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RESUMO 

As obrigações das organizações perante a sociedade ultrapassam as questões legais e passam a 

caracterizar-se como compromisso ético e moral. A existência de uma organização vai além 

da geração de desenvolvimento econômico e riquezas. As universidades, enquanto 

organizações, devem estar cientes de que a produção do conhecimento é apenas uma parte do 

seu compromisso; suas atividades devem promover a qualidade de vida de seus stakeholders e 

da sociedade como um todo. Por se tratar de uma nova postura, julgou-se necessário realizar 

um panorama, a partir de um recorte das universidades brasileiras, para compreender os 

movimentos de construção da responsabilidade social nas universidades Privadas do Paraná, 

como forma de entender os avanços e desafios para a consolidação deste fenômeno. Para isso, 

utilizou-se o método quantitativo, com o apoio das pesquisas exploratória e descritiva, para 

verificar a percepção dos stakeholders gestores, professores, alunos, membros da comunidade 

do entorno, concorrentes e fornecedores. Os resultados demonstram que a responsabilidade 

social está em estágio de desenvolvimento nas universidades pesquisadas, sendo que ainda 

existem erros na interpretação do termo e na sua práxis. Existe, também, discrepância entre os 

projetos e ações de responsabilidade social desenvolvidos e a percepção dos stakeholders em 

relação às atividades realizadas. Foram observadas várias na comunicação entre as IES e os 

stakeholders, que sugerem a adoção de novas estratégias para minimizar o problema. A 

responsabilidade social poderá ser consolidada como uma legítima prática institucional, mais 

coerente com suas propostas, para a aproximação e participação ativa dos diversos públicos 

nos processos decisórios. 

 

Palavras-chave: Ética. Ética nas Organizações. Responsabilidade Social. Universidade. 
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ABSTRACT  

The obligations of the organizations in front of the society surpass the legal subjects and they 

start to characterize as ethical and moral commitment. The existence of an organization goes 

besides the economic development generation and wealth. The universities, while 

organizations, they should be aware that the production of the knowledge is just a part of its 

commitment; their activities should glimpse the promotion of  quality of life of their 

stakeholders. For treating of a new posture, it felt necessary to accomplish, in a cutting of the 

brazilian universities, a panorama to understand the movements of construction of the social 

responsibility in the Private Universities of Paraná, as form of understanding the progresses 

and challenges for the consolidation of this phenomenon. For that, the quantitative method 

was used, with the support of the exploratory and descriptive researches, to verify the 

perception of the managers, teachers, students, members of the community of the 

neighborhood, contestants and suppliers. The results show that the social responsibility is in 

development apprenticeship in the researched universities, and that still exist 

misunderstandings with the term and in its practice. Besides, discrepancy exists between the 

projects and actions of social responsibility developed by the universities and the perception 

of the stakeholders in relation to the accomplished activities. Flaws were observed in the 

communication, that suggest the adoption of new strategies to minimize the problem of the 

relationship of the universities with their stakeholders. The social responsibility will be 

consolidated as a legitimate institutional practice, more coherent with their proposals, with the 

approach and the active participation of the several publics in the ruling processes. 

 

Key-Words: Ethics. Ethics in the Organizations. Social responsibility. University. 
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1 INTRODUÇÃO  

Estudos sobre a responsabilidade social nas organizações acontecem desde a década 

de 50, com autores como Bowen (1957); Carroll (1991); Grajew (2000); Makray (2000); 

Prost, Preston e Sachs (2002); Carroll (2004); Ashley (2005); Ethos (2005; 2007) e outros. 

Porém, abordagens que relacionam o tema com as universidades ainda foram pouco 

exploradas na literatura, principalmente em se tratando de universidades Privadas.  

A responsabilidade social, em seu sentido mais amplo, diz respeito ao 

posicionamento ético dos indivíduos diante dos processos de tomada de decisão diários, sejam 

estas decisões pessoais ou profissionais. A pessoa que adota esta posição tem plena 

consciência de que suas decisões podem causar conseqüências a outrem das mais variadas 

formas possíveis e, no momento de decidir, irá optar por aquela que beneficiará o maior 

número de indivíduos ou a que resultará na menor quantidade de efeitos negativos possíveis. 

