.14). 

 

3 
Relacionamento com o sindicato; Benefícios de 
acordo com a legislação; Participação dos 
funcionários nos resultados da empresa (p.15,16). 

- Normativo: Relacionamento com o 
sindicato. 

- Coercitivo: Benefícios de acordo com a 
legislação. 

- Mimético: Participação dos funcionários 
nos resultados da empresa - BRASIL T PAR 

(2004); Benefícios - BRASIL T PAR (2004), 
TELEMIG PAR (2004). 

4 Não apresentou ação de Responsabilidade  

5 Atendimento as necessidades dos clientes (p.34).   

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

 
 
 

2005 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Distribuição de funcionários por área geográfica e 
nível escolar (p.2)   

3 
Benefícios de acordo com a legislação; 
Participação dos funcionários nos resultados da 
empresa (p.2). 

- Coercitivo: Benefícios de acordo com a 
legislação. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2006 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.   
 
 2 

Distribuição de funcionários por área geográfica e 
nível escolar (p.4).  
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3 

Programas de treinamento de colaboradores; 
Benefícios de acordo com a legislação; 
Participação dos funcionários nos resultados da 
empresa ou compra de ações (p.4). 

- Normativo: Treinamento. 
- Coercitivo: Benefícios de acordo com a 

legislação. 
- Mimético: Treinamento e Benefícios. 

BRASIL T PAR (2005), EMBRATEL (2005), 
TELESP (2005), TELEMAR N L (2005), 
TELEMAT PAR (2004), AMERICEL (2005), 
TELEMIG PAR (2005), TIM (2005). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 Atendimento as necessidades dos clientes (p.34). - Mimético: TELESP (2002), TELEMAR PAR 

(2004). 

6 Apoio a programas sociais e educacionais (p.5). 

- Normativo: Projetos sociais. 
- Mimético: BRASIL T PAR (2006), EMBRATEL 

(2006), TELESP (2006), CTBC TELECOM 

(2006), TELEMAR N L (2006), TELEMAR PAR 

(2006), AMERICEL (2006), TELEMIG PAR 

(2006), TIM (2006). 

 
2007 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Distribuição de funcionários por área geográfica e 
nível escolar; Gestão de transparência com o 
público (p.33,34). 

 

3 

Opções de compra de ações. - IFRS CVM 562/08; 
Participação nos resultados da empresa; Programas 
de treinamento de colaboradores; Benefícios de 
acordo com a legislação para trabalhadores e 
familiares (p.24,33). 

- Coercitivo: Opções de compra de ações 
(IFRS CVM 562/08), Benefícios de acordo 
com a legislação. 

- Mimético: TELEMAR N L (2006), TELEMAR 

PAR (2006), AMERICEL (2006), TELEMIG PAR 

(2006), TIM (2006). 

4 
Atendimento as necessidades dos fornecedores 
(p.34).  

5 Atendimento as necessidades dos clientes (p.34).   

6 Incentivos a projetos sociais e educacionais (p.34).  

 
2008 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

Quadro 23 - Práticas de responsabilidade socioambiental da GVT HOLDING 

Fonte: Relatório da administração. 

Conforme o Quadro 23, a GVT HOLDING apresentou práticas sociais apenas entre 

os anos de 2005 e 2008. Além disso, a empresa relatou poucas ações nos indicadores voltados 

ao meio ambiente, fornecedores, governo e sociedade. 

Em relação ao indicador valores e transparência (2), a empresa descreve o perfil de 

seus colaboradores e pratica uma gestão transparente. No indicador público interno, a empresa 

destaca os benefícios, a participação nos resultados e o treinamento oferecido aos 

funcionários. Por um lado, a GVT HOLDING atende a recomendação do Instituto Ethos 

(2003) de valorizar e incentivar a participação dos colaboradores, por outro, só concede 

benefícios obrigatórios, não mais do que exige a lei. 
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No tocante aos consumidores/clientes (5) e comunidade, a empresa não expressa suas 

ações de forma clara: informa que atende as necessidades dos seus clientes, mas não apresenta 

detalhes; comunica que participa de projetos sociais e educacionais, mas não os identifica. 

Nesse sentido, o Instituto Ethos (2003) recomenda que as empresas realizem práticas 

voluntárias na comunidade onde atuam, pois isso melhorará a qualidade de vida da população 

local, promoverá sua imagem perante os clientes atuais e atrairá novos, haja vista que a 

sociedade atual tende a dar preferência às organizações socialmente responsáveis. 

De acordo com a Tabela 04, as práticas de responsabilidade socioambiental mais 

evidenciadas nos relatórios da administração da GVT HOLDING são as relacionadas ao 

público interno com 56,5% das citações, seguida por valores e transparência com 21,8%, 

consumidores e clientes com 13,0%, e comunidade com 8,5%.  

Tabela 04 - Quantidade de práticas socioambientais da GVT HONDING  

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 
Público interno (3) - - - - - - - 3 3 3 4 13 56,5% 
Valores e transparência (2) - - - - - - - 1 1 1 2 5 21,8% 
Consumidores/Clientes (5) - - - - - - - 1 - 1 1 3 13,0% 
Comunidade (6) - - - - - - - - - - 2 2 8,5% 
Meio ambiente (1) - - - - - - - - - - - - - 
Fornecedores (4) - - - - - - - - - - - - - 
Governo e Sociedade (7) - - - - - - - - - - - - - 
Total - - - - - - - 4 4 4 9 23 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Embora GVT HOLDING apresente algumas práticas sociais voltadas aos indicadores 

valores e transparência (2), público interno (3), consumidores/clientes (5) e comunidade (6), 

verifica-se a ausência de ações relativas ao meio ambiente (1), fornecedores (4), governo e 

sociedade (7). Infere-se que a desatenção nestas áreas pode prejudicar o desempenho da GVT 

HOLDING, pois, conforme as pesquisas realizadas por Bruni et al. (2008); Kitahara (2007); 

Simpson e Kohers (2002); Ruf et al. (2001); Waddock e Graves (1997), as ações de 

responsabilidade social favorecem tanto a imagem, quanto o retorno financeiro da 

organização. Nesse sentido, Simpson e Kohers (2002) acrescentam que há uma relação 

positiva entre os aspectos sociais e econômicos das empresas.  

4.2.1.5 INVITEL 

O Quadro 24 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da INVITEL no período de 1998 a 2008. 
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                       INVITEL 
ANO AÇÕES DE RESPONSABILIDADE  SOCIOAMBIENTAL  
1998 
1999 
2000 

Não apresentou relatório da administração nestes anos 

2001 Não divulgou ações de responsabilidade social no relatório da administração deste ano. 
2002 Não divulgou ações de responsabilidade social no relatório da administração deste ano. 
2003 Não divulgou ações de responsabilidade social no relatório da administração deste ano. 
2004 Não divulgou ações de responsabilidade social no relatório da administração deste ano. 
2005 Não divulgou ações de responsabilidade social no relatório da administração deste ano. 
2006 Não divulgou ações de responsabilidade social no relatório da administração deste ano. 
2007 Não divulgou ações de responsabilidade social no relatório da administração deste ano. 
2008 Não divulgou ações de responsabilidade social no relatório da administração deste ano. 

Quadro 24 - Práticas de responsabilidade socioambiental da INVITEL 

Fonte: Relatório da administração. 

Observa-se, no Quadro 24, que a INVITEL não comunicou nenhuma prática de 

responsabilidade social nos dez anos pesquisados. Presume-se que a realização e/ou a 

comunicação de ações desta natureza ainda não faz parte dos valores desta empresa. É 

possível que isso prejudique o desempenho da INVITEL, pois, de acordo com Catarina e 

Serva (2004), a responsabilidade social é um importante fator de vantagem competitiva na 

atual economia globalizada.  

Durante esta pesquisa, constatou-se que a LA FONTE TEL, ZAIN PART, 

FUTUREL, NEWTEL PAR também não comunicam ações de responsabilidade social, o que 

as coloca na mesma condição da INVITEL.  

4.2.1.6 JEREISSATI 

O Quadro 25 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da JEREISSATI no período de 1998 a 2008. 

JEREISSATI  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE  SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Valorização do pessoal (p.01).  

3 
Treinamento e aperfeiçoamento dos seus 
colaboradores; Plano de previdência privada; Plano 
de carreira estruturada (p.1). 

- Normativo: Treinamento e 
aperfeiçoamento dos seus colaboradores 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1998 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  1999 
2 Valorização do pessoal (p.01).  
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JEREISSATI  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE  SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

3 
Treinamento e aperfeiçoamento dos seus 
colaboradores; Plano de carreira estruturada (p.1). 

- Normativo: Treinamento e 
aperfeiçoamento dos seus colaboradores 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Valorização do pessoal (p.01).  

3 
Treinamento e aperfeiçoamento dos seus 
colaboradores; Plano de carreira estruturada (p.1). 

- Normativo: Treinamento e 
aperfeiçoamento dos seus colaboradores 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2000 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Valorização do pessoal (p.01).  

3 Treinamento e aperfeiçoamento dos colaboradores (p.1). 
- Normativo: Treinamento e 

aperfeiçoamento dos seus colaboradores 
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2001 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Valorização da missão, valores e visão da empresa; 
Incentivo a ética o trabalho (p.01). 

- Mimético: Valorização da missão, valores 
e visão da empresa - VIVO (2000). 

3 
Oferece assistência médica; Treinamento e 
reciclagem de pessoal; Incentivo ao alcance de 
metas; Incentivo a ética o trabalho (p.1). 

- Normativo: Treinamento e 
aperfeiçoamento dos seus colaboradores. 

- Mimético: Assistência médica - BRASIL 

T PAR (2001), AMERICEL (2000), 
VIVO (2001) 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2002 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Valorização da missão, valores e visão da empresa; 
Incentivo a ética o trabalho (p.1). 

 

3 
Oferece assistência médica; Treinamento e 
reciclagem de pessoal; Incentivo ao alcance de 
metas; Incentivo a ética o trabalho (p.1). 

- Normativo: Treinamento e 
aperfeiçoamento dos seus colaboradores. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2003 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Valorização da missão, valores e visão da empresa; 
Incentivo a ética o trabalho (p.1). 

 

3 
Oferece assistência médica; treinamento e reciclagem de 
pessoal; incentivo ao alcance de metas (p.1). 

- Normativo: Treinamento e 
aperfeiçoamento dos seus colaboradores. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2004 

5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
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JEREISSATI  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE  SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2005 
2006 
2007 
2008 

 Não divulgou ações de RS no RA destes anos.  

Quadro 25 - Práticas de responsabilidade socioambiental da JEREISSATI 

Fonte: Relatório da administração. 

Conforme evidencia o Quadro 25, nos sete primeiros anos, a JEREISSATI apenas 

publicou informações referentes aos indicadores público interno (3), valores e transparência 

(2). Posteriormente, não mais informou práticas sociais em seus relatórios.  

Com relação ao público interno (3), a empresa comunicou ações voltadas à 

valorização de pessoal, treinamento, plano de carreira e previdência privada para os 

funcionários. Estes benefícios já haviam sido relatados em 1998. 

Em se tratando de valores e transparência (2), a empresa destacou, em 2003 e 2004, a 

importância da missão, dos valores, da visão e da ética. Isso demonstra que a JEREISSATI 

está tentando construir uma cultura organizacional com valores bem definidos e apropriados. 

Isso corrobora a afirmação de Frey (2005) de que a adoção de uma gestão transparente e ética 

proporciona a organização um vinculo longo, de fidelidade entre a empresa, seus clientes e 

parceiros comerciais.  

Conforme a Tabela 05, as práticas de responsabilidade socioambiental mais 

evidenciadas nos relatórios da administração da JEREISSATI são as relacionadas ao público 

interno com 54,29% das citações, seguida por valores e transparência com 45,71%.  

Tabela 05 - Quantidade de práticas socioambientais da JEREISSATI 

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 
Público interno (3) 3 2 2 1 4 4 3 - - - - 19 54,29% 
Valores e transparência (2) 1 1 1 1 4 4 4 - - - - 16 45,71% 
Meio ambiente (1) - - - - - - - - - - - - - 
Fornecedores (4) - - - - - - - - - - - - - 
Consumidores/ Clientes (5) - - - - - - - - - - - -  
Comunidade (6) - - - - - - - - - - - -  
Governo e Sociedade (7) - - - - - - - - - - - - - 
Total 4 3 3 2 8 8 7 - - - - 35 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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As referidas práticas, no entanto, foram relatadas somente entre 1998 e 2004, 

demonstrando que, no início, a empresa desenvolveu algumas ações de responsabilidade 

social, mas, com o passar dos anos, deixou de realizar, ou de comunicar, assuntos desta 

natureza. 

4.2.1.7 TELESP 

O Quadro 26 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da TELESP no período de 1998 a 2008. 

TELESP 
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1 
Redução no uso da energia elétrica, frota de 
veículos (p.17).  

2 não apresentou ação de Responsabilidade  

3 

Programa de desligamento Incentivado (PDI); 
Sistema de Remuneração por metas - oportunidade 
de progresso dentre da empresa; Clima de 
transparência e diálogo com os funcionários; 
Respeito com os profissionais da empresa e 
sindicato; Treinamento para colaboradores 
(p.10,11,12). 

- Normativo: Treinamento.  
- Coercitivo: Programa de desligamento 

Incentivado: PDI. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Preocupação com o atendimento para os clientes, 
banco de horas para atendimento, atendimento 
especial para clientes deficientes (p.14). 

 

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1998 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Número de funcionários e áreas treinadas (p.11).  

3 

Treinamento para funcionários no atendimento ao 
cliente; Sistema de Remuneração por metas; 
Benefícios: acordo de reestruturação do fundo de 
pensão da Sistel; Programa de contratação de 
profissionais do mercado (p.11,12). 

- Normativo: Treinamento. 
- Coercitivo: Benefícios: acordo de 

reestruturação do fundo de pensão da 
Sistel. 

- Mimético: Benefícios. AMERICEL, 
TIM (1998) 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Ampliação de horas no atendimento ao cliente 
(p.15). 

- Mimético: EMBRATEL, UMIPER, 
TELEMIG PAR (1998) 

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1999 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Número de funcionários (p.11).  

3 

Treinamento de colaboradores por área; Sistema de 
Remuneração por metas; Benefícios: acordo de 
reestruturação do fundo de pensão da Sistel; 
Programa de contratação de profissionais do 
mercado (p.11,12). 

- Normativo: Treinamento. 
- Coercitivo: Benefícios: acordo de 

reestruturação do fundo de pensão da 
Sistel. 

4 não apresentou ação de Responsabilidade  

2000 

5 Contínuo treinamento de pessoal no atendimento ao  
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TELESP 
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

cliente; Investimentos no atendimento e 
necessidades dos clientes (p.14). 

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Número de funcionários (p.11).  

3 
Treinamento de colaboradores; Premiação de 
funcionários que se destacam (p.11). 

- Normativo: Treinamento; 
- Premiações. 
- Mimético: Premiações. VIVO (2000) 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 

Apoio a programas sociais voltados para a 
sociedade carente; Apoio a programas sociais e 
educacionais para pessoas portadores de 
necessidades especiais (p.11.15). 

- Normativo: Programas Sociais 
- Mimético: Programas Sociais. BRASIL 

T PAR, EMBRATEL, TELEMAR PAR, 
AMERICEL, TELEMIG PAR, TIM E VIVO 

(2000). 
- Apoio a programas sociais e 

educacionais para pessoas portadores 
de necessidades especiais. TIM (2000) 

2001 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Número de empregados fixos e temporários (p.11).  

3 
Programas de treinamento de funcionários; 
Premiação de funcionários que se destacam (p.12). 

- Normativo: Treinamento; Premiações. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Instalação de aparelhos para deficientes auditivos, 
motores e de fala; Preocupação com a qualidade no 
atendimento ao cliente e suas necessidades (p.5,12). 

- Mimético: Qualidade no atendimento 
ao cliente e suas necessidades. 
TELEMIG PAR (2000) E VIVO (2001). 

6 
Instalação de aparelhos para deficientes auditivos, 
motores e de fala (p.05). - Normativo: Programas Sociais 

2002 

7 Não apresentou ação de Responsabilidade  

1 

Redução do nível de ruído dos equipamentos; 
Programa de eficiência do uso de água e energia 
elétrica de acordo com a legislação; Descarte de 
baterias das estações telefônicas. Em atendimento a 
resolução do CONAMA (Conselho Nacional do 
meio ambiente); uso de combustíveis de acordo 
com a necessidade (p.17). 

- Coercitivo: Descarte de baterias das 
estações telefônicas (CONAMA). 

- Programa de eficiência do uso de água 
e energia elétrica de acordo com a 
legislação. 

- Mimético: Energia elétrica. BRASIL T 

PAR (2001) 
- Recolhimento de baterias usadas. TIM 

(2000) 
2 Número de empregados fixos e temporários (p.11).  

3 
Programas de treinamento de funcionários 
Premiação de funcionários que se destacam (p.12). 

- Normativo: Treinamento; Premiações 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Atenção no atendimento ao cliente (p.12).  

6 

Apoio a programas sociais, culturais e educacionais 
a comunidades carentes (p.18). Apoio a programas 
sociais e culturais com associações da comunidade 
(p.18). 

- Normativo: Programas Sociais. 
 

2003 

7 
Programas sociais e educacionais juntamente com 
órgão públicos (p.18). 

- Normativo: Programas Sociais.  
- Mimético: EMBRATEL, TELEMIG PAR 

(2002), AMERICEL (2001),  
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TELESP 
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1 

Redução do nível de ruído dos equipamentos; 
Programa de eficiência do uso de água e energia 
elétrica de acordo com a legislação; Descarte de 
baterias das estações telefônicas. Em atendimento a 
resolução do CONAMA (Conselho Nacional do 
meio ambiente); Uso de combustíveis de acordo 
com a necessidade (p.17). 

- Coercitivo: Descarte de baterias das 
estações telefônicas (CONAMA). 

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Incentivo no desenvolvimento de seus 
colaboradores; Premiação aos funcionários 
destaques; Pesquisa do clima organizacional da 
empresa (p.13). 

- Normativo: Treinamento; - 
Premiações 

- Mimético: Pesquisa do clima 
organizacional da empresa - 
AMERICEL (2001), TIM E VIVO (2002). 

4 não apresentou ação de Responsabilidade  

5 
Instalação de aparelhos para deficientes auditivos, 
motores e de fala; Forte compromisso com o cliente 
(p.5,13). 

 

6 
Apoio a programas sociais, culturais e educacionais 
a comunidades carentes (p.18). - Normativo: Programas Sociais. 

2004 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social. - Normativo: Programas Sociais. 

1 

Redução do nível de ruído dos equipamentos; 
Programa de eficiência do uso de água e energia 
elétrica de acordo com a legislação; Descarte de 
baterias das estações telefônicas. Em atendimento a 
resolução do CONAMA (Conselho Nacional do meio 
ambiente); Uso de combustíveis de acordo com a 
necessidade (p.15). 

- Coercitivo: Descarte de baterias das 
estações telefônicas (CONAMA). 

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Incentivo no desenvolvimento de seus 
colaboradores; Premiação aos funcionários 
destaques; Incentivo no alcance de metas; 
Melhoramento no ambiente do trabalho; Eleita uma 
das melhores empresas para trabalhar (p.11,12). 

- Normativo: Treinamento; Premiações 
- Mimético: Incentivo no alcance de 

metas - JEREISSATI (2004) 
- Melhoramento no ambiente do 

trabalho - TIM (2002), VIVO (2004). 
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Instalação de aparelhos para deficientes auditivos, 
motores e de fala; Forte compromisso com o cliente 
(p.4,12). 