O mesmo deve ocorrer nas organizações. A conduta socialmente responsável dos empresários 

precisa estar de acordo com as necessidades das diversas partes envolvidas nos processos de 

tomada de decisão. 

O Brasil apresenta uma enorme discrepância na distribuição de suas riquezas, além 

de ser um dos países que trata pior as crianças pobres. Existe um grande abismo entre o 

discurso dos executivos, governantes e acionistas e a prática efetiva da ética e da 

responsabilidade social. O importante mesmo é que haja uma maior proximidade entre o que 

está sendo dito e o que está sendo praticado (GRAJEW, 2000). Mais do que nunca, é 

necessário compreender de forma aprofundada o papel das universidades privadas na 

diminuição das diferenças entre as classes e no processo de humanização de suas gestões.  

Para isso, a investigação aconteceu sempre no passado pelo método quantitativo 

com o apoio das metodologias das pesquisas exploratória e descritiva. Este estudo inclui-se na 

linha de pesquisa Estratégia, do grupo de pesquisa Estratégia e Competitividade de 

Organizações, do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Regional 

de Blumenau (PPGAd/FURB) e recebeu apoio pleno para que pudesse ser realizado com o 

máximo de êxito. A pesquisa contribui diretamente com o grupo na medida em que poderá 

resultar em artigos, que serão publicados em sintonia com as demais pesquisas realizadas até 

o momento. Constitui-se em um viés da temática da Responsabilidade Social em Instituições 
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de Ensino Superior (IES) ainda pouco discutido neste grupo. O objetivo foi ampliar o escopo 

da reflexão deste tema.   

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A responsabilidade social é um tema a ser pensado e discutido nos diversos 

segmentos organizacionais, inclusive das Universidades. Porém, por sua importância na 

formação dos sujeitos estas instituições possuem papel fundamental na inserção das diversas 

dimensões da responsabilidade social no cotidiano, para que seus stakeholders tenham suas 

necessidades e reivindicações atendidas ou pelo menos estudadas nos processos de tomada de 

decisão. Por isso, é necessário compreender de forma mais aprofundada o papel das 

universidades Privadas na diminuição das diferenças entre as classes e no processo de 

humanização de suas gestões.  

Diante disto, após um longo período de discussões, o momento é de ação. Tornou-

se necessário verificar de que forma a responsabilidade social está sendo edificada nas 

universidades, a partir de um panorama dos avanços obtidos até o momento e os desafios que 

permeiam a sua concretização. Neste estudo, foram consideradas as cinco universidades 

Privadas do Estado do Paraná, sendo elas: Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-

PR), Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), Universidade Paranaense (UNIPAR), 

Universidade Positivo e Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). Estas instituições tentam 

atender à legislação pertinente a sua atuação, em especial, os conteúdos sobre as relações com 

seus stakeholders.  

Neste caso, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394, de dezembro de 1996 

delibera sobre o real objetivo da Educação Superior. O texto deixa claro que um dos objetivos 

mais importantes é a aproximação das instituições com seus diversos stakeholders, entre eles, 

os alunos, professores, fornecedores, concorrentes e a comunidade onde estão inseridas. Este 

estudo norteou-se na seguinte questão de pesquisa: por ser a responsabilidade social um 

fenômeno em construção, como ocorreram os avanços e desafios deste movimento nas 

Universidades privadas do Paraná, especialmente diante da atual necessidade estratégica de 

aproximação com seus stakeholders? Em face desta problemática, surgiram perguntas que 

esta pesquisa procurou responder, a saber:  
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- Quais são as características que identificam e diferenciam as universidades privadas 

do Estado do Paraná? 

- Como se encontra o estágio atual das ações de responsabilidade social nestas 

universidades na opinião dos stakeholders sobre tal estágio? 

- De que maneira as estratégias podem contribuir com a aproximação entre a 

universidade e os stakeholders?  