 

6 
Apoio a programas sociais, culturais e educacionais 
a comunidades carentes (p.16). - Normativo: Programas Sociais. 

2005 

7 

Apoio ao desenvolvimento educacional na rede 
púbica de ensino; Parceria com órgãos públicos no 
resgate histórico e cultural da cidade; Apoio a 
conselhos que trabalham com crianças (p.16). 

- Normativo: Programas Sociais. 

1 

Apoia programas ambientais; Elaboração de um 
comitê responsável pela preservação do meio 
ambiente, utiliza energia alternativa, redução de 
ruídos e descarte de baterias conforme resolução do 
CONAMA (p.27). 

- Coercitivo: Descarte de baterias das 
estações telefônicas (CONAMA). 

2 

Adoção de código de ética para os colaboradores e 
gestores; Distribuição de funcionários por faixa 
etária, gênero, tempo de serviço e grau de instrução 
(p.19,25). 

- Mimético: Adoção de código de ética 
para os colaboradores e gestores - 
BRASIL T PAR, EMBRATEL, AMERICEL, 
TELEMIG PAR, TIM E VIVO (2005). 

2006 

3 Código de ética para funcionários; Incentivo ao 
desenvolvimento de pessoal; Código de ética para 

- Coercitivo: Benefícios: auxilio creche. 
- Normativo: Treinamento. 
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TELESP 
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

funcionários. que se destacam na empresa; 
Benefícios: plano de saúde, alimentação, 
previdência privada, seguro de vida, auxilio creche, 
transporte e associações; Incentivo ao trabalho 
voluntário dos colaboradores (p.19,21,22,25) 

- Mimético: Código de ética para 
funcionários - TELEMIG PAR (2004); 
benefícios - BRASIL T PAR, GVT 

HOLDING, TELEMAR N L (2005), 
JEREISSATI (2003); Incentivo ao 
trabalho voluntário dos colaboradores 
- AMERICEL (2004). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Preocupação com as necessidades do cliente (p.14).  

6 
Apoio a programas educacionais voltados para a 
comunidade crente (p.25; Apoio a projetos culturais 
(p.25). 

- Normativo: Programas Sociais. 
-  

7 
Apoio a programas públicos de educação; Combate 
ao trabalho infantil juntamente com o governo 
(p.25). 

- Normativo: Programas Sociais. 
 

1 

Apoia programas ambientais; Elaboração de um 
comitê responsável pela preservação do meio 
ambiente, utiliza energia alternativa, redução de 
ruídos e descarte de baterias conforme resolução 
do CONAMA (p.23). 

- Coercitivo: Descarte de baterias das 
estações telefônicas (CONAMA). 

2 

Aumento da qualidade da informação divulgada 
pela empresa; Código de ética para funcionários e 
gestores; Distribuição de funcionários por faixa 
etária, gênero, tempo de serviço e grau de instrução; 
Destaque na cultua, missão e valores da empresa 
(p.16,19,21). 

- Coercitivo: Aumento da qualidade da 
informação divulgada pela empresa e 
código de ética. 

- Mimética: Destaque na cultua, missão 
e valores da empresa - JEREISSATI 

(2004), EMBRATEL (2005), TELEMAR N 

L, TELEMAR PAR, AMERICEL (2006). 

3 

Incentivo ao desenvolvimento de pessoal; Incentiva 
e reconhece os talentos que se destacam na 
empresa; Remuneração variada, de acordo com o 
alcance das metas; Benefícios: plano de saúde, 
alimentação, previdência privada, seguro de vida, 
auxilio creche, transporte e associações; Código de 
ética para funcionários (p.18,19,20,21).  

- Coercitivo: Benefícios: auxilio creche. 
- Normativo: Treinamento. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Apoio a programas educacionais voltados para a 
comunidade carente; Apoio a projetos culturais 
(p.22). 

- Normativo: Projetos Sociais. 

2007 

7 
Apoio a programas públicos de educação; Combate 
ao trabalho infantil juntamente com o governo 
(p.23). 

- Normativo: Projetos Sociais. 

1 

Programas ambientais: gestão ambiental, gestão de 
resíduos e redução no consumo de energia; 
Incentiva o consumo consciente dos funcionários 
(p.31,33) 

- Mimético: Incentiva o consumo 
consciente dos funcionários - 
TELEMAR N L (2005), VIVO (2006), 
TELEMAR PAR, TELEMIG PAR, TIM 

(2007). 

2 

Aumento da qualidade da informação divulgada 
pela empresa; Código de ética para funcionários e 
gestores; Relação de transparência com os 
investidores; Distribuição de funcionários por faixa 
etária, gênero, tempo de serviço e grau de instrução 
(p.18,22). 

 

2008 

3 Treinamento de pessoal na tecnologia da empresa; 
Remuneração incentiva com o alcance das metas; 

- Normativo: Treinamento 
- Coercitivo: Benefícios: auxilio creche. 
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TELESP 
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

Programa para o desenvolvimento dos seus 
colaboradores; Benefícios: plano de saúde, 
alimentação, previdência privada, seguro de vida, 
auxilio creche, transporte e associações 
(p.21,22,23). 

 
 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 

Incentivo a programas sociais e educacionais 
voltado para crianças, adolescestes e sociedade em 
geral; Programa de doações dentro da empresa; 
Incentivos a programas culturais (p.26,27). 

- Normativo: Programas Sociais. 

7 
Apoio a programas públicos de educação; Combate 
ao trabalho infantil juntamente com o governo 
(p.33). 

- Normativo: Programas Sociais. 

Quadro 26 - Práticas de responsabilidade socioambiental da TELESP 

Fonte: Relatório da administração. 

Verifica-se que a TELESP informou ações de responsabilidade social em todos os 

anos pesquisados. Com relação ao indicador meio ambiente, a empresa relata algumas 

práticas exigidas por lei e outras voluntárias como, por exemplo, o incentivo para que os 

funcionários preservem o meio ambiente.  

No tocante a valores e transparência (2), a empresa informa a missão, os valores e o 

código de ética em oito dos 10 anos pesquisados. Isso demonstra que está empenhada em 

construir uma cultura organizacional compatível com os valores aceitos e legitimados pela 

sociedade.  

A empresa publicou práticas relacionadas ao público interno (3) nos dez anos 

pesquisados, inclusive, várias recomendadas pelo Instituto Ethos (2003). Isso sugere que a 

TELESP procura desenvolver formas de interagir com seus colaboradores e os valoriza. O 

indicador fornecedores não foi mencionado em nenhum dos anos pesquisados, já o indicador 

consumidores/clientes aparece em sete. Destaca-se que a empresa se tem empenhado em 

oferecer atendimento adequado aos portadores de necessidades especiais, o que, segundo o 

Instituto Ethos (2003), é um caminho que conduz à excelência no atendimento ao cliente. 

No que tange a comunidade (6), a organização apoia, incentiva e participa de 

projetos sociais, culturais e educacionais, o que contribui para melhoria do relacionamento 

entre a empresa e os grupos sociais que a cercam. Segundo o Instituto Ethos (2003), esta 

atitude pode diminuir os conflitos entre a organização e a comunidade.  

Voltado a governo e sociedade (7), a TELESP menciona a realização de projetos 

sociais juntamente com órgãos públicos e associações. Isso é positivo, pois, de acordo com 
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Instituto Ethos (2003), o engajamento em projetos sociais públicos a caracteriza a organização 

como um agente de transformação social. 

Conforme a Tabela 06, as práticas de responsabilidade socioambiental mais 

evidenciadas nos relatórios da administração da TELESP são as relacionadas aos indicadores 

público interno com 27,39% das citações, seguida por meio ambiente com 19,10%, 

comunidade com 18,47%, e consumidores/clientes com 14%. Os indicadores governo e 

sociedade, valores e transparência obtiveram cerca de 10% das citações, já o indicador 

fornecedor sequer foi citado.  

Tabela 06 - Quantidade de práticas socioambientais da TELESP 

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 

Público interno (3) 7 4 4 2 2 2 3 5 5 5 4 43 27,39% 

Meio ambiente (1) 2 - - - - 4 4 5 5 5 5 30 19,10% 

Comunidade (6) - - - 3 2 6 3 3 4 3 5 29 18,47% 

Consumidores/Clientes (5) 3 1 2 - 6 1 4 4 1 - - 22 14,00% 

Governo e Sociedade (7) - - - - - 2 4 4 2 2 3 17 10,83% 

Valores e transparência (2) - 2 1 1 1 1 - - 2 4 4 16 10,20% 

Fornecedores (4) - - - - - - - - - - - - - 

Total 12 7 7 6 11 16 18 21 19 19 21 157 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Analisando a Tabela 06, observa-se certo equilíbrio entre os indicadores meio 

ambiente (1) e comunidade (6); valores e transparência; governo e sociedade. Além disso, a 

ocorrência das ações sociais comunicadas pela empresa variam com o tempo, ora evidenciam-

se as práticas relativas a um indicador, ora evidenciam-se as práticas relativas a outro. 

4.2.1.8 TELEFÔNICA 

O Quadro 27 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da TELEFÔNICA no período de 1998 a 2008. 

TELEFÔNICA  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1998  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  1999 

2 
Número de funcionários; práticas de bom governo - 
transparência com os acionistas, mercado e auditores através 
do Conselho da Administração (p. 20, 30). 

- Coercitiva  
- Mimética: transparência com os 

acionistas, mercado e auditores 
através do Conselho da 
Administração - UNIPAR (1998). 
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TELEFÔNICA  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

3 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 

Número de funcionários por países no qual a empresa atua; 
práticas de bom governo - transparência com os acionistas, 
mercado e auditores através do Conselho da Administração, 
Conselho de Auditoria, Comissão de Recursos Humanos, 
Comissão da Regulamentação e a Comissão de Qualidade do 
Serviço e Atenção Comercial (p. 23, 37). 

- Coercitiva: Práticas de bom 
governo. 

3 

Plano de aposentadoria - quantidade de pessoas aposentadas; 
Protocolo de Regulamentação do Trabalho - diminuição do 
número de funcionários de acorde com autoridades 
econômicas e exigências sindicais; Pesquisa e 
desenvolvimento - investimento no melhoramento do trabalho 
dos funcionários (p. 24, 26, 31) 

- Coercitiva: Protocolo de 
Regulamentação do Trabalho: 
diminuição do número de 
funcionários de acorde com 
autoridades econômicas e 
exigências sindicais. 

- Normativo: Plano de 
aposentadoria 

4 Não apresentou ação de Responsabilidade.  

5 
Pesquisa e desenvolvimento - investimento no melhoramento 
do atendimento ao cliente (p.30). 

- Mimética: TELESP , AMERICEL 

(1999) 

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2000 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
transparência nas relações com os acionistas, com mercado e 
com auditores (p.40).  

3 
Pesquisa e desenvolvimento - investimento no melhoramento 
do trabalho dos funcionários (p.31) 

 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2001 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2002  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2003  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2004  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2005  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2006  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2007  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2008  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

Quadro 27 - Práticas de responsabilidade socioambiental da TELEFÔNICA 

Fonte: Relatório da administração. 

De acordo com o exposto no Quadro 27, a TELEFÔNICA comunicou práticas 

sociais apenas em 1999, 2000 e 2001. No ano de 1998, a empresa não apresentou relatório da 
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administração, e nos relatórios dos sete anos seguintes não mencionou práticas de 

responsabilidade social. 

Nos anos em que informou ações sociais, a empresa mencionou práticas relacionadas  

ao indicador valores e transparência (2), público interno (3), e consumidores/clientes (5). 

Desta forma, presume-se que a empresa só se empenhou em comunicar determinadas 

condutas nos anos em que estava iniciando suas atividades no mercado nacional. 

Conforme a Tabela 07, as práticas de responsabilidade socioambiental mais 

evidenciadas nos relatórios da administração da TELEFÔNICA são as relacionadas aos 

indicadores valores e transparência com 70% das citações, seguida por público interno com 

20%, e consumidores/clientes com 10%.  

Tabela 07 - Quantidade de práticas socioambientais da TELEFÔNICA  

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 
Valores e transparência (2) - 4 7 3 - - - - - - - 14 70% 
Público interno (3) - - 3 1 - - - - - - - 4 20% 
Consumidores/Clientes (5) - - 1 1 - - - - - - - 2 10% 
Meio ambiente (2) - - - - - - - - - - - - - 
Fornecedores (4) - - - - - - - - - - - - - 
Comunidade (6) - - - - - - - - - - - - - 
Governo e Sociedade (7) - - - - - - - - - - - - - 
Total - 4 11 5 - - - - - - - 20 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Analisando a Tabela 07, constata-se que a empresa somente informou práticas 

sociais nos primeiros anos de atuação no país, a maioria no relatório do ano de 2000. Isso leva 

a inferência de que TELEFÔNICA se empenhou em passar valores e transparência para 

construir uma boa imagem perante os seus stakeholders apenas no começo de sua operação no 

Brasil. Tanto que, em todo o período pesquisado, não há nenhuma menção de ações sociais 

relativas aos indicadores meio ambiente, fornecedores, comunidade, governo e sociedade. 

Nesse sentido, vale lembrar das conclusões da pesquisa de Ruf et al. (2001) de que, 

tanto no início das atividades, quanto nos anos sequentes, a mudança no desempenho social 

da organização está diretamente associada ao crescimento nas vendas. Os autores afirmam 

que as práticas de responsabilidade social geram benéficos em curto e em longo prazo. 
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4.2.1.9 TELEMAR 

O Quadro 28 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da TELEMAR N L no período de 1998 a 2008. 

TELEMAR N L  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Programa de incentivado de rescisão contratual - 
rescisão contratual de acordo com as exigências do 
edital de privatização; Pesquisa e desenvolvimento 
- incentivo na criação de programas de gestão e de 
treinamento de pessoal (p. 5, 8). 

- Coercitivo: Programa de incentivado de 
rescisão contratual: rescisão contratual de 
acordo com as exigências do edital de 
privatização. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1998 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1999  Não apresentou ações de RS no RA deste ano.  
2000  Não apresentou ações de RS no RA deste ano.  
2001  Não apresentou ações de RS no RA deste ano.  

1 Não apresentou ação de Responsabilidade  

2 
Implantação do Código de Conduta e 
Transparência. Instrução 358/02, e às 
recomendações da NYSE (p.10). 

- Coercitivo  

3 
Participação nos resultados da empresa para os 
seus colaboradores (p.11). 

- Mimético: BRASIL T PAR (2001), 
EMBRATEL (1998), TELEMAR PAR (1999). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Incentivo ao desenvolvimento da cidadania; 
Incentivo a programas sociais, educacionais e 
culturais (p.11,12). 

- Normativo: Programas Sociais, 
educacionais e culturais. 

- Mimético: Programas Sociais 
educacionais e culturais - BRASIL T PAR, 
EMBRATEL, TELEMAR PAR, AMERICEL, 
TELEMIG PAR, TIM E VIVO (2001). 

2002 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 

Preocupação com a cultura organizacional da 
empresa; Mantêm relações de comunicações com 
os investidores; Comitê de divulgação: política de 
transparência na divulgação das informações de 
acordo com a Lei Sabarnes-Oxley, controle pela 
CVM, NYSE E BOVESPA (p. 1, 23).  

- Coercitivo: Comitê de divulgação: 
política de transparência na divulgação 
das informações de acordo com a Lei 
Sabarnes-Oxley. 

3 
Valorização da cultura organizacional da empresa 
para o empregado (p. 6). 

 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Incentivo a ações voluntárias de seus 
colaboradores Projetos sociais, esportivos, 
educacionais e culturais (p. 23, 24). 

- Normativo: Projetos sociais, esportivos, 
educacionais e culturais 

2003 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2004 
1 Programas ambientais de acordo com os três níveis 

de governo; Projetos ambientais de acordo com as 
normas da empresa; Programas de eficiência de 
energia e descartes eficientes de baterias (p. 9, 10, 
11). 

- Coercitivo: Programas ambientais de 
acordo com os três níveis de governo, 
Programas de eficiência de energia e 
descartes eficientes de baterias. 

- Normativo: Programas ambientais.  
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TELEMAR N L  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

- Mimético: Programas Ambientais - 
BRASIL T PAR (2001), TELESP, TELEMIG 

PAR (2003); Recolhimento de baterias 
usadas - TIM , VIVO (2003). 

2 
Número de colaboradores por operadora; 
Valorização da cultura organizacional da empresa 
(p. 4, 6). 

 

3 

Valorização da cultura organizacional da empresa 
para os colaboradores; Valorização e 
desenvolvimento dos colaboradores; Ações 
preventivas quanto a saúde e segurança dos 
colaboradores (p. 6, 9). 

- Coercitiva: Segurança. 
- Mimética Desenvolvimento do 

colaborador - AMERICEL, TELEMIG PAR 

(2002), BRASIL T PAR, JEREISSATI, TIM 

(2003). 
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Apoio e realização de projetos culturais, sociais e 
educacionais voltados para as comunidades (p.8). 

- Normativo 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 

Atenção e incentivo a redução do uso de água e ao 
consumo de energia, redução dos ruídos, 
instalações adequadas de combustível, descarte de 
baterias e adequação da emissão eletromagnética 
de acordo com a Resolução 303 da ANATEL 
(p.7). 

- Coercitivo: descarte de baterias e 
adequação da emissão eletromagnética de 
acordo com a Resolução 303 da ANATEL. 

- Mimético: Atenção e incentivo a redução 
do uso de água e ao consumo de energia, 
redução dos ruídos - TELESP, TELEMAR 

PAR, TELEMIG PAR (2004). 
2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Ações preventivas contra danos a saúde e 
segurança de seus colaboradores; Treinamento e 
desenvolvimento oferecido aos colaboradores 
terceirizados de acordo com as exigências dos três 
níveis de governo (p.7, 8). 

- Coercitivo: Segurança; 
- Treinamento oferecido aos colaboradores 

terceirizados de acordo com as exigências 
dos três níveis de governo. 

- Normativo: Treinamento. 
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2005 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 

Prevenção ambiental: adoção de equipamentos de 
acordo com o padrão exigido na lei; Programa de 
Eficiência Energética; Controle de Vazamento de 
Óleo Diesel, Descarte de Baterias (p.14,15). 

- Coercitivo: Prevenção ambiental: adoção 
de equipamentos de acordo com o padrão 
exigido na lei; 

- Descarte de Baterias 

2 
Disseminação da cultura da empresa; Quantidade e 
faixa etária de seus colaboradores, nível escolar e 
total por gênero de empregados (p.13,15). 

- Mimético: Perfil dos colaboradores - 
BRASIL T PAR E VIVO (2005) 

2006 

3 

Incentivo no desenvolvimento educacional dos 
líderes e colabores que se destacam na empresa; 
Busca de jovens talentos nas comunidades; 
Preocupação com a melhoria no ambiente de 
trabalho; Disseminação da cultura da empresa; 
Benefícios: previdência privada, saúde, 
alimentação e capacitação e desenvolvimento 
profissional; Participação nos resultados da 
empresa pelos colaboradores; Prevenção da saúde 
e segurança dos seus colaboradores; Treinamento 
da força de trabalho das empresas terceirizadas em 
normas e padrões exigidos pelos órgãos nos três 
níveis de governo; Consolidação do treinamento 
por meio do Manual de Comportamento 
Ambiental, a ser respeitado por todas as empresas 
(p.12,13,14). 

- Coercitivo: Treinamento da força de 
trabalho das empresas terceirizadas em 
normas e padrões exigidos pelos órgãos 
nos três níveis de governo. 

- Normativo: Consolidação do treinamento 
por meio do Manual de Comportamento 
Ambiental. 

- Mimético: Disseminação na cultura 
organizacional da empresa - BRASIL T 

PAR (2003), TELEMAR PAR (2005), VIVO 

(2005); Benefícios: JEREISSATI (2004), 
BRASIL T PAR, GVT HOLDING (2005); 
Participação nos resultados - EMBRATEL, 
GVT HOLDING, TELEMIG PAR (2005)  
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TELEMAR N L  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Programas culturais e incentivos a cidadania; 
Programas educacionais voltados para as 
comunidades e para líderes comunitários (p.9,10). 

- Normativo: Programas Sociais. 

7 
Projetos sociais em parceria com conselhos 
municipais e estaduais (p.10). 

- Normativo: Programas Sociais. 
- Mimético: EMBRATEL, TELESP, MERICEL, 

TELEMIG PAR, TIM E VIVO (2005). 

1 

Programas ambientais: redução do nível de ruído 
ambiental, Consolidação do treinamento por meio 
do Manual de Comportamento Ambiental, 
Verificação de conformidade ambiental, Ações que 
reduziram custos e possibilitaram otimização no 
consumo de água e energia, separação de materiais 
recicláveis como papéis, vidros, plásticos, metais, 
entre outros, Descarte de baterias e Instalação de 
ERB´s (Estações Rádio-Base) - Com o intuito de 
evitar possíveis impactos ambientais (p.12,13,14). 

- Coercitivo: Descarte de baterias. 
- Normativo: Consolidação do treinamento 

por meio do Manual de Comportamento 
Ambiental. 

2 

Promover o fortalecimento da cultura 
organizacional dentro da empresa; Distribuição de 
número de colaboradores por gênero, tempo de 
empresa, nível escolar e quantidade de 
colaboradores por atuação na empresa (p.15,17). 

 

3 

Atuação preventiva contra danos a saúde e 
segurança de seus colaboradores; Treinamento da 
força de trabalho das Empresas terceirizadas em 
normas e padrões exigidos pelos órgãos nos três 
níveis de governo; Treinamento dos colaboradores 
na proteção ao meio ambiente; Promover o 
desenvolvimento de seus colaboradores; Promove 
o crescimento dentro da empresa de seus 
colaboradores; Preocupação com a melhoria do 
clima organizacional na empresa; Procura manter 
um no relacionamento com o sindicato; 
Preocupação com a qualidade de vida de seus 
colaboradores; Programa que apoia as gestantes da 
empresa; Incentivo à inclusão de portadores de 
necessidades especiais no mercado de trabalho; 
Apoio para colaboradores com deficiência visual 
(p.12,14,16,16) 

- Coercitivo: Treinamento da força de 
trabalho das Empresas terceirizadas em 
normas e padrões exigidos pelos órgãos 
nos três níveis de governo; Incentivo à 
inclusão de portadores de necessidades 
especiais no mercado de trabalho. 

- Normativo: Treinamento; relacionamento 
com sindicato.  

- Mimético: Clima organizacional -
TELEMAR PAR E CTBC TELECOM (2006); 
Qualidade de vida. EMBRATEL, CTBC- 
TELECOM E VIVO (2006). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Fortalecer a cultura do foco no cliente; Qualidade 
na atenção ao cliente; Apoio para clientes com 
deficiência visual (p.14,16,17). 

- Mimético: BRASIL T PAR, EMBRATEL, GVT 

HOLDING, TELESP, AMERICEL, TELEMIG 

PAR, TIM E VIVO (2006) 

6 
Programas culturais, educacionais e esportivos 
voltados para a sociedade (p.9). 

- Normativo 

2007 

7 
Parceria com o governo e órgão relacionados para 
a realização de projetos sociais (p.10). 

- Normativo 

2008  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

Quadro 28 - Práticas de responsabilidade socioambiental da TELEMAR N L 

Fonte: Relatório da administração. 

Verifica-se que a TELEMAR NL comunicou práticas sociais relativas a seis dos sete 

indicadores estudados, não mencionou apenas ações voltadas aos fornecedores (4). No que 
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tange ao indicador meio ambiente (1), a empresa informou ações que envolveram a sociedade 

como, por exemplo, campanhas para otimização do consumo de água e energia elétrica, e a 

disponibilização de postos para que a população e seus funcionários entregassem baterias para 

a organização lhes dar o destino apropriado, em conformidade com as normas de preservação 

ambiental.  

No que se refere a valores e transparência (2), a empresa comunicou a 

implementação de um código de conduta e o fortalecimento da cultura organizacional, o que 

sugere que busca fortalecer seus valores. Com relação ao público interno (3), a companhia 

corresponde a algumas das práticas sugeridas pelo Instituto Ethos (2003) como, por exemplo, 

a valorização de pessoal, o desenvolvimento profissional, e o comprometimento com as leis 

trabalhistas. 

No que diz respeito a comunidade (6), a TELEMAR NL informou participação em 

projetos sociais, educacionais e culturais. Isso demonstra o comprometimento da empresa 

para com a população local. No indicador governo e sociedade (7), a empresa mencionou um 

único projeto público em 2007, dando a entender que não está muito interessada neste tipo de 

parceria.  

Conforme a Tabela 08, as práticas de responsabilidade social e Ambientais mais 

evidenciadas nos relatórios da administração da TELEMAR NL são as relacionadas aos 

indicadores público interno com 34,47% das citações, seguida por meio ambiente com 

25,29%, comunidade com 21,84%, e valores e transparências com 13,80%. 

Tabela 08 - Quantidade de práticas socioambientais da TELEMAR NL  

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 
Público interno (3) 3 - - - 1 1 4 3 7 11 - 30 34,47% 
Meio ambiente (1) - - - - - - 4 6 4 8 - 22 25,29% 
Comunidade (6) - - - - 4 5 4 - 3 3 - 19 21,84% 
Valores e transparência (2) - - - - 2 3 2 - 3 2 - 12 13,80% 
Consumidores/Clientes (5) - - - - - - - - - 3 - 3 3,44% 
Governo e Sociedade (7) - - - - - - - - - 1 - 1 1,15% 
Fornecedores (4) - - - - - - - - - - - - - 
Total 3 - - - 7 9 14 9 17 28 - 87 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na Tabela 08, percebe-se um aumento gradativo na quantidade de práticas sociais, 

principalmente entre 2002 e 2007. Além disso, há pouca diferença entre percentual dos 

indicadores meio ambiente e comunidade. Isso sugere que a empresa atribui o mesmo grau de 

importância a ambos.   
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4.2.1.10 TELEMAR PAR 

O Quadro 29 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da TELEMAR PAR no período de 1998 a 2008. 

TELEMAR PAR  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 
Incentivo a rescisão contratual; Programa de capacitação 
e desenvolvimento para os melhores profissionais (p.15). 

- Normativo: Treinamento. 
- Incentivo a rescisão contratual. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1998 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 

Quantidade total de funcionários, por gênero, idade, 
nível escolar e tempo de empresa; Política de 
transparência e estratégia voltada para seus acionistas e 
investidores (p.11). 

- Coercitivo: Política de transparência e 
estratégia voltada para seus acionistas 
e investidores. 

- Mimético: Política de transparência e 
estratégia voltada para seus acionistas 
e investidores - TELEFÔNICA, UMIPER, 
(1998). 

- Perfil dos colaboradores - TIM (1998). 

3 

Capacitar, desenvolver e recompensar os recursos 
humanos; Liderança focada na gestão de pessoas; 
Interação entre os funcionários de toda a companhia, 
inclusive de outros Estados; Formação de grupos de 
funcionários para melhoria das práticas interna e 
externas da empresa, formação de metas e forma de 
alcançá-las; Incentivo aos funcionários a concluírem a 
educação básica e nível médio; Programa Trainee - 
melhor aproveitamento de funcionários qualificados; 
Programa de Remuneração Variável; Participação dos 
funcionários nos resultados da empresa; Benefícios: 
seguro saúde, auxilio farmácia, tíquete alimentação, vale 
transporte, vale alimentação, auxilio creche, cesta básica 
e previdência privada (p. 19, 20, 21, 22). 

- Coercitivo: Auxilio creche.  
- Normativo: Treinamento e 

desenvolvimento.  
- Mimético: Previdência Privada - 

JEREISSATI (1998); benefícios - 
AMERICEL, UMIPER, TIM (1998). 

4 
Preocupação no relacionamento da empresa com os seus 
fornecedores (p.28). 

 

5 
Preocupação no relacionamento da empresa com o seu 
cliente; Implantação de uma cultura organizacional 
focada no cliente e na competitividade ( p. 17, 18). 

- Mimético: EMBRATEL, TELESP (1998). 

6 : Programa Universidade Telemar (p.28). - Normativo 

1999 

7 
Parceria com órgãos não-governamentais para o 
desenvolvimento de seus funcionários (p.29). 

- Normativo 

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
3 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Projeto Telemar de Educação - informatizar escolas 
carentes (p.28). 

- Normativo 

2000 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social  
2001  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  
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TELEMAR PAR  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Adoção de código de conduta e transparência, CVM 
358/02 e NYSE (p.12). 

- Coercitivo 
- Mimético: BRASIL T PAR (2001), 

TELEFÔNICA (2001), TELEMIG PAR 

(1999) UMIPER (1998) E VIVO (2000). 
3 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Incentivos a projetos sociais, culturais e educacionais 
(p.15). 

- Normativo 

2002 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Adoção de código de conduta e transparência, lei 
OXLEY (p.31).  

- Coercitivo 

3 
Crescimento no número de funcionários; Projetos que 
incentivo a inovação na gerencia; Treinamento de 
gestores (p. 20, 21). 

- Normativo: Treinamento. 
- Mimético: VIVO (2001) 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Programas envolvendo a empresa e seus colaboradores 
em projetos sociais, culturais e educacionais voltados a 
sociedade (p.32). 

- Normativo  

2003 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 

Programas de proteção ao meio ambiente; de redução de 
resíduos, eficiência no uso de energia, controle no 
vazamento do oleio diesel e descarte de baterias (p. 28, 
29). 

- Coercitivo: Descarte de baterias. 
- Mimético: Programas Ambientais - 

BRASIL T PAR (2001), TELESP, TELEMIG 

PAR (2003); Recolhimento de baterias 
usadas - TIM , VIVO (2003). 

2 
Adoção de código de conduta e transparência; lei 
OXLEY Evidenciação do Balanço Social (p. 20, 35). 

- Coercitivo 

3 
Crescimento no número de funcionários; Treinamento 
para funcionários; Projetos que incentivo a inovação na 
gerencia (p.15). 

- Normativo: treinamento. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 Preocupação com a satisfação do cliente (p.17). 
- Mimético: TELEMIG PAR, TIM E VIVO 

(2003). 

6 
Programas envolvendo a empresa e seus colaboradores 
em projetos sociais, culturais e educacionais voltados a 
sociedade (p.16).  

- Normativo  

2004 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 
Programas ambientais: redução de resíduos, eficiência 
no uso de energia, controle no vazamento do oleio diesel 
e descarte de baterias (p.15, 16). 

- Coercitivo: Descarte de baterias. 

2 
Perfil dos colaboradores; Incentivo a cultura 
organizacional da empresa; Preocupação com a relação 
da empresa com seus investidores (p.11,12, 14). 

- Mimético: Perfil dos colaboradores -
JEREISSATI, VIVO (2004). 

3 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Programas culturais, esportivos e educacionais para a 
sociedade, envolvendo a empresa e seus colaboradores 
(p.17,18). 

- Normativo 
 

2005 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Programas ambientais (p.13). - Normativo 2006 

2 Cultura organizacional da empresa e gestão de acordo - Coercitivo: gestão de acordo com a 



 115 
 

TELEMAR PAR  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

com a Lei Ox (p.12). Lei Sarbanes Oxley. 
3 Treinamento de pessoal da gestão (p.12). - Normativo: treinamento. 
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Programas culturais, esportivos e educacionais para a 

sociedade, envolvendo a empresa e seus colaboradores 
(p.15,16). 

- Normativo 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 

Apoio a programas de proteção ao meio ambiente; 
Proteção ambiental de acordo com as especificações 
legais; Programa de redução do consumo de água, 
energia, recolhimento de bateria (p.23,24). 

- Coercitivo: Proteção ambiental de 
acordo com as especificações legais; 
Recolhimento de bateria 

- Normativo: Programas Ambientais. 

2 

Implantação do código de ética; Lei OX; Programa para 
disseminação da cultura organizacional da empresa; 
Preocupação com a divulgação e transparência das 
informações da empresa (p.19,20).  

- Coercitivo  

3 

Treinamento para gestores da empresa; Possibilidade de 
compra de ações da empresa para gestores; Treinamento 
aos colaboradores na proteção ao meio ambiente; 
Treinamento e incentivo ao desenvolvimento de seus 
colaboradores; Programas de qualidade de vida de seus 
colaboradores dentro da empresa; Apoio as mulheres 
grávidas; Contratação de funcionários com necessidades 
especiais (p.18,20,24, 27,29,30). 

- Coercitivo: Contratação de 
funcionários com necessidades 
especiais. 

- Normativo: Treinamento. 
- Mimético: Programas de qualidade de 

vida - BRASIL T PAR, EMBRATEL CTBC 

TELECOM, TELEMIG PAR, VIVO (2006) 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Preocupação com as necessidades do cliente; Preparar 
seus colaboradores para o atendimento ao cliente (p.3, 
31). 

 

6 
Apoio a programas culturais, esportivos e educacionais 
para a sociedade (p.22). 

- Normativo 

2007 
 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social  

1 
Redução do consumo de água, coleta seletiva de lixo e 
coleta de baterias usadas (p.25,26,27). 

- Coercitivo: coleta de baterias usadas. 
- Normativo: programas ambientais. 

2 

Preocupação com a transparência de divulgação de 
informações para o mercado e investidores; 
Disseminação do código de ética aos colaboradores e 
fornecedores; Código de ética; Distribuição de 
colaboradores por faixa etárias, nível escolar e por sexo. 
Evidenciação do Balanço Social (p.20,21,31). 

- Coercitivo: Preocupação com a 
transparência de divulgação de 
informações para o mercado e 
investidores; Código de ética; 

- Mimético: Perfil dos colaboradores. 

3 

Treinamento de gestores; Programas de qualidade de 
vida dos colaboradores; Melhoria do clima 
organizacional da empresa; Opção de compra de ações 
para os gestores; Desenvolvimento de seus 
colaboradores; Programa de estágio oferecidos a 
universitários; Benefícios: previdência privada, auxilio 
saúde e alimentação; Participação dos colaboradores nos 
resultados da empresa (p.22,24,25, 28,30). 

- Normativo: treinamento. 
- Mimético: Clima organizacional. 

Clima organizacional - TELEMAR PAR 

E CTBC TELECOM (2007); benefícios -
JEREISSATI, TELESP, TELEMIG PAR, TIM 

(2007); Participação nos resultados - 
CTBC TELECOM (2006), GVT HOLDING, 
TELEMIG PAR (2007).   

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Programas educacionais, culturais e sociais a sociedade e 
aos colaboradores (p.24).  

- Normativo 

2008 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

Quadro 29 - Práticas de responsabilidade socioambiental da TELEMAR PAR 

Fonte: Relatório da administração. 
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Em relação ao indicador meio ambiente (1), a TELEMAR PAR informa o 

envolvimento dos funcionários e da comunidade em programas desenvolvidos pela empresa. 

Vinculado a valores e transparência (2), destaca-se a publicação do Balanço Social, 

evidenciando o compromisso da empresa para com todos os seus stakeholders, uma vez que 

este documento descreve ações voltadas a todos os públicos da organização. Para o Instituto 

Ethos (2003), a publicação do Balanço Social revela um compromisso ético da empresa para 

com a sociedade. 

Em relação ao público interno (3), a empresa informa participação nos resultados da 

companhia, implantação de programas para promover o desenvolvimento técnico e 

educacional, ações em prol da qualidade de vida dos colaboradores e de seus familiares. Isso 

demonstra que, neste indicador, a TELEMAR PAR pratica várias das ações sociais 

recomendadas pelo Instituto Ethos (2003). 

Ao que concerne a comunidade (6), a empresa comunica o envolvimento em 

programas sociais, culturais e educacionais. É possível que a TELEMAR PAR esteja tentando 

construir a imagem de uma empresa filantrópica, que não visa apenas o lucro, pois, segundo 

Soledade et al. (2007), atitudes sociais passam a impressão de uma empresa preocupada com 

a população que a cerca, e não somente com resultados positivos. 

Conforme a Tabela 09, as práticas de responsabilidade socioambiental mais 

evidenciadas nos relatórios da administração da TELEMAR PAR são as relacionadas aos 

indicadores público interno com 33,65% das citações, seguida por comunidade com 24,03%, 

valores e transparência com 19,23%, e meio ambiente com 16,43%.   

Tabela 09 - Quantidade de práticas socioambientais da TELEMAR PAR 

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 
Público Interno (3) 2 10 - - - 4 3 - 1 7 8 35 33,65% 
Comunidade (6) - 1 1 - 3 3 5 4 3 2 3 25 24,03% 
Valores E Transparência (2) - 2 - - 2 2 2 3 2 3 4 20 19,23% 
Meio Ambiente (1) - - - - - - 4 4 1 5 3 17 16,43% 
Consumidores/Clientes (5) - 2 - - - - 1 - - 2 - 5 4,80% 
Fornecedores (4) - 1 - - - - - - - - - 1 0,96% 
Governo E Sociedade (7) - 1 - - - - - - - - - 1 0,96% 
Total 2 17 1 - 5 9 15 11 7 19 18 100 100% 

Fonte: Relatório da administração. 

Analisando o percentual dos indicadores da Tabela 09, percebe-se que a empresa 

intensifica suas ações sociais em quatro indicadores: público interno, comunidade, valores e 

transparência, e meio ambiente, colocando maior ênfase no público interno. 
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4.2.1.11 AMERICEL 

O Quadro 30 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da AMERICEL no período de 1998 a 2008. 

AMERICEL  

ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1 
Proteção ao meio ambiente: antenas alternativas que não 
poluem o visual da cidade e projetos juntos a 
comunidade (p. 3, 4). 

- Normativo 

 

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Treinamento e desenvolvimento de funcionários; Eventos 
para funcionários; Benefícios a funcionários: assistência 
médica, alimentação, transporte e outros exigidos no 
mercado (p.4). 

- Normativo: Treinamento e 
desenvolvimento de funcionários; 
Benefícios. 

- Coercitivo: Benefícios: exigidos 
no mercado. 

 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Participação ativa em entidades filantrópicas (p.4). - Normativo: Projetos sociais. 

1998 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Treinamento e desenvolvimento de funcionários; 
Eventos para funcionários; Benefícios a funcionários: 
assistência médica, alimentação, transporte e outros 
exigidos no mercado (p.3) 

- Normativo: Treinamento e 
desenvolvimento de funcionários. 
Benefícios. 

- Coercitivo: Benefícios exigidos 
no mercado 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Informações para cliente de local de compra e 
atendimento especializado (p.4).  

- Normativa 

6 
Participação ativa em entidades filantrópicas, apoio em 
programas para a educação de jovens e adultos (p.3).  

- Normativo: Projetos sociais. 

1999 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 
Proteção ao meio ambienta: antenas alternativas que não 
poluem o visual da cidade e projetos juntos a 
comunidade (p.4). 

- Normativo  

- Mimético: TELESP (1998) 

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Treinamento e desenvolvimento de funcionários; 
Programa Estágio para universitários; Benefícios a 
funcionários: assistência médica, alimentação, 
transporte, creche (p.3). 

- Normativo: Treinamento e 
desenvolvimento de funcionários. 
Benefícios. 