1.2 OBJETIVOS 

Para responder os questionamentos deste estudo, apresentam-se os seguintes 

objetivos que nortearão esta pesquisa:  

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar os movimentos de construção da responsabilidade social nas 

Universidades privadas do Estado do Paraná, no sentido de compreender os avanços e 

desafios para a consolidação deste fenômeno.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) investigar as principais características que identificam e diferenciam as Universidades 

privadas do Estado do Paraná; 

b) averiguar o contexto atual das ações de responsabilidade social nas Universidades 

privadas do Paraná; 

c) pesquisar a opinião dos stakeholders sobre os avanços e desafios da construção da 

responsabilidade social nestas Universidades; 

d) propor estratégias de responsabilidade social que contribuam para a aproximação entre 

as Universidades e os stakeholders. 
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1.3 PRESSUPOSTO 

Pressupõe-se que seja possível estabelecer estratégias de responsabilidade social 

capazes de promover a aproximação entre as universidades privadas do Estado do Paraná e 

seus stakeholders. Acredita-se que esta aproximação possa acontecer a partir da ciência do 

ponto de vista de cada uma das partes envolvidas no processo de gestão no que se refere à 

responsabilidade social praticada pelas universidades estudadas, os progressos verificados e 

os obstáculos a serem superados.  

1.4 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO DO TEMA 

A Universidade não deve ser considerada apenas como um meio de se obter 

conhecimentos. Sua responsabilidade social vai além das salas de aulas para a formação de 

cidadãos críticos e conscientes, capazes de exercer suas funções profissionais de acordo com 

as necessidades e com o bem-estar da sociedade. Desta forma, a decisão por realizar a 

presente pesquisa justifica-se pela necessidade de se obter informações sobre os avanços 

conseguidos até o momento pelas Universidades privadas do Paraná rumo à construção de 

uma responsabilidade social efetiva e atuante, além das dificuldades encontradas ao longo 

desta trajetória. A importância pode ser verificada a partir de duas vertentes distintas, mas de 

mesmo valor, a relevância prática e a relevância teórica. 

A relevância prática sustenta-se na possibilidade da pesquisa ser utilizada como 

exemplo por gestores de outras Universidades e demais instituições de ensino no auxílio para 

elaboração de projetos e programas de cunho social. Além disso, os resultados da investigação 

poderão contribuir com estudos das realidades das universidades privadas do Paraná por parte 

da ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior). O conhecimento 

desta realidade, juntamente aos projetos e programas exitosos, oferece um excelente ponto de 

partida para a implantação da responsabilidade social de forma bem sucedida.  

Já a relevância teórica pode ser observada a partir da articulação entre termos que 

prevêem uma reflexão social. A Universidade nada mais é do que um espaço de socialização 

de conhecimento disseminado e absorvido pelos sujeitos partícipes de uma sociedade. Esta 

junção de missões sociais apresenta-se como uma temática que ainda demanda muito diálogo 

entre acadêmicos e a comunidade. Deste modo, pesquisadores terão a oportunidade de utilizar 
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a pesquisa como fonte de consulta para trabalhos futuros, inclusive, como forma de 

aprofundamento do tema. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. O primeiro é uma introdução ao 

tema e apresentação do problema de pesquisa, dos objetivos (geral e específicos), dos 

pressupostos, da justificativa para a escolha do tema e da estrutura do trabalho. O segundo 

capítulo destinou-se à fundamentação teórica. Nesta parte, abordou-se de forma mais 

aprofundada os diversos temas que permeiam a pesquisa, como a ética e sua compreensão nas 

organizações, a responsabilidade social desde o seu sentido mais amplo, seu histórico, suas 

definições, até os instrumentos, indicadores e as certificações. Depois disso, no segundo 

momento do processo da dissertação, realizou-se uma caracterização das universidades, 

encerrando com papel social que elas possuem na sociedade. O terceiro capítulo delimitou a 

pesquisa, por meio da descrição das metodologias que serão utilizadas, pelo tipo de pesquisa, 

os procedimentos de amostragem e coleta de dados e, ainda, as possíveis limitações do estudo. 

O quarto capítulo apresentou uma descrição detalhada de cada universidade pesquisada, 

indicando a categoria administrativa, a estrutura orgânica e, especialmente, a postura dos 

gestores em relação à responsabilidade social no processo de gestão; além disso, foram 

elencados os principais projetos e ações de responsabilidade social realizados pelas 

instituições. No quinto capítulo foram apresentados os resultados da pesquisa com os 

stakeholders alunos, professores, membros da comunidade, concorrentes e fornecedores, 

referente à opinião destes sobre a responsabilidade social das universidades. Na segunda parte 

deste mesmo capítulo, foi realizada uma análise sinalizando estratégias de aproximação entre 

as universidades e os stakeholders. Por último, no sexto capítulo, foram apresentadas as 

conclusões e considerações finais sobre todo o trabalho realizado, bem como recomendações 

para futuras pesquisas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste capítulo serão ouvidas as falas dos autores e articulados os termos para maior 

entendimento da temática teórica proposta.   

2.1 ÉTICA NAS ORGANIZAÇÕES  

Todos os estudos sobre responsabilidade social devem iniciar com a discussão 

sobre a ética, que significa a base deste fenômeno. O termo ética vem do grego ethos e 

significa "modo de ser" ou "caráter". Ética e moral são termos que se relacionam, apesar de 

possuírem origens distintas. Moral vem do latim mos ou mores e tem como significado 

"costume" ou "costumes", assentam-se num modo de comportamento que não corresponde a 

uma disposição natural, mas que é adquirido ou conquistado por hábito. Ainda A função 

fundamental da ética é a mesma de toda teoria: explicar, esclarecer ou investigar uma 

determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes. Além disso, a ética está 

diretamente relacionada ao comportamento moral dos homens em sociedade. Seu objeto de 

estudo é constituído por atos humanos, conscientes e voluntários, que podem vir a afetar 

outros indivíduos, ou a sociedade em geral (VÁSQUEZ, 1982).  

Chauí (2000) corrobora com Vasquez quando afirma que a conduta ética está 

fundamentada em atos conscientes, ou seja, aqueles em que o bem e o mal podem ser 

diferenciados, assim como o certo e o errado, o permitido e o proibido, etc. No momento de 

uma decisão, a escolha entre uma opção ou outra poderá acontecer para que a dor e o 

sofrimento sejam evitados, ou para que a felicidade seja alcançada, com a preocupação em si 

ou na aprovação dos outros. A pessoa, enquanto sujeito ético, só pode existir se suas atitudes 

estiverem de acordo com determinadas condições, entre elas: 

- Ser consciente de si e dos outros, isto é, ser capaz de reflexão e de reconhecer a 
existência dos outros como sujeitos éticos iguais a ele; 

- ser dotado de vontade, isto é, de capacidade para controlar e orientar desejos, impulsos, 
tendências, sentimentos (para que estejam em conformidade com a consciência) e da 
capacidade para deliberar e decidir entre várias alternativas possíveis; 

- ser responsável, isto é, reconhecer-se como autor da ação, avaliar os efeitos e 
conseqüências dela sobre si e sobre os outros, assumi-la bem como às suas 
conseqüências, respondendo por elas; 

- ser livre, isto é, ser capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, 
atitudes e ações, por não estar submetido a poderes externos que o forcem e o 
constranjam a sentir, a querer e a fazer alguma coisa. (CHAUÍ, 2000, p. 434).  
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De acordo com Srour (2003), a ética diz respeito à disciplina teórica e ao estudo 

sistemático, nas quais as morais correspondem a representações imaginárias, que dizem aos 

agentes sociais o que se espera deles, quais comportamentos são bem vindos e quais não são; 

seja em uma nação, em uma comunidade religiosa ou outra instituição. Além do 

comportamento moral, a ética também está baseada nos códigos de normas que regulam a 

conduta dos agentes sociais e os discursos normativos das coletividades, que diferenciam o 

que é certo e errado. Enquanto as morais têm um caráter histórico-real e são empíricas, a ética 

atua no plano da reflexão ou das reflexões, tendo, portanto, um caráter abstrato-formal.  