- Coercitivo: Benefícios exigidos 
no mercado 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2000 

6 Participação ativa em entidades filantrópicas; Programa - Normativo: Projetos sociais. 
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de estágio (p.3) 

7 
Parceria com órgãos públicos para integração da 
empresa com a comunidade (p.3). 

- Normativo: Projetos Sociais. 

- Mimético: TELEMAR PAR (1999). 

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Preocupação com o clima organizacional da empresa 
(p.03; Número total de funcionários (p.5). 

- Mimético: TELEFÔNICA (1999). 

3 
Proporciona o desenvolvimento e treinamento de seus 
colaboradores; Promove um clima positivo no ambiente 
de trabalho (p.3). 

- Normativo: Treinamento e 
desenvolvimento de funcionários. 

- Mimético: BRASIL T PAR E VIVO 

(2000), TELESP (1998) 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Foco na comunicação com cliente (p.3). 
- Mimético: BRASIL T PAR, 

EMBRATEL, TELEMIG PAR E VIVO 

(2000) 

6 

Apoio programas educacionais e culturais para a 
comunidade e seus colaboradores; Parceria com 
universidades para o desenvolvimento da educação; 
Colabora com creche carente no interior do país (p.3,4) 

- Normativo: Projetos Sociais. 

2001 

 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Possibilita treinamento e desenvolvimento de seus 
colaboradores; Apoio programas educacionais e 
culturais para e seus colaboradores; Apoia programas de 
voluntariado e estimula seus colaboradores; Programa 
no desenvolvimento de talentos (p.3,5). 

- Normativo: Possibilita 
treinamento e desenvolvimento 
de seus colaboradores. 

- Mimético: Voluntariado - VIVO 

(2001) 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Valorização da confiança e transparência com seus 
clientes (p.3). 

 

6 

Apoio programas educacionais e culturais para a 
comunidade e seus colaboradores; Juntamente com 
entidades beneficentes apoia projetos voltados para a 
comunidade; Parceria com universidades para o 
desenvolvimento da educação; Colabora com creche 
carente no interior do país (p.3,4). 

- Normativo: Projetos Sociais. 

2002 

 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 
Apoio programas educacionais, de saúde e culturais para 
seus colaboradores; Programa no desenvolvimento de 
talentos (p.2,4). 

 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2003 

6 Apoio programas educacionais, de saúde e culturais para 
a comunidade e seus colaboradores; Parceria com 
universidades para o desenvolvimento da educação; 

- Normativo: Projetos Sociais. 
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Colabora com creche carente no interior do país 
(p.2,3,4). 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 
Programa no desenvolvimento de talentos; Desenvolve 
o trabalho voluntário na empresa (p.2). 

- Mimético: TELEMIG PAR, VIVO 

(2002) 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Projetos sociais voluntários (p.2). - Normativo: Projetos Sociais. 

2004 

7 
Juntamente com entidades beneficentes apoia programas 
sociais (p.3). 

- Normativo: Projetos Sociais. 

- Mimético: VIVO (2003), 
EMBRATEL, TELEMIG PAR (2004). 

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 Promove fortalecimento da ética na empresa (p.3). 
- Coercitivo: Promove 

fortalecimento da ética na 
empresa. 

3 
Promove o treinamento e desenvolvimento de seus 
colaboradores (p.3). 

- Normativo  

4 
Promove uma relação ética, solidária e responsável com 
fornecedores (p.3). 

 

6 
Dissemina a cultura de atenção redobrada para os 
clientes entre seus colaboradores; Promove uma relação 
ética, solidária e responsável com clientes (p.3). 

 

6 
Promove o voluntariado e a cidadania empresarial; 
Apoia programas sociais (p.3,4). 

 

2005 

7 
Promove uma relação ética, solidária e responsável com 
o governo no desenvolvimento da sociedade (p.3). 

- Normativo: Projetos Sociais. 

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Promove uma relação ética na empresa; Valoriza a 
cultura da empresa (p.3,4). 

- Mimético: Valoriza a cultura da 
empresa - EMBRATEL, TELEMAR 

PAR (2005) 

3 
Promove o treinamento e desenvolvimento de seus 
colaboradores; Promove uma relação ética, solidária e 
responsável com funcionários (p.3). 

- Normativo: Promove o 
treinamento e desenvolvimento 
de seus colaboradores. 

4 
Promove uma relação ética, solidária e responsável com 
fornecedores (p.3). 

 

6 
Dissemina a cultura de atenção redobrada para os 
clientes entre seus colaboradores (p.3). 

 

6 Promove trabalhos voluntários (p.4).  

2006 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2007 

3 Promove o treinamento e desenvolvimento de seus - Normativo 
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colaboradores (p.3). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 
Promove o treinamento e desenvolvimento de seus 
colaboradores (p.2). 

- Normativo 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2008 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

Quadro 30 - Práticas de responsabilidade socioambiental da AMERICEL 

Fonte: Relatório da administração. 

A AMERICEL comunicou ações voltadas ao indicador meio ambiente (1) somente 

no período compreendido entre 1998 e 2000. Nos anos posteriores não mencionou mais 

nenhuma prática desta natureza. O mesmo ocorreu com as ações relacionadas a valores e 

transparência (2), que só foram mencionadas nos anos de 2001, 2005 e 2006.  

No tocante ao público interno (3), apesar de haver uma quantidade significativa de 

informações publicadas, constatou-se que eram informações repetidas ano após ano. A 

maioria dessas ações está relacionada para treinamentos, benefícios e programas de 

desenvolvimento recomendados pelo Instituto Ethos (2003). Nos anos de 2005 e 2006, a 

AMERICEL mencionou ações voltadas ao indicador fornecedores (4), no entanto, também 

foram informações repetidas. 

Já no que tange as ações direcionadas aos consumidores/clientes (5), a empresa 

evidenciou a atenção de seus colaboradores para com os clientes, e a comunicação entre estes 

e a empresa. No indicador comunidade (6), a empresa relatou participações em projetos 

culturais, educacionais e sociais, o que revela uma participação ativa na sociedade. 

De acordo com os dados da Tabela 10, as práticas de responsabilidade 

socioambiental mais evidenciadas nos relatórios da administração da AMERICEL são as 

relacionadas aos indicadores público interno com 38,35% das citações, seguida por 

comunidade com 31,50%, e consumidores/clientes com 12,32%. 
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Tabela 10 - Quantidade de práticas socioambientais da AMERICEL 

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 
Público interno (3) 3 3 3 2 6 4 2 1 2 1 1 28 38,35% 
Comunidade (6) 1 2 2 4 5 5 1 2 1 - - 23 31,50% 
Consumidores/Clientes (5) - 2 - 1 2 - - 2 1 - 1 9 12,32% 
Meio ambiente (1) 2 - 2 - - - - - - - - 4 5,48% 
Valores e transparência (2) - - - 2 - - - 1 1 - - 4 5,48% 
Governo e Sociedade (7) - - 1 - - - 1 1 - - - 3 4,10% 
Fornecedores (4) - - - - - - - 1 1 - - 2 2,74% 
Total 6 7 8 9 13 9 4 8 6 1 2 73 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Analisando a Tabela 10, constata-se que a empresa informou práticas sociais e 

ambientais relativas a todos os indicadores, embora as ações relacionadas ao meio ambiente, 

valores e transparência, governo e sociedade e fornecedores tenham sido mencionadas com 

bem menos frequência. Além disso, observa-se pouca diferença entre a quantidade de 

informações relacionadas ao público interno e à comunidade, o que leva a inferência de que a 

companhia dedica maior atenção a estes dois públicos.   

4.2.1.12 IMIPER TEL 

O Quadro 31 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da IMIPER TEL no período de 1998 a 2008. 

UMIPER TEL  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Manter a transparência e qualidade nas informações 
divulgadas ao mercado (p.1). 

- Coercitivo 

3 
Exigências trabalhistas previstas por Lei; 
Treinamento de pessoal (p.3). 

- Coercitivo: Exigências trabalhistas 
previstas por Lei.  

- Normativo: Treinamento de pessoal. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Gestão do relacionamento com o cliente; Central de 
atendimento ao cliente (p.2). 

- Normativo: Central de atendimento ao 
cliente. 

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1998 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1999  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2000  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2001  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2002  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2003  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2004  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  



 122 
 

UMIPER TEL  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

2005  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2006  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2007  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

2008  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

Quadro 31 - Práticas de responsabilidade socioambiental da IMIPER TEL 

Fonte: Relatório da administração. 

Conforme evidenciado no Quadro 31, a empresa só comunicou ações de 

responsabilidade socioambiental no ano de 1998. Estas práticas relacionavam-se aos 

indicadores valores e transparência (2), público interno (3) e consumidores/clientes (5).  

No relatório de 1998, a empresa declara priorizar a transparência e a qualidade das 

informações, no entanto, não há informações sobre responsabilidade social nos relatórios da 

administração dos nove anos seguintes.  

Isso a coloca a IMIPER TEL na mesma situação da INVITEL, ou seja, propensa a 

perder espaço no mercado, uma vez que, conforme Catarina e Serva (2004), a 

responsabilidade socioambiental é um importante fator de vantagem competitiva na atual 

economia globalizada.  

4.2.1.13 TELEMIG PART 

O Quadro 32 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da TELEMIG PART no período de 1998 a 2008. 

TELEMIG PART  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
3 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Implantação de novos sistemas de gerenciais e de 
atendimento ao cliente (p.1). 

- Normativo: atendimento ao 
cliente. 

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1998 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 
Treinamento de pessoal voltado apara necessidades 
internas (p.6). 

- Normativo  

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
6 Treinamento de pessoal no atendimento ao cliente (p.5).  

1999 

6 Incentivo para projetos culturais, educacionais, esportivos - Normativo 
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e de lazer (p.7). 
7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Ressalta a importância dos colaboradores e da sua 
cidadania; Melhor aproveitamento de seus colaboradores - 
formação, experiência, reavaliação de papéis e de função; 
Programa de recrutamento interno - oportunidade de 
crescimento interno; Programa de treinamento; Plano de 
compra de ações (p.1,10). 

- Normativo: Programa de 
treinamento. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Política de propaganda voltada para cada tipo de cliente; 
Política de valorização de cliente (p.5). 

 

6 
Apoio a arte, cultura e lazer; Premiação por promover e 
atuar em projetos sociais, culturais (p.1,11). 

- Normativo 

2000 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
transparência com mercado de capital e com os investidos 
(p.2). 

- Coercitivo 

3 

Treinamento de pessoal; Estabelece proximidade com o 
cliente interno; Incentiva os colaboradores por meio de 
revisão de papéis e funções; Curso de orientação aos 
gestores; Incentivo aos estudos; Programas de qualidade 
de vida; fortalecimento interno dos veículos de 
comunicação; Possibilidade de compra de ações; Guia 
Exame de Boa Cidadania Corporativa (p.1,7,9,10,11). 

- Normativo: Treinamento de 
pessoal; 

- Premiação. 
- Mimético: Programas de qualidade 

de vida - EMBRATEL (1999), 
BRASIL T PAR (2000); Premiação - 
VIVO (2000). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Preocupação com satisfação do cliente; Disponibilidade 
de Call Center (p.6,7). 

- Mimética: disponibilidade de Call 
Center - EMBRATEL (2000). 

6 Programa Amparo a Sociedade (p.1).  - Normativo 

2001 
 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Premiação relação com os investidores; Premiação 
Melhores Praticas de governança Corporativa (p.12). 

- Normativo  

3 

Programa de voluntariado para os funcionários; 
Programas retenção de talentos; Incentivo ao 
desenvolvimentos escolar dos colaboradores Premiação 
Gestão de RH (p. 4,11,12). 

- Normativo: Premiação. 
- Mimético: Programa voluntariado 

- VIVO  (2001); Premiação - VIVO  
(2001); Desenvolvimento escolar. 
EMBRATEL (2001). 

4 não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Premiação Excelência no atendimento ao cliente (p.12). 
- Normativo e Mimético: VIVO 

(2001) 

6 
Projeto reforma de escolas; Projetos culturais; Projetos 
esportivos; Prêmios Projetos Sociais; Premiação Projetos 
esportivos, culturais (p.5,6,11). 

- Normativo: Programas Sociais. 
- Mimético: Premiação - BRASIL T 

PAR, TELESP, VIVO (2001). 

2002 

7 
Parceria com o governo - projeto minas de bons 
conselhos; Arrecadação de fundos para defesa de crianças 
e adolescentes em parceria com órgãos públicos (p.4,5). 

- Normativo 

2003 
1 Programas ambientais; Certificação ISO 14001; Adota 

práticas corretas de preservação e redução de possíveis 
impactos ambientais (p.1,2). 

- Normativo: Programas 
Ambientais. 

- Premiações. 
- Mimético: Adota práticas corretas 

de preservação e redução de 
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possíveis impactos ambientais -
AMERICEL (2000), TELESP, TIM E 

VIVO (2002).  

2 
Premiação Melhores Práticas de governança Corporativa; 
Divulgação e o estabelecimento do Código de Ética; 
Política alicerçada em valores corporativos (p.1,2). 

- Normativo: Premiação. 
- Mimético: Divulgação e o 

estabelecimento do Código de 
Ética - BRASIL T PAR E VIVO 

(2002). 

3 

Divulgação e o estabelecimento do Código de Ética para 
os colaboradores; Estabelece parceria com os 
funcionários; inclusão da Companhia entre as 100 
melhores empresas para se trabalhar (p.1,3,21). 

- Normativo: Premiações. 
- Mimético: Divulgação e o 

estabelecimento do Código de 
Ética para os colaboradores - 
JEREISSATI, TIM (2002). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 

Preocupação e dedicação ao cliente; difusão do conceito 
de Relacionamento com Clientes; Centro de 
Relacionamento com o Cliente; evidenciação de 
premiações (p.1,6,19). 

- Normativo: Premiação. 

6 
Projeto reforma de escolas; Projetos culturais; Projetos 
esportivos; Prêmios Projetos Sociais; Premiação Projetos 
esportivos, culturais (p.19,20). 

- Normativo: Prêmios e Projetos 
Sociais. 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 

Programas ambientais; Certificação ISO 14001; Adota 
práticas corretas de preservação e redução de possíveis 
impactos ambientais; Companhia promove a coleta 
seletiva de resíduos sólidos; destinação adequada de 
lâmpadas fluorescentes e baterias de equipamentos; 
prevenir possíveis vazamentos de produtos químicos em 
suas estações (p.1,2,16,37). 

- Normativo: Prêmios; 
- Coercitivo: recolhimento de 

baterias de equipamentos, Projetos 
ambientais 

2 
Premiação Melhores Práticas de governança Corporativa; 
Divulgação e o estabelecimento do Código de Ética; 
Política alicerçada em valores corporativos (p.2,12). 

- Normativo: Premiação. 
- Coercitivo: Divulgação e o 

estabelecimento do Código de 
Ética. 

3 

Divulgação e o estabelecimento do Código de Ética para 
os colaboradores; Estabelece parceria com os 
funcionários; inclusão da Companhia entre as 100 
melhores empresas para se trabalhar; Opção de compra de 
ações pelos colaboradores; Premiação Gestão de RH; 
Apoio na educação corporativa; Treinamento; 
Diversidade na contratação; ética nas demissões; 
Benefícios; Preocupação com qualidade de vida do 
colaborador (p.1,3,12,21,22,33,34). 

- Normativo: Premiações; 
- Treinamento. 
- Mimético: Preocupação na 

qualidade da vida - EMBRATEL 

(2003). 
- Treinamento: BRASIL T PAR, 

JEREISSATI, TIM E VIVO (2003). 

4 
Parceria com os fornecedores no treinamento de 
funcionários; Cumprimento dos indicadores do Instituto 
Ethos (p.34,35). 

- Mimético: TELEMAR PAR (1999), 
VIVO (2003). 

6 

Preocupação e dedicação ao cliente; difusão do conceito 
de Relacionamento com Clientes; Centro de 
Relacionamento com o Cliente; Evidenciação de 
premiações; Premiação relacionamento com o cliente 
(p.1,6,19). 

- Normativo: Premiações. 

6 
Premiação valorização social; evidenciação do Balanço 
Social (p.29,32). 

- Normativo: Premiações. 

2004 

7 
Parceria com o governo em projetos sociais Premiação de 
projetos público (p.30). 

- Normativo: Premiações. 

2005 
1 Promover ações contínuas de conscientização de seus - Normativo: Projetos Ambientais; 
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colaboradores; previnem a poluição e minimizem os 
impactos ao meio ambiente; racionalizar quaisquer 
insumos naturais ou derivados da natureza, tais como a 
água e a energia elétrica; certificação ISO 14001 
determina práticas que previnem possíveis incidentes e 
contribui para a preservação ambiental; recolhimento de 
baterias usadas (p.30,31). 

Certificação ISSO. 

2 

Aplica as melhores práticas de governança corporativa, 
assegurando a credibilidade, a fidelidade e a transparência 
das informações repassadas aos acionistas e aos mercados 
de acordo com a lei; Apresenta meios de comunicação 
com os acionistas; código de ética; Balanço Social 
(p.23,24,25,42). 

- Coercitivo: Aplica as melhores 
práticas de governança 
corporativa, assegurando a 
credibilidade, a fidelidade e a 
transparência das informações 
repassadas aos acionistas e aos 
mercados de acordo com a lei; 
código de ética. 

3 

Valorização da cultura da empresa entre os funcionários 
(p.03; treinamento continuado; Remuneração variável de 
acordo com os resultados alcançados; benefícios; 
Premiação: As Melhores na Gestão de Pessoas; 
transparência na seleção de pessoas; Incentiva a educação 
dos colaboradores; Colaboradores com necessidades 
especiais; Respeito nas demissões; Campanhas de 
reconhecimento e participação de funcionários na 
empresa; Preocupação com a qualidade de vida; 
Participação nos resultados da empresa; Preocupação com 
a segurança no trabalho (p.3,4,34,36, 37,38). 

- Normativo: Benefícios, 
premiações; Segurança. 

- Coercitivo: Colaboradores com 
necessidades especiais. 

- Mimético: Preocupação com a 
qualidade de vida - BRASIL T PAR, 
VIVO (2004); Participação nos 
resultados - BRASIL T PAR, 
EMBRATEL (2004). 

- Cultura da empresa - AMERICEL 

(2003), TELEMAR N L E VIVO 

(2004). 

4 

Relação com os fornecedores: exigências ambientais, 
proibição da não de obra infantil, exigências trabalhistas, 
visitas aos maiores fornecedores para verificar o 
cumprimento dos contratos no que se refere às práticas 
socialmente responsáveis e à legislação (p.38,39).   

 

6 
Foco no cliente; centro de relacionamento com o cliente; 
Melhor Programa de Relacionamento com Clientes do 
Brasil (p.3,34).  

 

6 
Programas voltados para a criança e o adolescente; 
Programas culturais, esportivos; Preocupação com o 
marketing para os clientes  (p.35,40). 

- Normativo: Projetos Sociais 

7 
Apoios órgão públicos em projetos sociais; 
Relacionamento com o governo e sindicato (p.35,40). 

- Normativo: Projetos Sociais 

1 

Promover ações contínuas de conscientização de seus 
colaboradores; previnam a poluição e minimizem os 
impactos ao meio ambiente; racionalizar quaisquer 
insumos naturais ou derivados da natureza, tais como a 
água e a energia elétrica; certificação ISO 14001 
determina práticas que previnem possíveis incidentes e 
contribui para a preservação ambiental; recolhimento de 
baterias usadas; combate a incêndios (p.27). 