Ainda para Srour (2003), questiona-se o porquê da preocupação crescente com as 

questões morais. A preocupação pode ser atribuída ao enfraquecimento do controle social 

exercido por agências ideológicas tradicionais, como a família, a comunidade, a escola, a 

igreja, segundo tradicionalistas. Outro ponto importante, que pode estar ocasionando 

mudanças na conduta dos indivíduos, é a falta do altruísmo, elemento indispensável para a 

convivência coletiva. Alguns fatores colocam à prova valores e normas morais até então 

compartilhados pela sociedade, entre eles: aumento dos índices de criminalidade; declínio da 

credibilidade de instituições como a Polícia, o Governo e a Igreja; falta de respeito com 

autoridades, pessoas mais velhas, autoridades públicas, professores, etc.; novos padrões de 

famílias; o desemprego; falta de oportunidade para jovens, idosos, portadores de necessidades 

especiais e demais discriminados; alta rotatividade nas empresas, impedindo que haja laços 

entre os funcionários e a organização. 

As organizações, segundo definição de Gibson, Ivancevich e Donnelly (1981), são 

instrumentos para a produção de bens e serviços; além disso, elas criam o ambiente em que a 

maioria das pessoas passa a vida. As organizações estão constantemente interagindo com 

outras organizações e indivíduos, como o público, os fornecedores, os credores e muitas 

outras categorias. Cada uma das categorias tem algo a reclamar ou possui alguma expectativa 

diante das decisões dos administradores das organizações. As organizações privadas serão 

compreendidas, neste estudo, como empresas. 

O ambiente organizacional é envolvido por diversos interesses, entre eles o da 

própria organização, os interesses individuais dos empregados, os de outras partes envolvidas 

na gestão e, ainda, da comunidade, o que pode vir a causar divergências. A ética nas empresas 

servirá para uma regulamentação entre os interesses dos indivíduos que influenciam no 

andamento das atividades organizacionais e os interesses da empresa. Desta forma, a conduta 
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ética neste ambiente visa moralizar as ações conforme as mudanças diárias acontecem como 

forma de controlar conflitos internos e externos. Isso ocorre por meio de medidas de conduta 

nas relações humanas, para garantir a integridade dos indivíduos e para promover o 

compromisso com a organização, aumentando a criatividade e a felicidade daqueles que nela 

trabalham (PASSOS, 2004). 

Podem ser observadas duas conceituações distintas para a ética nas organizações, 

ambas com inspiração weberiana. A primeira delas é a ética da responsabilidade e está 

relacionada à ação dos indivíduos com a atenção voltada aos fins; como critério fundamental 

está a racionalidade funcional ou pragmática. Aqueles que adotam a ética da responsabilidade, 

em todos os níveis de autoridade (chefes e subordinados), possuem o compromisso de 

autodomínio dos impulsos, das crenças e das preferências, tornando suas condutas parte 

funcionalmente racional da ação administrativa. A outra conceituação apresentada pelo autor 

é denominada ética da convicção e refere-se à orientação do comportamento dos indivíduos 

por seus valores, ou seja, por estimações e avaliações das quais provém suas visões de mundo 

e seus ideais de realização própria e social. A ética deve ser colocada em observância mínima, 

para que os indivíduos não se envolvam em situações conflitantes (RAMOS, 1983). 

Camara (2006) realizou uma análise da ética envolvida na tensão das relações 

existentes nas organizações e abordou de forma mais aprofundada a ética na tensão da 

organização com os indivíduos e na tensão da relação entre a organização e a sociedade, sem 

mencionar a devida importância nas demais relações. Na relação entre a organização e os 

indivíduos, muitas vezes inexiste tensão, já que os indivíduos acabam por desistir da própria 

autonomia, assumindo para si apenas os interesses da organização, em detrimento da 

racionalidade substancial. A partir dos discursos de práticas éticas que as empresas legitimam 

sua permanência em um determinado local. A tensão acontece pode não se tratar de uma 

moralidade despretensiosa, mas motivada pelo interesse financeiro da organização e pela 

possibilidade de fidelização do mercado consumidor por meio do aumento da identificação. 

Uma empresa deve assumir um compromisso com a liberdade do indivíduo e que a ética nas 

organizações é o caminho para adoção de práticas de gestão baseadas no respeito ao outro. 

As tensões destacadas anteriormente são importantes influenciadores da mudança 

de racionalidade por parte de empresários. O fato é que nas últimas décadas as empresas 

passaram a dar mais importância a uma postura ética diante dos clientes, da sociedade e, 

ainda, à conduta dos seus colaboradores. Os empresários estão percebendo que escândalos 
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causados por uma administração antiética podem gerar diversos contratempos, como 

problemas com multas, quebra de rotina, baixo moral dos empregados, aumento da 

rotatividade, dificuldades de recrutamento, fraude interna e perda de confiança pública na 

reputação da empresa. (NASH, 1993).     