- Normativo: Projetos Ambientais. 
- Certificação ISO. 
- Coercitivo: recolhimento de 

baterias 

2 

Aplica as melhores práticas de governança corporativa, 
assegurando a credibilidade, a fidelidade e a transparência 
das informações repassadas aos acionistas e aos mercados 
de acordo com a lei; código de ética (p.17,18). 

- Coercitivo  

2006 

3 Remuneração justa; práticas éticas e não discriminatórias; 
integração de profissionais portadores de deficiências; 
programa Jovens Talentos, que seleciona estagiários para 
atuarem em diversas áreas; treinamento constante; 

- Coercitivo: integração de 
profissionais portadores de 
deficiências. 
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Premiação: As Melhores na Gestão de Pessoas 
(p.2,25,30,35,40). 

- Normativo: Premiações, 
treinamento. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
habilidades relacionadas ao foco no cliente; Premiação: 
Melhor Programa de Relacionamento com Clientes do 
Brasil; comunicação com o cliente (p.25,29,30). 

- Normativo: Premiação. 

6 Programas culturais, esportivos, e educacionais (p.27). - Normativo  

7 
parceria e com atuação de agentes públicos, privados ou 
independentes, cujo propósito comum é transformar a 
sociedade (p.26). 

- Normativo 

1 

Promover ações contínuas de conscientização de seus 
colaboradores; previnam a poluição e minimizem os 
impactos ao meio ambiente; racionalizar quaisquer 
insumos naturais ou derivados da natureza, tais como a 
água e a energia elétrica; determina práticas que previnem 
possíveis incidentes e contribui para a preservação 
ambiental; recolhimento de baterias usadas (p.27,41).  

- Normativo: Programas Sociais. 
- Coercitivo: Recolhimento de 

baterias 

2 

Aplica as melhores práticas de governança corporativa, 
assegurando a credibilidade, a fidelidade e a transparência 
das informações repassadas aos acionistas e aos mercados 
de acordo com a lei; código de ética (p.15,40). 

- Coercitivo 

3 

Treinamento continuado; Remuneração variável de 
acordo com os resultados alcançados; benefícios; 
Premiação: As Melhores na Gestão de Pessoas; 
transparência na seleção de pessoas; Incentiva a educação 
dos colaboradores; Colaboradores com necessidades 
especiais; Respeito nas demissões; Campanhas de 
reconhecimento e participação de funcionários na 
empresa; Preocupação com a qualidade de vida; 
Participação nos resultados da empresa; Preocupação com 
a segurança no trabalho (p.35,36,37, 38). 

- Normativo: Treinamento; 
Benefícios; Premiações. 

- Mimético: transparência na seleção 
de pessoas - BRASIL T PAR 
(2004). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Foco no cliente; centro de relacionamento com o cliente; 
Melhor Programa de Relacionamento com Clientes do 
Brasil; comunicação com o cliente (p. 3, 4, 30, 34). 

- Normativo: Premiação. 

6 
Parceria com órgão não-governamentais em projetos 
sociais; Projetos culturais, esportivos e de lazer (p.37,39). 

- Normativo 

2007 

7 
Programas culturais juntamente com órgãos públicos 
(p.39). 

- Normativo 

1 
Reciclagem de baterias; Programa de proteção ambiental 
(p. 3,19). 

- Normativo: Programas 
Ambientais. 

- Coercitivo: Recolhimento de 
bateria. 

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Inclusão de pessoas com necessidades especiais; conduta 
éticas de seus colaboradores; incentiva talentos, 
treinamento e desenvolvimento dos funcionários; realiza 
pesquisa de satisfação e apresenta preocupação com a 
qualidade de vida (p.4,17,18). 

- Coercitivo: Inclusão de pessoas 
com necessidades especiais. 

- Normativo: treinamento e 
desenvolvimento dos funcionários. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 
Preocupação com a qualidade no atendimento e 
comunicação com o cliente; Ética nas campanhas de 
marketing (p.1,5). 

 

2008 

6 Desenvolvimento de projetos sociais, ambientais, - Normativo: Programas Sociais. 
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culturais; evidenciação de premiações (p.7,20).  

7 
Programas culturais e de proteção a criança e adolescente 
juntamente com órgãos públicos (p.19). 

- Normativo: Programas Sociais. 
 

Quadro 32 - Práticas de responsabilidade socioambiental da TELEMIG PART 

Fonte: Relatório da administração. 

A TELEMIG PART parece ter muito apreço pelas práticas de responsabilidade 

socioambiental. É associada ao Instituto Ethos e busca desenvolver ações relacionadas aos 

sete indicadores de responsabilidade, visando construir uma gestão socialmente responsável. 

Afinal, este é o objetivo do Instituto Ethos (2008). Além disso, a empresa possui cerificação 

ISO. A ISO (2004) determina:  

• Fazer o desenvolvimento, fabricação e fornecimento de produtos e serviços 
mais eficientes, seguros e mais limpos; 

• Facilitar as trocas comerciais entre os países e torná-la mais justa;  

• Fornecer os governos com uma base técnica para a saúde, segurança e 
legislação ambiental, e de avaliação da conformidade; 

• Partes dos avanços tecnológicos e de boa prática de gestão; 

• Difundir a inovação;  

• Proteger os consumidores e usuários em geral, dos produtos e serviços tornar a 
vida mais simples, fornecendo soluções para problemas comuns.  

De acordo com a Tabela 11, as práticas de responsabilidade social mais evidenciadas 

nos relatórios da administração da TELEMIG PART são as relacionadas aos indicadores 

público interno com 34,63% das citações, seguido de comunidade com 18,53%, meio 

ambiente e consumidores/clientes com 14,14%, valores e transparência com 8,29%, governo e 

sociedade com 6,83%, fornecedores com 3,41%, 

Tabela 11 - Quantidade de práticas socioambientais da TELEMIG PART 

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 
Público interno (3) - 1 7 8 4 3 12 13 7 11 5 71 34,63% 
Comunidade (6) - 4 3 1 6 6 2 4 3 5 4 38 18,53% 
Meio ambiente (1) - - - - - 3 6 6 6 6 2 29 14,14% 
Consumidores/Clientes (5) 2 1 2 2 1 4 5 3 3 4 2 29 14,14% 
Valores e transparência (2) - - - 1 2 3 3 4 2 2 - 17 8,29% 
Governo e Sociedade (7) - - - - 2 4 2 2 1 1 2 14 6,83% 
Fornecedores (4) - - - - - - 2 5 - - - 7 3,41% 
Total 2 6 12 12 15 23 32 37 22 29 15 205 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Analisando a Tabela 11 ano a ano, constata-se que a TELEMIG PART comunicou o 

maior número de ações sociais nos anos de 2003, 2004 e 2005. Essa Ascensão se justifica pela 

certificação ISO no ano de 2003, e pelo ingresso no Instituto Ethos em 2004.  

4.2.1.14 TIM PART 

O Quadro 33 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da TIM PART S.A. no período de 1998 a 2008. 

TIM PART SA  
ANO IND . AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Número de funcionários e quantidade com formação 
universitária (p.7). 

 

3 

Plano de cargo e salários; Acordo coletivos trabalho - 
ouvir e sanar anseios dos colaboradores; Benefícios: 
alimentação, saúde e seguro de vida para 
colaboradores e familiares; Treinamento e capacitação 
dos funcionários (p.7). 

- Normativo: Benefícios; 
treinamento. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1998 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 Número de funcionários (p.4).  

3 

Comissão de Prevenção Interna de Acidentes - 
associada a organizações externas com empresas de 
saúde e assistência ocupacional, para funcionários e 
dependentes; Acordos sindicais para alcance dos 
anseios dos funcionários (p.4,14). 

- Normativo: Acordos sindicais para 
alcance dos anseios dos 
funcionários. 

- Mimético: Acordos sindicais para 
alcance dos anseios dos 
funcionários - TELESP (1998) 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1999 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 
Projetos Ambientais - recolhimento de baterias usadas 
(p.6). 

- Coercitivo: Recolhimento de 
baterias usadas. 

- Mimética: TELESP, AMERICEL 

(1998) 

2 Número de funcionários e crescimento por área (p.6).  

3 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

6 

Participação em projetos esportivos, culturais, 
ecológicos e sociais na região Sul do Brasil; 
Participação em projetos em parceria com a APAE 
(p.6) 

- Normativo: Projetos Sociais. 

- Mimético: BRASIL T PAR (1998), 
EMBRATEL, TELEMAR PAR, 
AMERICELTELEMIG PAR (1999) 

2000 
 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
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1 Programas ambientais (p.7).  

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Treinamento e desenvolvimento dos funcionários; 
preocupação com a qualidade de vida; 
responsabilidade social com seus colaboradores 
(p.6,7). 

- Normativo: treinamento e 
desenvolvimento dos funcionários. 

- Mimético: treinamento - BRASIL T 

PAR (1999), EMBRATEL, JEREISSATI, 
TELESP, AMERICEL, VIVO (2000); 
Qualidade de vida - BRASIL T PAR 

(1999),VIVO (2000). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Centro de relacionamento com o cliente; Conselho de 
clientes; responsabilidade social com seus clientes 
(p.2,7). 

- Mimético: TELEMAR PAR (1999), 
BRASIL T PAR, EMBRATEL, 
TELEFÔNICA, TELEMIG PAR, VIVO 

(2000). 

6 Programas sociais, culturais, esportivos - Normativo: Projetos Sociais. 

2001 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 
Recarregue o Planeta", incentivando a entrega de 
baterias descarregadas (p.3).  

- Coercitivo 

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Programas de treinamento e capacitação profissional; 
realização das Pesquisas de Clima Organizacional, que 
visam a identificação dos fatores de satisfação, 
motivação e fidelidade;  manutenção dos programas 
de benefícios da empresa (p.11,12). 

- Normativo: treinamento; 
Benefícios. 

- Mimético: Pesquisa de clima 
organizacional - BRASIL T PAR, 
AMERICEL E VIVO (2001). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Centro de Relacionamento com o Cliente - conceito 
pioneiro de atendimento; Conselho de Clientes - 
fórum com formadores de opinião regionais (p.2).  

 

6 
Programas sociais: Educação de Jovens e Adultos; 
Programas culturais; programa de estágio (p.11,12).  

- Normativo: Projetos Sociais. 

 
2002 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Programa de Reciclagem de Baterias (p.10). - Coercitivo  

2 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

3 

Código de Ética que reafirma o comprometimento da 
Companhia com o próprio mercado; Programa de 
Voluntariado; difusão de valores da Companhia e de 
avaliação do ambiente de trabalho; Programa de 
Desenvolvimento de Competências e de treinamento 
(p.2,10,11). 

- Coercitivo: Código de Ética. 

- Normativo: Programa de 
Desenvolvimento de Competências 
e de treinamento. 

- Mimético: Código de Ética - 
BRASIL T PAR (2000), JEREISSATI, 
TELEMAR N L (2002); Programa de 
Voluntariado - AMERICEL, TELEMIG 

PAR (2002). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 

Código de Ética que reafirma o comprometimento da 
Companhia com o cliente; pró-atividade, 
transparência, velocidade, excelência profissional no 
foco no cliente (p.2,3). 

- Mimético: transparência, 
velocidade, excelência profissional 
no foco no cliente -  TELEMIG PAR 

(2000), AMERICEL (2002). 

2003 

6 

Código de Ética que reafirma o comprometimento da 
Companhia com a sociedade; focando suas ações 
junto à comunidade em três pilares: educação, meio 
ambiente e música (p.2,10). 

- Normativo: Projetos Sociais. 
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7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 Programas ambientais (p.10) - Normativo: Projetos Ambientais. 

2 
Boas práticas de governança corporativa - maior 
transparência e confiabilidade às informações 
fornecidas - Lei Sarbanes-Oxley (p.2). 

- Coercitivo 

- Mimético: BRASIL T PAR, TELEMAR 

N L, TELEMAR PAR (2003). 

3 

programas de desenvolvimento profissional; 
implementação de projetos buscando melhorias 
internas; melhorias nos processos de treinamento 
operacional; satisfação e motivação interna ocorreu 
por meio da pesquisa de clima; Programas de 
voluntariado (p.7,7,10). 

- Mimético: Satisfação - VIVO (2003); 
Clima organizacional - TELEMAR N 

L, AMERICEL E VIVO (2003). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Centro de Relacionamento com o Cliente; Conselho 
de Clientes - fórum com formadores de opinião 
regionais (p.7). 

- Normativo: Centro de 
Relacionamento com o Cliente. 

6 

incentivo ao voluntariado; ações educacionais; 
educação ambiental e preservação do meio ambiente; 
apoio e incentivo ao esporte e à cultura, realiza, em 
todas essas esferas, ações de relevância para a 
comunidade (p.10) 

- Normativo: Projetos Sociais. 

2004 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 
Projeto de Recolhimento de Baterias; educação 
ambiental (p.10). 

- Coercitivo: Recolhimento de 
Baterias. 

- Mimético: Recolhimento de 
Baterias - TELESP, TELEMAR N L, 
TELEMING PAR (2004). 

2 

valores organizacionais focados em: Foco no cliente, 
Excelência Profissional, Espírito de Equipe, Inovação, 
Espírito empreendedor, Transparência, Velocidade e 
Pró-atividade; Companhia adota o Código de Ética; 
práticas de governança corporativa, no sentido de dar 
maior transparência ao mercado quanto à gestão de 
seus negócios (p.9,11) - Lei Sarbanes-Oxley. 

- Coercitivo: Código de Ética; 
práticas de governança corporativa, 
no sentido de dar maior 
transparência ao mercado quanto à 
gestão de seus negócios (Lei 
Sarbanes-Oxley). 

3 

programas de desenvolvimento profissional; 
integração de novos funcionários; oferece programas 
de treinamento em: Treinamento Gerencial, Técnico 
Específico, Treinamento Comportamental, 
Treinamento de Família, Profissional e Treinamento 
Comercial (p.7,8). 

- Normativo: treinamento. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Pesquisa de satisfação dos clientes; Cultura foco no 
cliente; Conselho de Clientes; Centro de 
Relacionamento com o Cliente (p.2,5,6). 

- Normativo: Centro de 
Relacionamento com o Cliente. 

- Mimético: Pesquisa de satisfação 
dos clientes - TELEMAR PAR 

(2004). 

6 

Capacitação as lideranças comunitárias; Programa 
voltado para crianças e adolescente; Projetos musicais; 
Apoios a projetos de saúde; Projetos Educacionais 
para micro empresário (p.3,9). 

- Normativo: Projetos Sociais. 

2005 

7 
Parceria com prefeituras e conselhos comunitários em 
projetos sociais (p.10). 

- Normativo: Projetos Sociais. 

- Mimético: VIVO (2003), EMBRATEL, 
AMERICEL, TELEMING PAR (2004). 

2006 
1 projeto de Recolhimento de Baterias; educação - Coercitivo: Recolhimento de 
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ambiental (p.10). Baterias. 

2 

Número de funcionários; Adota a responsabilidades 
corporativas pautadas pelo respeito, ética e 
transparência nos relacionamentos com todos os seus 
públicos. Lei Sarbanes-Oxley (p.10,11).  

- Coercitivo: Adota a 
responsabilidades corporativas 
pautadas pelo respeito, ética e 
transparência nos relacionamentos 
com todos os seus públicos. Lei 
Sarbanes-Oxley; P. 

- Mimética: Número de funcionários 
- EMBRATEL, GVT HOLDING, 
TELEMAR PAR E VIVO (2005). 

3 
investimento contínuo na capacitação e treinamento 
dos colaboradores; benefícios que atendam às 
necessidades e valorizem os colaboradores (p.11).  

- Normativo: Treinamento; 
Benefícios. 

- Mimético: Benefícios - BRASIL T 

PAR, GVT HOLDING, AMERICEL, 
TELEMING PAR (2005). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
valores de preocupação com a satisfação dos clientes; 
inovações para satisfazer o cliente; Centro de 
Relacionamento com o Cliente (p.2,5,9). 

- Normativo: Centro de 
Relacionamento com o Cliente. 

6 

Evidenciação de prêmios; Capacitação as lideranças 
comunitárias; Programa voltado para crianças e 
adolescente; Projetos musicais; Apoios a projetos de 
saúde; Projetos Educacionais para micro empresário 
(p. 8,10,12). 

- Normativo: Prêmios. Projetos 
Sociais. 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 

compromisso de melhorar continuamente seu 
desempenho ambiental; medidas que visam controlar 
o consumo de água, energia elétrica e papel; 
certificação, concedida pela ONG Iniciativa Verde 
(p.19,20). 

- Normativo: Certificações. 

- Mimético: Certificações - CTBC 

TELECOM, TELEMIG PAR (2006); 
medidas que visam controlar o 
consumo de água, energia elétrica e 
papel - TELEMAR N L, TELEMAR PAR 

(2005), TELESP, TELEMIG PAR, VIVO 

(2006). 

2 
práticas de governança corporativa, no sentido de dar 
maior transparência ao mercado quanto à gestão de 
seus negócios (p.11) - Lei Sarbanes-Oxley;  

- Coercitivo 

3 

investimento contínuo na capacitação e treinamento 
dos colaboradores; benefícios que atendam às 
necessidades e valorizem os colaboradores; programas 
de Qualidade de Vida (p.18). 

- Normativo: Capacitação e 
treinamento dos colaboradores; 
Benefícios. 

- Mimético: programas de Qualidade 
de Vida - BRASIL T PAR, EMBRATEL 

CTBC TELECOM, TELEMIG PAR, VIVO 

(2006) 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
valores de preocupação com a satisfação dos clientes; 
inovações para satisfazer o cliente; Centro de 
Relacionamento com o Cliente (p.5,9,15). 

- Normativo: Centro de 
Relacionamento com o Cliente. 

6 

Evidenciação de prêmios; Capacita as lideranças 
comunitárias; Programa voltado para crianças e 
adolescente; Projetos musicais; Apoios a projetos de 
saúde; Projetos Educacionais para micro empresário 
(p.8.19). 

- Normativo: Prêmios; Projetos 
Sociais. 

2007 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  
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1 

comprometimento com a sustentabilidade e 
responsabilidade social; iniciativa contribui ainda, 
para a redução do consumo de plástico e papel, usados 
na produção dos cartões de recarga, e da emissão de 
CO2 proveniente do seu transporte (p.3). 

 

2 
Seus valores fundamentais e internacionalmente estão 
na área de meio ambiente e combate à corrupção (p.3). 

 

3 

investimento contínuo na capacitação e treinamento 
dos colaboradores; benefícios que atendam às 
necessidades e valorizem os colaboradores; programas 
de Qualidade de Vida (p.15). 

- Normativo: Capacitação e 
treinamento dos colaboradores; 
Benefícios. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 

Centro de Relacionamento com o Cliente; Conselho 
de Clientes - fórum com formadores de opinião 
regionais; adequação da TIM ao Decreto nº 6.523, que 
regulamenta as regras de atendimento ao cliente de 
acordo com os princípios do Código de Defesa do 
Consumidor (p.4,7). 

- Normativo: Centro de 
Relacionamento com o Cliente. 

- Coercitivo: Conselho de Clientes: 
fórum com formadores de opinião 
regionais; adequação da TIM  ao 
Decreto nº 6.523. 

6 

Evidenciação de prêmios; Capacita as lideranças 
comunitárias; Programa voltado para crianças e 
adolescente; Projetos musicais; Apoios a projetos de 
saúde; Projetos Educacionais para micro empresário 
(p.8,19). 

- Normativo: Prêmios; Projetos 
Sociais. 

2008 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

Quadro 33 - Práticas de responsabilidade socioambiental da TIM PART S.A. 

Fonte: Relatório da administração. 