Uma empresa ética incorre em custos menores do que uma antiética. A empresa 
ética não faz pagamentos irregulares ou imorais, como subornos, compensações 
indevidas e outros. Exatamente por não fazê-los, ela consegue colocar em prática 
uma avaliação de desempenho de suas áreas operacionais, mais precisa do que a 
empresa antiética. (MOREIRA, 2002, p. 31). 

Devido à atual conjuntura econômica, caracterizada pela sociedade capitalista, a 

tendência é de acreditar que ética e negócios não combinam. Isso ocorre por existir uma 

crença de que as empresas são administradas pela ganância, lucratividade ilimitada e pela 

desonestidade. Tal descrédito na possibilidade de as empresas agirem de forma ética decorre 

do fato de que as organizações, historicamente, seguem orientações inspiradas em valores 

econômicos que as têm feito agir focadas no lucro desmedido, sendo assim, o fator econômico 

passa a ser mais importante do que os próprios indivíduos. Entretanto, a vida nas 

organizações, assim como na sociedade em geral, repousa em valores, pois são eles que vão 

definir as regras de conduta e as ações a serem ou não realizadas (PASSOS, 2004).   

De acordo com Souto-Maio (1998) e Sampaio (2000a), o processo de tomada de 

decisão nas organizações acontece pela ação social, chamada de racionalidade. Entende-se por 

racionalidade a capacidade de pensar de forma lógica e ordenada; porém, existe um 

componente também ilógico na racionalidade, que é evidenciado quando interesses pessoais 

sobrepõem-se aos interesses sociais. Fernandes e Sampaio (2006) acrescentam que a 

racionalidade indica a união do indivíduo a um conjunto de valores incorporados no senso 

comum, que não pode ser especificado por conter componente tácito.  

Toda vez que um indivíduo escolhe uma norma de ação em lugar de outra está se 
ordenando a partir de uma lógica, muitas vezes baseado no coletivo. Portanto, não 
existem interesses sociais independentes dos interesses individuais de seus membros 
(FERNANDES E SAMPAIO, 2006, p. 7). 

Uma sociedade centrada no mercado é caracterizada pelo uso de uma racionalidade 

puramente instrumental, que torna o homem um ser meramente comportamental e 

unidimensional. Com esta racionalidade, os indivíduos buscam atingir seus objetivos de 

maneira calculista, não levando em consideração as ações ou atitudes que são necessárias para 

isso (RAMOS, 1983). O homem racional “é um ser que calcula, decidido apenas a encontrar, 
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com precisão, meios adequados para atingir metas, indiferente ao respectivo conteúdo de 

valor” (RAMOS, 1994, p. 122). 

O reinado econômico sobre o social ainda impera nas organizações, porém, os 

questionamentos sobre a mentalidade dos dirigentes e empresários se dão na medida em que 

as parcerias comerciais e a fidelização dos clientes sofrem abalos pela ação antiética das 

organizações (PASSOS, 2004).A mudança de postura das empresas não aconteceu de uma 

hora para outra e sim em um processo evolutivo. Conforme ilustrado no Quadro 1, as 

primeiras discussões acerca da ética no ambiente de negócios aconteceram em meados dos 

anos 60, na Alemanha. Neste período, uma das preocupações era inserir o trabalhador nos 

conselhos de administração, para que este pudesse fazer parte dos processos de tomada de 

decisão. Entre as décadas de 60 e 70 o termo ética empresarial começa a ser adotado. As 

faculdades de Administração e Negócios começaram a ensinar a disciplina de Ética, 

principalmente nos Estados Unidos (ARRUDA; WHITAKER; RAMOS, 2001). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 1 – Evolução do Conceito de Ética nos Negócios e nas Empresas 
Fonte: Adaptado de Arruda; Whitaker; Ramos (2001). 