Em relação ao indicador meio ambiente (1), identificou-se o recolhimento de baterias 

como a prática mais evidenciada pela TIM PART S.A., o que se justifica pelas baterias serem 

utilizadas no produto vendido por ela e pela legislação vigente. Ações relacionadas a outros 

tipos de resíduos somente foram informadas nos anos de 2007 e 2008.  

No tocante aos valores e transparência (2), a empresa informou a quantidade de 

funcionários, boas práticas de governança corporativa, valores organizacionais e ética. No 

decorrer dos anos, observa-se que a empresa tem progredido no que tange à divulgação dos 

valores da organização para o público em geral. 

Em 1998, a empresa informou ações sociais voltadas ao indicador público interno (3) 

como, por exemplo, plano de cargo e salários, e a disposição para ouvir e sanar os anseios dos 

colaboradores. Talvez isso se deva ao fato daquele ser o primeiro ano da operadora no 

mercado brasileiro, pois, até então (1998), o sistema de telecomunicações do País era de 

domínio público. Era também o primeiro ano da equipe de colaboradores, por isso, a 

companhia precisava buscar formas compatibilizar o cotidiano e as metas da organização com 

às necessidades e expectativas dos novos funcionários. 
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Nos anos posteriores a 1998, a TIM PART S.A manteve certa constância na 

comunicação de ações voltadas ao treinamento e desenvolvimento de seus colaboradores. Tal 

atitude está em conformidade com a recomendação do Instituto Ethos (2003) para que a 

organização se comprometa com o desenvolvimento profissional e a empregabilidade. Como 

a maioria das empresas pesquisadas, a TIM PART S.A. não menciona ações sociais voltadas 

ao indicador fornecedores (4). Em relação aos  consumidores/clientes (5), contudo, 

empenhou-se em manter um canal de comunicação durante oito dos dez anos pesquisados. 

Isso, segundo Frey (2005), é essencial para consolidar a responsabilidade social. 

Condicionante a comunidade (6), constatou-se que as ações sociais da empresa estão 

de acordo com duas das práticas sugeridas pelo Instituto Ethos (2003), quais são: a ação social 

por meio de projetos e o incentivo para que os colaboradores se evolvam com trabalhos 

voluntários. Voltado ao governo e sociedade (7), verificou-se pouquíssima preocupação da 

empresa para com este público, haja vista que só informou ação nesta área em um dos 10 anos 

pesquisados. 

Conforme a Tabela 12, as práticas de responsabilidade socioambiental mais 

evidenciadas nos relatórios da administração da TIM PART S.A. são as relacionadas aos 

indicadores comunidade com 30,82% das citações, seguidas de público interno com 24,06%, 

consumidores e clientes com 18,80%, meio ambiente com 13,53%, e valores e transparência 

com 12,03%. 

Tabela 12 - Quantidade de práticas socioambientais da TIM PART S.A. 

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 
Comunidade (6) - - 5 3 3 3 4 5 6 6 6 41 30,82% 
Público interno (3) 3 3 - 3 3 4 5 3 2 3 3 32 24,06% 
Consumidores/Clientes (5) - - - 3 3 4 3 3 3 3 3 25 18,80% 
Meio ambiente (1) - - 1 1 1 1 1 2 2 4 5 18 13,53% 
Valores e transparência (2) 2 1 1 - - - 2 4 3 1 2 16 12,03% 
Governo e Sociedade (7) - - - - - - - 1 - - - 1 0,75% 
Fornecedores (4) - - - - - - - - - - - - - 
Total 5 4 7 10 10 12 15 18 16 17 19 133 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando a Tabela 12, verifica-se que a empresa direciona suas ações sociais para a 

comunidade e para seus colaboradores. Destaca-se que as ações sociais voltadas ao indicador 

público interno concentraram-se nos anos de 2003 e 2004. Já as práticas relacionadas ao 

indicador comunidade se concentraram nos anos de 2005, 2006 e 2007, quando a empresa 

diminuiu a ênfase no público interno. Dessa maneira, constata-se que a empresa supre a falta 

de informações sociais voltadas para certo público evidenciando informações sociais 

direcionadas a outro.  
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4.2.1.15 VIVO 

O Quadro 34 apresenta as ações de responsabilidade socioambiental evidenciadas 

nos relatórios da administração da VIVO no período de 1998 a 2008. 

VIVO  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

1998  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

1999  Não divulgou ações de RS no RA deste ano.  

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Apresentação dos princípios e valores; Número de 
funcionários; Política de transparência com seus 
acionistas (p.3,29,40). 

- Mimético: BRASIL T PAR (1999) 

3 

Projetos atendendo os padrões adequados do clima 
organizacional; Treinamento de pessoal; Programas 
Trainees e de Estágio - voltados para novos talentos e 
recém formados na universidade; Implantação de 
premiação por desempenho dos funcionários; 
Benefícios: cestas básicas, previdência privada, 
contribuições; Preocupação com a qualidade de vida 
do funcionário; Implantação de ambulatório médico 
(29,30). 

- Normativo: Treinamento de pessoal. 
- Benefícios. 
- Mimético: Treinamento de pessoal - 

BRASIL T PAR, JEREISSATI, TELESP, 
TELEMAR PAR, AMERICEL (1999); 
Benefícios - BRASIL T PAR, TELESP, 
TELEMAR PAR, AMERICEL (1999); 
Qualidade de vida - BRASIL T PAR 

(1999). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 

Política de marketing de acordo com o produto 
vendido; Melhoria da tecnologia da informação 
dentro da empresa; ISO 9001 - qualidade do produto 
e relacionamento com o cliente (p.25,26,28). 

- Normativo: Premiação. 
- Mimético: TELEMAR PAR (1999), 

BRASIL T PAR, EMBRATEL, TELEFÔNICA, 
TELEMIG PAR. 

6 
Manteve um relacionamento ativo com o sindicato; 
Participação em projetos sociais, culturais, esportivos, 
educativos (p.31,32,33,34). 

- Mimético: BRASIL T PAR (1998), 
EMBRATEL, TELEMAR PAR, AMERICEL, 
TELEMIG PAR (1999). 

2000 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 
Recolhimento de baterias; Programas Ambientais - 
Reciclagem de Papéis e Plásticos (p.3,6).  

- Coercitivo: recolhimento de baterias. 
- Normativo: Programas ambientais. 
- Mimético: BRASIL T PAR (2000 E 2001), 

TELESP (1999 E 2003), AMERICEL (1998 
E 2000), TIM (2000). 

2 
Evidenciação da Missão da empresa; Perfil dos 
colaboradores (p.1,31). 

 

3 

Incentiva o voluntariado na empresa; Programa de 
Previdência Privada - TCP PREV; Certificação ISO 
9002 de qualidade; Programas de oportunidades de 
melhoria no ambiente de trabalho; programa de 
sugestões; Programa de Atração de Talentos; 
Programa de Competências Funcionais; Programa de 
subsídio para MBA e pós graduação; Pesquisa de 
Satisfação de Funcionários; Participação nos 
resultados; Benefícios saúde (p.2,8,9,31,32,33).  

- Mimético: Premiação; Previdência 
Privada - JEREISSATI (1998); Programas 
educacionais a funcionários - 
EMBRATEL (1999). 

 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 

Garantir a liderança na inovação e integração de 
novas e melhores práticas de relacionamento com os 
clientes; Call Center; Prêmio Cliente 2001 (p.19,23, 
41). 

- Normativo: Call Center.  
- Prêmio Cliente 2001. 

2001 

6 Projetos educacionais; Projetos culturais; Parceria - Normativo: Projetos Sociais. 
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VIVO  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

com órgão privados no desenvolvimento de crianças; 
Projetos de saúde; Premiações (p.2,10). 

7 
Parceria com órgãos públicos em projetos ambientais 
(p.6).   

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 Evidenciação da Missão da empresa (p.1). - Mimético: VIVO (2000). 

3 

certificadas com a ISO 9001; transparência na 
comunicação continua; gestão participativa; Estímulo 
à criatividade do colaborador; Programa de 
Desenvolvimento em Liderança de Jovens; 
Capacitação da força de trabalho; Pesquisa de clima e 
satisfação; Estrutura organizacional e remuneração 
(p.8,12,13,14,15).  

- Normativo: Certificação. 
- Mimético: Pesquisa de clima 

organizacional - BRASIL T PAR, 
AMERICEL (2001). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Call Center; Projeto Melhoria da Satisfação do 
Cliente (p.8). 

- Normativo: Call Center.  

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2002 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 

Gerenciamento de recursos ambientais; programa de 
recolhimento de baterias usadas; Programas de 
reciclagem; projetos de educação ambiental 
desenvolvidos com crianças de comunidades carentes 
(p.3,17).  

- Coercitivo: Recolhimento de baterias 
usadas. 

- Normativo: Programas Sociais.  
- Mimético: Programas Ambientais - 

BRASIL T PAR (2001), TELESP, TELEMIG 

PAR (2002). 

2 
valores éticos aos variados públicos; Perfil dos 
funcionários (p.2,15). 

- Coercitivo e Mimético: Divulgação e o 
estabelecimento do Código de Ética - 
BRASIL T PAR (2002). 

3 
Plano de Previdência Privada; programas de 
treinamento (p.16). 

- Normativo: programas de treinamento. 
- Mimético: treinamento - JEREISSATI, 

TELEMIG (2001), AMERICEL, BRASIL T 

PAR, TIM (2002). 

4 Adoção de critérios de escolha de fornecedores (p.2).  - Mimético: TELEMAR PAR (1999). 

5 

qualidade no serviço; departamentos de atendimento 
ao cliente e sua eficácia no encaminhamento das 
reclamações dos clientes; certificado ISO 9001 - 
qualidade no cliente (p.5,6). 

- Normativo: Certificação. 

6 

Ênfase nas ações voltadas à educação e ao meio 
ambiente; Associação para Integração e Apoio aos 
Portadores de Deficiência; Programas de política de 
incentivos culturais, esportivos, filantrópicos e 
educacionais; Premiações (p.2,17,18). 

- Normativo: Projetos Sociais; 
Premiações. 

- Mimético: BRASIL T PAR, EMBRATEL, 
TELESP, TELEMAR N L, TELEMAR PAR, 
AMERICEL, TELEMIG PAR, TIM (2002). 

2003 

7 
Parceria com instituições públicas, firmadas pelo 
Instituto Brasil Digital, braço de responsabilidade 
social da Vivo.  

- Normativo: Projetos Sociais. 
- Mimético: Brasil T PAR (2001), 

EMBRATEL, AMERICEL, TELEMIG PAR 

(2002) 

1 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2 
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante de 
acordo com a CVM; Perfil dos empresados (p.16,19). 

- Coercitivo  
- Mimético: BRASIL T PAR, TELEMAR N L, 

TELEMIG PAR (2003), 

2004 

3 Código de Ética para Executivos Financeiros; 
Programa Trainees; programas de formação 
internacional; Capacitação e Desenvolvimento; 

- Coercitivo: Código de Ética. 
- Mimético: Código de Ética - TELEMIG 

PAR, TIM (2003); Preocupação na saúde 



 136 
 

VIVO  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

Especial atenção tem sido dedicada ao ambiente 
organizacional;  reforço à cultura organizacional; 
Preocupação na saúde e qualidade de vida; Pesquisa 
de clima organizacional (p.15,17,18,19).  

e qualidade de vida - EMBRATEL, 
TELEMAR N L (2003); Pesquisa de clima 
organizacional - TELEMAR N L, 
AMERICEL (2003). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
serviços de atendimento a clientes; Prêmios no 
atendimento ao cliente (p.9).  

- Normativo: Programa Social; Prêmios. 
 

6 
Programas sociais, culturais, educacionais e de lazer; 
Premiações (p.20,21).  

- Normativo: Premiação; Programa 
Social. 

7 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

1 

Gerenciamento de Resíduos; Educação ambiental - 
campanhas e eventos internos e externos, visando a 
sensibilização ambiental dos colaboradores, clientes, 
comunidade e acionistas; Recolhimento de baterias 
(p.22,23). 

- Coercitivo: Recolhimento de baterias.  
- Normativo: programas ambientais. 

2 
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante de 
acordo com a CVM; Fortalecimento do código de 
ética; Perfil dos funcionários (p.16,19,21). 

- Coercitivo. 

3 

Programa Trainees; Capacitação e Desenvolvimento; 
Especial atenção tem sido dedicada ao ambiente 
organizacional; ações de reforço à cultura 
empresarial; Preocupação na saúde e qualidade de 
vida; Pesquisa de clima organizacional (p.20,21). 

- Normativo: Capacitação e 
Desenvolvimento. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 Relação de qualidade com seus clientes (p.3).   

6 
Parceria com a ANATEL no desenvolvimento do 
setor; Premiações (p.23). 

- Normativo  

2005 

7 
Parceria com o governo em projetos educacionais 
(p.23). 

- Normativo  
- Mimético: TELESP (2003), EMBRATEL, 

TELEMAR N L, AMERICEL, TELEMIG PAR 

(2004). 

1 
Gerenciamento de Resíduos; Educação ambiental - 
campanhas e eventos internos e externos; 
Recolhimento de baterias (p.32,33). 

- Coercitivo: Recolhimento de baterias. 
- Normativo: Programas Ambientais. 

2 
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante de 
acordo com a CVM; Fortalecimento do código de 
ética; Perfil dos funcionários (p.19,27).   

- Coercitivo 

3 

Programa Trainees; Capacitação e Desenvolvimento; 
Especial atenção tem sido dedicada ao ambiente 
organizacional; ações de reforço à cultura 
empresarial; Preocupação na saúde e qualidade de 
vida; Pesquisa de clima organizacional (p.30,31). 

- Normativo: Capacitação e 
Desenvolvimento. 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Processos de comunicação intensa e direta com os 
clientes (p.3).  

 

6 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

2006 

7 Parceria com o governo em projetos educacionais (p.33). - Normativo: Programas sociais. 

1 Projetos ambientais (p.29). - Normativo: Programas ambientais. 2007 

2 
transparência com o com o mercado e acionistas; 
Código de Ética; Política de Divulgação de Ato ou 
Fato Relevante (p.3,19).  

- Coercitivo. 
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VIVO  
ANO IND  AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  TIPOS DE ISOMORFISMO  

3 

Programa formal de oportunidades internas; programa 
de estagiários; Capacitação e Desenvolvimento; 
Previdência Privada; fortalecer a cultura interna; 
Comunicação com os funcionários (p.25,26).  

- Normativo: Benefícios. 
- Mimético: TELESP, TELEMAR N L 

(2006). 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Campanhas no fortalecimento das comunicações com 
o cliente; Preocupação com a qualidade dos produtos 
(p. 9,16).  

 

6 

Projetos sociais contemplaram a inclusão de pessoas 
com deficiências; Patrocina eventos sociais, 
esportivos, culturais e educacionais; Premiação 
(p.3,5,27). 

- Normativo: Premiação; Programas 
sociais. 

7 
Parceria com órgãos públicos na proteção do meio 
ambiente (p.26).  

- Normativo: Programas sociais. 

1 
Gerenciamento de Resíduos; Educação ambiental - 
campanhas e eventos internos e externos; 
Recolhimento de baterias (p.32,33). 

- Coercitivo: Recolhimento de baterias. 
- Normativo: Programas Ambientais. 

2 
transparência com o com o mercado e acionistas; 
Código de Ética; Política de Divulgação de Ato ou 
Fato Relevante (p.21). 

- Coercitivo 

3 

Programa Trainees; Capacitação e Desenvolvimento; 
Especial atenção tem sido dedicada ao ambiente 
organizacional; ações de reforço à cultura 
empresarial; Preocupação na saúde e qualidade de 
vida; Pesquisa de clima organizacional (p.30,31). 

 

4 Não apresentou ação de responsabilidade social.  

5 
Fortalecimento de processos de comunicação intensa 
e direta com os clientes (p.3). 

 

6 
Projetos sociais contemplaram a inclusão de pessoas 
com deficiências; Patrocina eventos esportivos, 
culturais e educacionais; Premiação (p.5, 28). 

- Normativo: Premiação; Programas 
Sociais. 

2008 

7 
Parceria com o governo em projetos educacionais 
(p.31). 

- Normativo: Programas Sociais. 

Quadro 34 - Práticas de responsabilidade socioambiental da VIVO 

Fonte: Relatório da administração. 

Observa-se que a empresa começou a comunicar práticas sociais no ano de 2000. 

Naquele ano, sua atenção estava voltada para o indicador público interno (3). Nos anos 

seguintes, a VIVO continuou evidenciando o desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

colaboradores e um bom clima organizacional. Isso vai ao encontro da recomendação do  

Instituto Ethos (2003) para que a organização se comprometa com o desempenho profissional 

e a gestão participativa.  
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Em se tratando dos valores e transparência (2), as atitudes mais evidenciadas pela 

empresa foram: o compromisso com a cultura organizacional, e a conduta transparente para 

com o mercado acionista. Esta atitude, segundo o Instituto Ethos (2003), atrai a fidelidade do 

público. Frey (2005) acrescenta que uma postura ética e transparente na gestão da empresa, 

proporciona a empresa um vinculo longo e de fidelidade com seus clientes e parceiros 

comerciais.  

No que diz respeito ao meio ambiente (1), a VIVO revela possuir campanhas de 

educação para preservação ambiental voltada a vários públicos. Isso demonstra que os 

gestores da empresa têm consciência de que a preservação do ecossistema é um compromisso 

a ser assumido por todos. 

No que concerne aos consumidores/clientes (5), a VIVO comunicou a certificação 

ISO 9001 e outras premiações, demonstrando que a organização preserva um estrito 

relacionamento com seus consumidores. O mesmo ocorre com o indicador comunidade, haja 

vista que a empresa foi premiada por seus projetos sociais.   

Conforme a Tabela 13, as práticas de responsabilidade social mais evidenciadas nos 

relatórios da administração da VIVO são as relacionadas aos indicadores público interno com 

38,41% das citações, seguida por comunidade com 23,84%, consumidores e clientes com 

11,92%, meio ambiente com 11,25%, e valores e transparência com 9,94%.  

Tabela 13 - Quantidade de práticas socioambientais da VIVO 

INDICADOR  98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 TOTAL  % 
Público interno (3) - - 7 11 7 2 7 6 6 6 6 58 38,41% 
Comunidade (6) - - 5 5 - 7 5 2 - 6 6 36 23,84% 
Consumidores/Clientes (5) - - 3 3 2 3 2 1 1 2 1 18 11,92% 
Meio ambiente (1) - - - 2 1 4 - 3 3 1 3 17 11,25% 
Valores e transparência (2) - - 2 2 - 2 1 2 2 2 2 15 9,94% 
Governo e Sociedade (7) - - - 1 - 1 - 1 1 1 1 6 3,97% 
Fornecedores (4) - - - - - 1 - - - - - 1 0,66% 
Total - - 17 24 10 20 15 15 13 18 19 151 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Analisando a Tabela 13, constata-se que, em todos os anos pesquisados, o foco da 

VIVO esteve voltado para o público interno. Ainda assim, em segundo plano, a empresa 

direcionou um grau de atenção equivalente para os indicadores meio ambiente e 

consumidores/clientes. Nos primeiros anos, as ações se concentraram nos clientes porque a 

empresa precisava conquistar o mercado, nos quatro últimos, passou a evidenciar ações em 

prol do meio ambiente.  
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4.2.2 Práticas Sociais e Ambientais Evidenciadas no Período 

Na Tabela 14, apresenta-se o somatório das ações sociais e ambientais evidenciadas 

no relatório da administração de todas as empresas de telecomunicações listadas na 

BOVESPA no período compreendido entre 1998 e 2008. 

Tabela 14 - Total de práticas socioambientais evidenciadas no período pesquisado 

SOMATÓRIO GERAL DOS INDICADORES 

Indicador 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Total % 

Público interno  25 29 36 38 38 38 49 42 51 58 44 449 34,86% 

Comunidade  3 7 28 24 29 43 29 23 28 33 38 285 22,07% 

Valores e transparência 5 13 19 13 14 19 16 22 23 23 18 185 14,52% 

Meio ambiente  4 - 7 4 2 12 21 28 23 32 23 156 12,09% 

Consumidores/Clientes  6 7 11 11 16 13 16 15 12 22 12 141 11,00% 

Governo e Sociedade - 1 2 2 5 8 8 10 6 8 10 60 4,68% 

Fornecedores - 1 - - - 1 2 7 2 - 1 12 0,93% 

Total 43 58 103 92 104 134 140 147 145 176 146 1.288 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Verifica-se que as práticas relativas ao indicador público interno foram as mais 

evidenciadas pelas empresas de telecomunicação no período pesquisado, obtendo um índice 

de ocorrência 34,86%. Em segundo lugar aparece o indicador comunidade com 22,07%, em 

terceiro valores e transparência com 14,52%, em quarto meio ambiente com 12,09%, em 

quinto consumidores/clientes com 11,%, em sexto governo e sociedade com 4,68% , e em 

sétimo fornecedores com 0,93%.  

Por um lado, constata-se que as empresas de telecomunicações atuantes no Brasil 

direcionam a maior parte de suas ações sociais para o indicador público interno. Essa postura 

vai ao encontro da afirmação de Coelho (2005) de que há uma relação positiva entre a 

responsabilidade socioambiental das organizações e os colaboradores. Por outro lado, 

observa-se que as empresas pesquisadas praticam pouquíssimas ações sociais voltadas aos 

fornecedores,  governo e sociedade.  

Em relação aos fornecedores, infere-se que as empresas não estão levando em conta 

as recomendações do Instituto Ethos (2003) sobre a importância de formar parcerias e 

compartilhar valores organizacionais com fornecedores. Quanto ao indicador governo e 

sociedade, presume-se que a maioria das empresas pesquisadas preferem desenvolver projetos 

por iniciativa própria, a ter que lidar com os entraves burocráticos da parceria pública.  
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Também se observou que, com o passar dos anos, houve um aumento gradativo nas 

ações sociais comunicadas nos relatórios da administração das empresas pesquisadas. O maior 

número de ações foram identificadas no penúltimo ano pesquisado, 2007. Acredita-se que isso 

pode ser reflexo da também gradativa conscientização em relação à importância da gestão 

socialmente responsável, a qual dê o devido retorno aos stakeholders da organização, 

conforme afirmam Ashley, Coutinho e Tomei (2000). 

Na Tabela 15, compara-se as práticas sociais realizadas pelas empresas pesquisadas 

entre 1998 e 2008. Ressalta-se que a INVITEL, LA FONTE TEL, ZAIN PART, FUTUREL e 

NEWTEL TEL foram excluídas desta analogia porque não mencionam práticas sociais e 

ambientais nos seus relatórios. O cálculo detalhado dos percentuais apresentados na Tabela 15 

encontram-se no apêndice 1.  

Tabela 15 - Comparativo entre as práticas socioambientais das empresas pesquisadas 
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Público interno 74 26 13 13 19 43 4 30 35 28 3 71 32 58 449 34,86% 

Comunidade 26 44 5 2 - 29 - 19 25 23 - 38 41 36 288 22,36% 

Valores e transparência 22 22 5 5 16 16 14 12 20 4 - 17 16 15 184 14,28% 

Meio ambiente 6 9 4 - - 30 - 22 17 4 - 29 18 17 156 12,11% 

Clientes/consumidores 7 11 3 3 - 22 2 3 5 9 - 29 25 18 137 10,63% 

Governo e Sociedade 2 15 - - - 17 - 1 1 3 - 14 1 6 60 4,65% 

Fornecedores 2 1 - - - - - - 1 2 - 7 - 1 14 1,08% 

Total 139 128 30 23 35 157 20 87 104 73 3 205 133 151 1288 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A empresa que realizou o maior número de ações em prol do meio ambiente foi a 

TELESP. Dentre as 30 ações relatadas pela empresa durante o período pesquisado, a empresa 

mencionou o maior número de vezes o recolhimento de baterias usadas, porém, a TELESP 
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também comunica a conscientização dos funcionários para redução do uso de recursos 

naturais. Destaca-se, no entanto, que as práticas ambientais mais relatadas pela empresa 

advém de exigências legais e não apenas de uma postura social, como é o caso dos postos 

para coleta de baterias.  

Em relação à comunicação de ações sociais que visam a promoção dos valores e da 

transparência, destacam-se a BRASIL T PAR e a EMBRATEL. Ambas realizaram acordos 

pautados na Resolução CVM nº. 358 e na Lei Sarbanes Oxley, o que significa que as práticas 

relatadas estão ligadas a aspectos legais, e não dependem apenas da boa vontade das 

empresas. 

No indicador público interno, A BRASIL T PAR destacou informações relativas aos 

projetos sociais, educacionais, de saúde, e benefícios voltados aos funcionários. Isso 

demonstra que empresa está disposta a contribuir para melhoria da qualidade da vida 

profissional e pessoal de seus colaboradores, corroborando com a pesquisa de Coelho (2005).  

No tocante ao indicador fornecedores, verificou-se que a maioria das empresas não 

realiza, ou realiza pouquíssimas ações. Ainda assim, pode-se destacar a TELEMIG PAR que, 

ao longo dos dez anos pesquisados, relatou sete ações compatíveis com os indicadores do 

Instituto Ethos (2003). Isso demonstra certa preocupação da empresa para com para este 

público. 

Com relação ao indicador comunidade, sobressaiu-se a EMBRATEL, que evidenciou 

a maior quantidade de participações em projetos sociais, esportivos e culturais, tendo, 

inclusive, sido premiada por tais práticas. Presume-se que esta companhia obteve 

reconhecimento por parte da sociedade em função da sua postura responsável perante os 

problemas que afetam a comunidade que a cerca, conforme apregoa Frey (2005).  

No indicador governo e sociedade, destacou-se a TELESP, que comunicou a 

participação em projetos sociais, educacionais, culturais e de lazer em parceria com o 

governo, bem como as premiações alcançadas em conseqüência desses projetos. Infere-se que 

esta empresa preocupa-se mais com a prática e a evidenciação dos resultados de suas ações 

sociais do que as outras organizações do setor estudado.  

Numa análise global, acrescenta-se que a TELEMIG PART foi a empresa pesquisada 

que informou o maior número de práticas sociais nos dez anos estudados, no total 205. É 

possível que esta organização esteja demonstrando suas ações sociais nos relatórios com o 

intuito de obter legitimação social após sua transferência do setor público para o privado, 

corroborando com a pesquisa realizada por Ogden e Clark (2005). 
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4.2.3 Tipos de Isomorfismo para Legitimação Identificados nas Práticas Sociais e Ambientais 

Na Tabela 16, apresenta-se a quantidade de ações sociais que geraram isomorfismo 

mimético nas empresas pesquisadas no período de 1998 a 2008. Destaca-se novamente a 

exclusão das empresas INVITEL, LA FONTE TEL, ZAIN PAR, FUTUREL, NEWTEL PAR, 

na apresentação nas Tabelas 17, 18 e 19, por estas não terem apresentado práticas sociais e 

ambientais nos relatórios da administração publicados no período pesquisado. 

Tabela 16 - Quantidade de ações socioambientais isomórficas miméticas 
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98 - - - - - - - - - - - - - - - - 
99 1 2 - - - 2 1 - 5 - - - 1 - 12 6,66% 
00 5 1 - - - - 1 - - 1 - - 2 6 16 8,88% 
01 6 - - - - 3 - - - 1 - 3 3 4 20 11,11% 
02 5 2 - - 2 1 - 2 1 1 - 4 1 2 21 11,66% 
03 3 1 - - - 3 - - 1 - - 3 3 6 20 11,11% 
04 - 1 - - - 1 - 3 3 2 - 3 3 4 20 11,11% 
05 2 3 - 2 - 2 - 1 1 - - 3 3 1 18 10% 
06 1 2 6 - - 4 - 5 - 1 - - 2 - 21 11,66% 
07 - 2 - 4 - 1 - 3 1 - - 1 3 1 16 8,88% 
08 1 4 - 2 - 1 - - 4 - - - - 4 16 8,88% 
Total 24 18 6 8 2 18 2 14 16 6 - 17 21 28 180 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Identificou-se que o maior número de ações isomórficas miméticas foi praticado nos 

anos de 2002 e 2006, haja vista que nestes períodos as empresas pesquisadas reproduziram a 

maior quantidade de práticas sociais já evidenciadas nos relatórios da administração de outras 

empresas.  

Em 2002, as práticas sociais que mais geraram isomorfismo mimético foram as 

relativas ao indicador público interno na BRASIL T PAR. As empresas mais copiadas pela 

BRASIL T PAR, neste ano, foram TELESP e TIM, demonstrando que estas são vistas pela  

BRASIL T PAR como modelos legitimados a serem seguidos (DIMAGGIO e POWELL, 

1983). 

Em 2006, a CTBC TELECOM foi a empresa que mais realizou ações sociais 

isomórficas miméticas, por meio da imitação dos procedimentos da BRASIL T PAR, 

EMBRATEL e TELEMIG PAR. Talvez isso se deva ao fato de ter sido o primeiro ano de 
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comunicação social e ambiental desta companhia. Neste caso, as ações que mais geraram 

isomorfismo mimético também foram as voltadas ao público interno. È possível  que o 

destaque dado a este indicador advenha da  incerteza com relação a quais informações devam 

constar no relatório da administração, ou ainda, quais práticas a sociedade espera encontrar. 

Isso corrobora a afirmação de DiMaggio e Powell (1983) de que o isomorfismo mimético se 

origina de respostas padronizadas às incertezas ambientais. 

Quando analisado todo o período pesquisado, constata-se a VIVO foi a organização 

que mais utilizou o isomorfismo mimético na evidenciação de suas práticas socioambientais. 

Ela tomou, como exemplo, as práticas da BRASIL T PAR. Isso demonstra que a VIVO 

elegeu a BRASIL T PAR como o modelo organizacional legitimado a ser seguido 

(DIMAGGIO e POWELL, 19883). Observou-se também que os anos em que a VIVO mais 

praticou o isomorfismo mimético foram 2000 e 2003. Em 2000, talvez isso tenha ocorrido 

porque foi o primeiro ano de comunicações sociais da VIVO. Já em 2003, acredita-se que se 

deva a mudança no nome da empresa, haja vista que, neste caso, a sociedade pode não 

reconhecer a empresa e assumi-la como uma nova organização. No caso da VIVO, interessava 

manter a opinião pública que lhe era atribuída antes da mudança. Assim, essa reprodução de 

tipos de informação social e ambientais evidenciadas por outras empresas pode ser fruto da 

preocupação com a legitimação social da organização (DIMAGGIO e POWELL, 1983)  

Na Tabela 17, encontram-se as quantidades de ações sociais isomórficas normativas 

identificadas nos relatórios da administração das empresas pesquisadas. 

Tabela 17 - Quantidade de ações socioambientais isomórficas normativas 

A
N

O
 

B
R

A
S

IL
 T

 P
A

R
 

E
M

B
R

A
T

E
L

 

C
T

B
C

 T
E

LE
C

O
M

 

G
V

T
 H

O
LD

IN
G

 

JE
R

E
IS

S
A

T
I 

T
E

LE
S

P
 

T
E

LE
F

Ô
N

IC
A

 

T
E

LE
M

A
R

 N
 L

 

T
E

LE
M

A
R

 P
A

R
 

A
M

E
R

IC
E

L
 

IM
IP

E
R

 T
E

L
 

T
E

LE
M

IG
 P

A
R

T
 

T
IM

 P
A

R
T

 S
/A

 

V
IV

O
 

T
O

T
A

L
 

%
 

98 1 1 - - 1 1 - - 1 4 1 1 2 - 13 4,22% 
99 1 2 - - 1 1 - - 3 4 - 2 1 - 15 4,87% 
00 7 2 - - 1 1 1 - 1 4 - 2 1 3 23 7,46% 
01 7 2 - - 1 2 - - - 2 - 3 2 1 20 6,50% 
02 7 3 - - 1 2 - 1 1 2 - 5 3 2 27 8,76% 
03 7 5 - - 1 4 - 1 2 1 - 6 2 6 35 11,36% 
04 4 4 - - 1 4 - 2 2 2 - 7 3 3 32 10,39% 
05 5 4 - 1 - 4 - 1 1 2 - 7 3 3 31 10,06% 
06 6 3 3 - - 3 - 3 3 1 - 7 5 2 36 11,68% 
07 3 7 3 2 - 3 - 4 3 1 - 7 6 5 44 14,28% 
08 3 6 3 - - 3 - - 3 1 - 4 5 4 32 10,39% 
Total 51 39 9 3 7 28 1 12 20 24 1 51 33 29 308 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O ano no qual se obteve maior número de práticas sociais isomórficas normativas foi 

2006, com destaque para a TELEMIG PAR que apresentou sete ações sociais normativas. A 

ação social que mais gerou isomorfismo normativo na TELEMIG PAR foram seus projetos 

sociais. Neste ano, a empresa evidenciou este tipo de ação com relação aos indicadores meio 

ambiente, público interno, comunidade, governo e sociedade. 

Os projetos sociais podem ser caracterizados como resultado de isomorfismo 

normativo, uma vez que a sociedade espera que as grandes corporações realizem projetos 

sociais em prol da comunidade, como uma forma de retribuição pelos insumos extraídos da 

natureza e pelo direto de operacionalizar suas atividades na sociedade. Segundo Lavarda 

(2008), este tipo de isomorfismo também pode resultar de normas e regulamentações sociais. 

Assim, infere-se a realização de seus projetos sociais pode ser uma forma da empresa se 

adequar a certas regras sociais perante determinados públicos.  

O isomorfismo normativo também foi bastante utilizado na comunicação de 

premiações e certificações relacionadas aos indicadores do Instituto Ethos (2003). Nesse 

sentido, ressalta-se que há uma tendência das empresas se adequarem com a intenção de 

serem premiadas, ou seja, socialmente reconhecidas por suas ações. DiMaggio e Powell 

(1983) entendem que o isomorfismo normativo resulta da profissionalização. Benefícios, 

como treinamentos e seguro de vida são práticas sociais normativas, pois as pessoas precisam 

de capacitação para exercerem sua funções na empresa e de garantias contra acidentes de 

trabalho.  

Analisando os totais anuais de cada empresa, verifica-se que, no período pesquisado, 

as empresas que mais praticaram o isomorfismo normativo foram BRASIL T PAR e a 

TELEMIG PAR, ambas com 51 práticas cada. Constata-se, entretanto, que a BRASIL T PAR 

evidenciou mais ações isomórficas normativas nos primeiros anos de atuação no País, ao 

contrário da TELEMIG PAR, que apresentou a maioria de suas ações normativas nos últimos 

anos pesquisados. Infere-se, portanto, que a TELEMIG PAR interiorizou regras e normas 

profissionais e sociais após a adequação da BRASIL T PAR a estas. 

Na Tabela 18, encontram-se as quantidades de ações sociais isomórficas coercitivas 

identificadas nos relatórios da administração das empresas pesquisadas. Verifica-se que o 

maior parte delas foi relatada em 2005 e 2007. Neste biênio, as empresas BRASIL T PAR, 

TELEMAR N L, TELEMAR PAR e a TELEMIG PAR evidenciaram as ações de 

transparência com o mercado, conforme exigido pela Lei Sarbanes Oxley e a Resolução da 
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CVM número 358, que está relacionada ao indicador valores e transparência do Instituto 

Ethos (2003). Isso sugere que, com relação à transparência voltada para o mercado, as 

empresas pesquisadas realizaram mais ações resultantes de forças coercitivas do ambiente - 

com influências políticas ou como resposta a problemas de legitimação (DIMAGGIO e 

POWELL, 1983) - do que ações deliberadas. 

Tabela 18 - Quantidade de ações socioambientais isomórficas coercitivas 
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98 - 1 - - - 1 - 2 - 1 2 - - - 7 6,03% 
99 - 1 - - - 1 1 - 2 - - - - - 5 4,31% 
00 2 1 - - - 1 2 - - 1 - - 1 - 8 6,90% 
01 2 - - - - - - - - - - 1 - 1 4 3,44% 
02 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - 4 3,44% 
03 2 1 - - - 1 - 1 1 - - - 2 1 9 7,75% 
04 3 1 - - - 1 - 3 2 - - 2 1 2 15 12,93% 
05 3 2 - 1 - 1 - 3 1 1 - 3 2 1 18 15,51% 
06 2 - 1 1 - 1 - 3 1 - - 3 2 2 16 13,79% 
07 1 2 - 1 - 3 - 3 4 - - 2 1 1 18 15,51% 
08 - 2 - 2 - 1 - - 3 - - 2 1 1 12 10,34% 
Total 16 12 1 5 - 11 3 16 15 3 2 13 10 9 116 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com Scott (1995), o pilar Regulatório (coercitivo) envolve um processo 

social orientado por regras cujo descumprimento resulta em sanções, por isso, conduz os 

comportamentos para determinada direção. Analisando os totais das práticas sociais das 

empresas, ano a ano, constatou-se que entre as dezenove organizações pesquisadas, a 

BRASIL T PAR, TELEMAR N L e TELEMIG PAR foram as organizações que mais 

evidenciaram ações sociais isomórficas coercitivas, talvez, para evitar as penas cominadas ao 

descumprimento da legislação.  

4.2.4 Tipo de Isomorfismo Evidenciado em Maior Número nas Práticas Sociais e Ambientais 

Na Tabela 19, expõem-se os totais de isomorfismo normativo, mimético e coercitivo 

identificados nas práticas sociais comunicadas nos Relatórios de Administração das empresas 

pesquisadas no período de 1998 a 2008. 
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Tabela 19 - Quantidade de ações socioambientais isomórficas identificadas nos 
relatórios da administração das empresas pesquisadas 
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M 24 18 6 8 2 18 2 14 16 6 - 17 21 28 180 

N 51 39 9 3 7 28 1 12 20 24 1 51 33 29 308 

C 16 12 1 5 - 11 3 16 15 3 2 13 10 09 116 

Total 91 69 16 16 9 57 6 42 51 33 3 81 64 66 604 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Tabela 19, observa-se que foram identificadas 604 ações isomórficas nas práticas 

de responsabilidade social das organizações pesquisadas. Verifica-se que as ações sociais 

isomórficas miméticas totalizaram 180, as isomórficas normativas 308, e as isomórficas 

coercitivas 116. Assim, constata-se que o isomorfismo normativo foi o mais utilizado pelas 

empresas no período pesquisado. 

Nesse sentido, infere-se que as empresas pesquisadas priorizam as ações sociais 

ligadas à profissionalização e aos padrões estabelecidos pela sociedade como forma de 

comportamento organizacional (CARVALHO, GOULART e VIEIRA, 2005; DIMAGGIO e 

POWELL, 1983) do que copiar um certo padrão de evidenciação social e ambiental das 

empresas pertencentes ao mesmo setor. Este comportamento pode ser reflexo de um ambiente 

organizacional com poucas incertezas e altamente normativo em função de seu órgão 

regulador, a ANATEL.   

O número de práticas sociais coercitivas é baixo se comparado com as isomórficas 

normativas. Isso contradiz a afirmação feita por Machado-da-Silva et al. (2001) de que o 

modelo institucional das empresas brasileiras é basicamente coercitivo. Nota-se que esta 

característica não se sobrepõe neste setor, talvez porque seja altamente regulamentado. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Nesta seção apresenta-se as conclusões do estudo e as recomendações para futuras 

pesquisas. 

5.1 CONCLUSÕES 

Partindo do pressuposto de que as empresas de telecomunicações listadas na 

BOVESPA buscam legitimidade, perante seus stakeholders, por meio da evidenciação de 

ações de responsabilidade social, analisou-se os relatórios da administração destas 

organizações para identificar as estratégias isomórficas utilizadas para evidenciá-las. 

Com relação ao primeiro objetivo especifico - caracterizar as organizações de capital 

aberto do setor de telecomunicações que informam ações relacionadas à responsabilidade 

social – constatou-se que estas empresas se originaram do processo de privatização do 

Sistema TELEBRAS, no ano de 1998. A CTBC TELECOM é a organização mais antiga 

porque já havia participado do sistema de telecomunicações brasileiro nos anos 60, e a GVT 

HOLDING é a mais nova, tendo sido fundada em 1999. As demais companhias datam do ano 

de 1998.  

Após a privatização do Sistema TELEBRAS, o País foi dividido em regiões, e cada 

operadora pode comprar concessões para atuar em áreas específicas. Essa divisão foi realizada 

para evitar que o monopólio da telefonia brasileira saísse das mãos do governo e fosse 

transferida para as mãos de uma única empresa privada.  

Com o passar do tempo, houve modificações no campo de atuação dessas 

operadoras. Dentre as dezenove empresas pesquisadas, nove estão aptas a atuar em todo o 

território nacional, seis destas atuam também internacionalmente. A TELESP opera somente 

em São Paulo e a TELEMAR NL apenas no Rio de Janeiro, todavia estes são os Estados mais 

populosos e rentáveis do setor. As demais empresas de telefonia dividem regiões do Brasil.  

Verificou-se que as empresas pesquisadas diversificaram seus serviços desde a 

privatização do Sistema TELEBRAS: 68,42% prestam serviço de telefonia fixa e móvel, 21% 

de telefonia fixa, 78,95% de internet, e 47,37% de TV a cabo. Dessa maneira, observa-se que  

a maior concentração das empresas está no serviço de internet. 

No que tange ao segundo objetivo especifico – levantar as práticas de 

responsabilidade socioambiental divulgadas nos relatórios da administração das empresas de 

telecomunicações no período compreendido entre 1998 a 2008 - foram analisados sete grupos 
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de indicadores de responsabilidade social estabelecidos pelo Instituto Ethos (2003): meio 

ambiente; valores e transparência; público interno; fornecedores; clientes/consumidores; 

comunidade; governo e sociedade.  

Identificou-se 156 práticas sociais voltadas ao meio ambiente, 185 a valores e 

transparência, 449 ao público interno, 12 aos fornecedores, 141 aos clientes/consumidores, 

285 à comunidade, e 60 ao governo e à sociedade, totalizando 1.288 práticas sociais no 

período pesquisado. Esses números sugerem que as empresas pesquisadas veem o relatório da 

administração como um meio para comunicar suas realizações sociais. Isso talvez se deva ao 

caráter descritivo e um tanto informal desse tipo de relatório que, segundo Iudícibus; Marins; 

Gelbcke (2007) torna as informações contábeis mais acessíveis para um maior número de 

usuários, inclusive os que não dominam a linguagem técnica da contabilidade. 

No que se refere ao terceiro objetivo especifico – comparar as práticas de 

responsabilidade socioambiental identificadas nos relatórios da administração das 

organizações pesquisadas entre 1998 e 2008 - constatou-se que as práticas sociais mais 

evidenciadas pelas empresas no período pesquisado foram as relacionadas ao público interno 

(colaboradores), com um total de 34,86% de ocorrência. Ao que parece, as empresas 

pesquisadas percebem os colaboradores como parte fundamental da vida organizacional, por 

isso, adotam estratégias para mantê-los satisfeitos e, em contrapartida, obter deles o melhor 

desempenho. 

Observou que a operadora que mais comunicou ações sociais voltadas ao meio 

ambiente se limitou a exigências legais. O mesmo ocorreu com a operadora que mais 

informou ações voltadas para os valores e a transparência. A operadora que divulgou mais 

informações relacionadas ao público interno demonstra interesse em melhorar a qualidade de 

vida - profissional e social - de seus colaboradores. Já a operadora que mais comunicou ações 

voltadas aos clientes/consumidores parece estar buscando reconhecimento da sociedade, pois 

destacou consecutivas premiações por  ações de responsabilidade social direcionadas a este 

público. Presume-se que as empresas pesquisadas possuem uma relação distante com seus 

fornecedores, pois estes foram os menos citados em seus relatórios. Esse distanciamento pode 

acarretar perdas nas condições de compra, pois a proximidade pode ajudar a organização a 

conseguir melhores preços e prazos.  

Com relação aos indicadores comunidade, governo e sociedade, verificou-se que as 

práticas sociais comunicadas com mais frequência foram as realizações de projetos sociais, 

educacionais, culturais e de lazer, assim como a evidenciação de premiações obtidas pelas 

empresas como conseqüência destes projetos. Por um lado, conforme Dias Filho (2007), esta 
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constante ênfase nos prêmios recebidos pode ser uma forma de desviar a atenção de situações 

negativas, as quais possam manchar a imagem da empresa perante seus stakeholders. Por 

outro, pode ser uma tentativa de consolidar-se como uma organização socialmente 

responsável perante a comunidade, o governo e a sociedade. 

Entre as empresas pesquisadas, destaca-se a TELEMIG PART como a companhia 

que mais informou práticas sociais e ambientais nos dez anos estudados, no total 205. Dessa 

maneira, infere-se que esta organização esteja comunicando suas ações sociais e ambientais 

com a intenção de obter legitimação social após sua transferência do setor público para o 

privado, corroborando com a pesquisa realizada por Ogden e Clark (2005). 

No geral, o grande número de práticas sociais evidenciadas pelas empresas 

pesquisadas sugere que estas podem estar utilizando os relatórios da administração como 

meio de obter, manter ou gerenciar sua legitimidade social como empresa privada, alinhando-

se aos resultados obtidos na pesquisa realizada por Ogden e Clark (2005). Podem sugerir 

também que as empresas de telecomunicações pesquisadas buscam evidenciar o maior 

número de ações sociais para tornarem-se detentoras do título de socialmente responsáveis 

frente aos consumidores, pois, de acordo com Bruni et al (2008), isto pode influenciar a opção 

deste por seus produtos no momento da compra.  

Quanto ao quarto objetivo - identificar as formas isomórficas de legitimação 

relacionadas com as práticas de responsabilidade socioambiental das empresas pesquisadas – 

detectou-se os três tipos isomorfismo, o que sugere que estes são utilizados pelas 

organizações com o intuito de se defenderem das adversidades ambientais. Hawley (1968 

apud DiMaggio e Powell 1983, p.149-150) afirma que “isomorfismo constitui um processo de 

restrição que força a unidade em uma população a se assemelhar a outras unidades que 

enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais”.  

Na análise ano a ano, verificou-se que o isomorfismo mimético foi mais praticado 

nas ações voltadas ao indicador público interno: em 2002 destaca-se a BRASIL T PAR como 

mimética da TELESP e TIM; em 2006, a CTBC TELECOM mimética da BRASIL T PAR, 

EMBRATEL e TELEMIG PAR. Isso sugere que ambas as empresas - BRASIL T PAR e 

CTBC TELECOM - tinham muitas dúvidas com relação às práticas sociais relacionas aos 

seus funcionários, e não com relação aos demais  indicadores.  

Considerando-se os dez anos pesquisados, constatou-se que a VIVO foi a 

organização que mais utilizou o isomorfismo mimético, especialmente em 2000, quando a 

empresa começou a comunicar ações sociais, e, em 2003, quando mudou de nome. A empresa 

que a VIVO mais imitou foi a BRASIL T PAR, sugerindo que esta é vista por aquela como 
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um modelo a ser seguido. A BRASIL T PAR também foi a organização mais copiada pelas 

demais empresas pesquisadas, o que pode ter levado a padronização das informações sociais 

divulgadas nos relatórios da administração das empresas de telecomunicações listadas na 

BOVESPA.  

Dentre as empresas pesquisadas, A BRASIL T PAR e a TELEMIG PAR foram as 

que mais praticaram o isomorfismo normativo, ou seja, foram as que mais se adequaram às 

normas sociais e profissionais no período de 1998 a 2008, haja vista que o isomorfismo 

normativo resulta tanto de normas e regulamentações sociais, por meio de projetos,  

premiações e certificações; quanto de regulamentações profissionais, por meio de práticas de 

treinamento e benefícios decorrentes do tipo serviço operacionalizado pelos funcionários.  

A BRASIL T PAR, TELEMAR N L, TELEMAR PAR e TELEMIG PAR foram as 

empresas que mais praticaram o isomorfismo coercitivo no período pesquisado. A maior parte 

das ações isomórficas coercitivas voltaram-se para o indicador valores e transparência, e 

foram praticadas em maior quantidade nos anos de 2005 e 2007. Os resultados sugerem que 

as práticas sociais voltadas ao mercado advêm mais das forças coercitivas do ambiente do que 

da boa vontade das empresas pesquisadas. 

Quanto ao quarto objetivo de pesquisa - verificar quais os tipos de isomorfismo mais 

utilizados pelas empresas pesquisadas no período compreendido entre 1998 e 2008 – 

constatou-se que o mais praticado é o normativo. Isso sugere que as empresas do setor de 

telecomunicações moldam a maior parte de suas práticas sociais às normas e regulamentações 

sociais e profissionais, deixando em segundo plano a imitação de práticas sociais de outra 

empresa do setor e as forças coercitivas do ambiente.  

Quanto ao quinto objetivo específico - verificar qual empresa de telecomunicação 

mais utilizou estratégias isomórficas na divulgação de suas práticas de responsabilidade 

socioambiental no período compreendido entre 1998 e 2008 – constatou-se a BRASIL T PAR 

é a mais isomórfica dentre as empresas pesquisadas, com um total de 91 práticas 

socioambientais isomórficas levantas. Tal achado sugere que esta empresa apresenta maior 

número de ações socioambientais semelhantes às praticadas pelas demais organizações 

pesquisadas no setor. Conforme DiMaggio e Powell (1983) essa tentativa das organizações de 

se assemelharem caracteriza-se como isomorfismo institucional. 

Assim, confirmou-se o pressuposto desta pesquisa de que as empresas de 

telecomunicações listadas na BOVESPA buscam legitimidade, perante seus stakeholders, por 

meio de estratégias isomórficas na evidenciação de ações de responsabilidade socioambiental  

nos relatórios da administração, uma vez que os três tipos de isomorfismo foram identificados 
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nos relatórios publicados pelas empresas pesquisadas. Os resultados demonstram que as 

empresas pesquisadas utilizaram os três tipos de isomorfismo na evidenciação de suas práticas 

sociais, o que pode ser considerado como uma forma de obter legitimidade perante os 

stakeholders. Deegan, Rankin e Tobin (2002) afirmam que a legitimação social é um 

motivador para a evidenciação de informações sociais e ambientais. 

Infere-se, portanto, que, no período pesquisado, as empresas de telecomunicações 

listadas na BOVESPA utilizaram o isomorfismo coercitivo, normativo e mimético, 

especialmente o normativo, como estratégia de legitimação na divulgação de suas práticas de 

responsabilidade social.  

5.2 RECOMENDAÇÕES A FUTURAS PESQUISAS 

Recomenda-se que futuras pesquisas analisem: (a) a relação entre as práticas sociais 

comunicadas pelas empresas de telecomunicações e seus resultados financeiros; (b) a relação 

entre a comunicação de responsabilidade social e a variação do número de clientes das 

empresas de telecomunicações.  
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APENDECE A - TABELAS COM OS SOMATÓRIOS DOS INDICADO RS DO 

INSTITUTO ETHOS (2003) IDENTIFICADOS NOS RELATÓRIOS  DA 

ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS. 

 
 
 
 
 
 
 



Tabela 20 - Somatório das práticas socioambientais evidenciadas pelas empresas 
pesquisadas no indicador meio ambiente 
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98 - - -  -   -  2 - - - 2       -   - - - 4 3% 
99 - - -  -   -  - - - - -       -   - - - 0 0% 
00 4 - -  -   -  - - - - 2       -   - 1 - 7 4% 
01 1 - -  -   -  - - - - -       -   - 1 2 4 3% 
02 - - -  -   -  - - - - -       -   - 1 1 2 1% 
03 - - -  -   -  4 - - - -       -   3 1 4 12 8% 
04 - 2 -  -   -  4 - 4 4 -       -   6 1 - 21 13% 
05 - 2 -  -   -  5 - 6 4 -       -   6 2 3 28 18% 
06 - 1 1  -   -  5 - 4 1 -       -   6 2 3 23 15% 
07 - 2 1  -   -  5 - 8 5 -       -   6 4 1 32 21% 
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08 1 2 2  -   -  5 - - 3 -       -   2 5 3 23 15% 
  Total 6 9 4       -           -   30       -   22 17 4       -   29 18 17 156 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

   

Tabela 21 - Somatório das práticas socioambientais evidenciadas pelas empresas 
pesquisadas no indicador valores e transparência 
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98 1 1 - - 1 - - - - - - - 2 - 5 3% 
99 1 2 - - 1 2 4 - 2 - - - 1 - 13 7% 
00 5 2 - - 1 1 7 - - - - - 1 2 19 10% 
01 2 1 - - 1 1 3 - - 2 - 1 - 2 13 7% 
02 2 1 - - 4 1 - 2 2 - - 2 - - 14 8% 
03 2 1 - - 4 1 - 3 2 - - 3 - 2 18 10% 
04 1 1 - - 4 - - 2 2 - - 3 2 1 16 9% 
05 3 4 - 1 - - - - 3 1 - 4 4 2 22 12% 
06 3 2 2 1 - 2 - 3 2 1 - 2 3 2 23 13% 
07 2 4 2 1 - 4 - 2 3 - - 2 1 2 23 13% V
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08 - 3 1 2 - 4 - - 4 - - - 2 2 18 10% 
  Total 22 22 5 5 16 16 14 12 20 4 - 17 16 15 184 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 22 - Somatório das práticas socioambientais evidenciadas pelas empresas 
pesquisadas no indicador público interno 
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98 1 3 - - 3 7 - 3 2 3 - - 3 - 25 6% 
99 4 2 - - 2 4 - - 10 3 - 1 3 - 29 7% 
00 9 1 - - 2 4 3 - - 3 - 7 - 7 36 8% 
01 10 - - - 1 2 1 - - 2 - 8 3 11 38 9% 
02 9 2 - - 4 2 - 1 - 6 - 4 3 7 38 9% 
03 12 2 - - 4 2 - 1 4 4 - 3 4 2 38 9% 
04 8 2 - - 3 3 - 4 3 2 - 12 5 7 49 11% 
05 7 1 - 3 - 5 - 3 - 1 - 13 3 6 42 9% 
06 8 4 5 3 - 5 - 7 1 2 - 7 2 6 50 11% 
07 3 5 2 3 - 5 - 11 7 1 - 11 3 6 57 13% 
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08 3 4 6 4 - 4 - - 8 1 - 5 3 6 44 10% 
  Total 74 26 13 13   19  43   4  30 35 28  -  71 32 58 446 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
                              

 

Tabela 23 - Somatório das práticas socioambientais evidenciadas pelas empresas 
pesquisadas no indicador fornecedores 
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98 - - - - - - - - - - - - - - 0 0% 
99 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 7% 
00 - - - - - - - - - - - - - - 0 0% 
01 - - - - - - - - - - - - - - 0 0% 
02 - - - - - - - - - - - - - - 0 0% 
03 - - - - - - - - - - - - - 1 1 7% 
04 - - - - - - - - - - - 2 - - 2 14% 
05 1 - - - - - - - - 1 - 5 - - 7 50% 
06 1 - - - - - - - - 1 - - - - 2 14% 
07 - - - - - - - - - - - - - - 0 0% 
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08 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 7% 
  Total 2 1 0 - - 0 - 0 1 2 - 7 0 1 14 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 24 - Somatório das práticas socioambientais evidenciadas pelas empresas 
pesquisadas no indicador cliente/consumidores 
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98 - 1 - - - 3 - - - - - 2 - - 6 4% 
99 - 1 - - - 1 - - 2 2 - 1 - - 7 5% 
00 2 1 - - - 2 1 - - - - 2 - 3 11 8% 
01 1 - - - - - 1 - - 1 - 2 3 3 11 8% 
02 1 1 - - - 6 - - - 2 - 1 3 2 16 12% 
03 - 1 - - - 1 - - - - - 4 4 3 13 9% 
04 - 1 - - - 4 - - 1 - - 5 3 2 16 12% 
05 - 1 - 1 - 4 - - - 2 - 3 3 1 15 11% 
06 1 1 1 - - 1 - - - 1 - 3 3 1 12 9% 
07 1 1 1 1 - - - 3 2 - - 4 3 2 18 13% C
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08 1 2 1 1 - - - - - 1 - 2 3 1 12 9% 
  Total 7 11 3 3 - 22 2 3 5 9 - 29 25 18 137 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
                              

Tabela 25 - Somatório das práticas socioambientais evidenciadas pelas empresas 
pesquisadas no indicador comunidade 
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98 2 - - - - - - - - 1 - - - - 3 1% 
99 - 1 - - - - - - 1 2 - 4 - - 8 3% 
00 6 5 - - - - - - 1 2 - 3 5 5 27 9% 
01 5 3 - - - 3 - - - 4 - 1 3 5 24 8% 
02 2 4 - - - 2 - 4 3 5 - 6 3 - 29 10% 
03 3 5 - - - 6 - 5 3 5 - 6 3 7 43 15% 
04 2 6 - - - 3 - 4 5 1 - 2 4 5 32 11% 
05 1 2 - - - 3 - - 4 2 - 4 5 2 23 8% 
06 1 5 2 - - 4 - 3 3 1 - 3 6 - 28 10% 
07 2 5 1 - - 3 - 3 2 - - 5 6 6 33 11% 

C
O

M
U

N
ID

A
D

E
 

08 2 8 2 2 - 5 - - 3 - - 4 6 6 38 13% 
  Total 26 44 5 2 - 29 - 19 25 23 - 38 41 36 288 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 26 - Somatório das práticas socioambientais evidenciadas pelas empresas 
pesquisadas no indicador governo e sociedade 
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T
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Ô
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E
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E
R

 T
E

L
 

T
E

LE
M

IG
 P

A
R

 

T
IM

 P
A

R
 S

/A
 

V
IV

O
 

    

98 - - 0 - - - - - - - - - - - 0 0% 
99 - - 0 - - - - - 1 - - - - - 1 2% 
00 1 - 0 - - - - - - 1 - - - - 2 3% 
01 1 - 0 - - - - - - - - - - 1 2 3% 
02 - 3 0 - - - - - - - - 2 - - 5 8% 
03 - 1 0 - - 2 - - - - - 4 - 1 8 13% 
04 - 1 0 - - 4 - - - 1 - 2 - - 8 13% 
05 - 1 0 - - 4 - - - 1 - 2 1 1 10 17% 
06 - 2 0 - - 2 - - - - - 1 - 1 6 10% 
07 - 3 0 - - 2 - 1 - - - 1 - 1 8 13% 

G
O

V
E

R
N

O
/S

O
C

IE
D

A
D

E
 

08 - 4 0 - - 3 - - - - - 2 - 1 10 17% 
  Total 2 15 0 - - 17 - 1 1 3 - 14 1 6 60 100% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
                              

 

 

 