DÉCADA DE 60 
Uma das primeiras preocupações éticas no âmbito empresarial de que se tem conhecimento revela-se 

pelos debates ocorridos especialmente nos países de origem alemã, na década de 60. Pretendeu-se elevar o 
trabalhador à condição de participante dos conselhos de administração das organizações. 

 

 
DÉCADA DE 60/70 

Nova dimensão na realidade dos negócios: ética empresarial. O ensino da Ética em faculdades de 
Administração e Negócios tomou impulso nas décadas de 60 e 70, principalmente nos Estados Unidos, 

quando alguns filósofos vieram trazer sua contribuição. 
 

 
DÉCADA DE 70 

Expansão das multinacionais oriundas principalmente dos Estados Unidos e da Europa, com a abertura de 
subsidiárias em todos os continentes. Conflito entre os padrões éticos de diversas culturas incentiva a 

criação de códigos de ética corporativos. Os primeiros estudos de Ética nos Negócios remontam aos anos 
70, quando nos Estados Unidos o Prof. Raymond Baumhart realizou a primeira pesquisa sobre o tema, 

junto a empresários. 
 

 
DÉCADA DE 80 

Surge a primeira revista científica: "Journal of Business Ethics". Durante a década de 80 foram notados, 
ainda, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, esforços isolados, principalmente de professores 

universitários, que se dedicaram ao ensino da Ética nos Negócios em faculdades de Administração e em 
programas de MBA - Master of Business Administration. 

 

 
DÉCADA DE 80/90 

Formam-se redes acadêmicas de estudo (ISBEE e EBEN) nos EUA e Europa, universalizando o conceito. 
Especialistas sistematizaram os enfoques perseguidos nos estudos de ética nos negócios nos cinco 

continentes. 
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Com a expansão das multinacionais americanas e européias e a conseqüente 

abertura de subsidiárias em todos os continentes, tornou-se necessária a criação de códigos de 

ética corporativos. No mesmo período, o Professor Raymond Baumhart realizou a primeira 

pesquisa sobre o assunto com empresários, questionando o significado de ética. Nos anos 80 

surge a primeira revista científica com abordagem voltada à ética, "Journal of Business 

Ethics". Na década de 90 o conceito de ética nas empresas foi universalizado com a formação 

de redes acadêmicas americanas e européias, como a ESBEE (International Society of 

Business, Economics, and Ethics) e a EBEN (European Business Ethics Network). Nesta 

década aconteceu a publicação de duas enciclopédias relacionadas ao tema, uma nos Estados 

Unidos (Encyclopedic Dictionary of Business Ethics) e a outra na Alemanha (Lexikoin der 

Wirtschaftsethik) (ARRUDA; WHITAKER; RAMOS, 2001). 

No Brasil, no ano de 1992, o MEC (Ministério da Educação e Cultura) sugeriu que 

os cursos na área da Administração, em nível de Graduação e Pós-Graduação, tivessem em 

seus currículos a disciplina de ética. No mesmo ano, em São Paulo, a FGV (Fundação Getúlio 

Vargas) iniciou as atividades do CENE (Centro de Estudos de Ética nos Negócios). Em 1997, 

atendendo a solicitações dos alunos da EAESP-FGV (Escola de Administração de Empresas 

de São Paulo da Fundação Getulio Vargas), o CENE foi ampliado para que pudesse abordar 

organizações não governamentais e governamentais, passando a ser denominado Centro de 

Estudos de Ética nas Organizações (ARRUDA; WHITAKER; RAMOS, 2001). 

O estudo da ética nos negócios procura verificar a maneira em que as normas 

morais pessoais estão relacionadas às atividades realizadas nas empresas. Tal estudo baseia-se 

na observação de como o contexto dos negócios está atrelado à criação de problemas próprios 

à pessoa moral que atua na gerência do sistema empresarial (NASH, 1993). De forma bastante 

semelhante, Passos (2004) define a ética nas organizações como sendo o estudo de normas 

morais e pessoais que se aplicam às atividades e aos objetivos de uma empresa. 

Nash (1993) realizou uma pesquisa com milhares de executivos para verificar quais 

valores devem fazer parte da conduta no mundo dos negócios, para que estes sejam pautados 

pela ética. O resultado vai de encontro aos dados obtidos em outra pesquisa feita pelo mesmo 

autor, com grupos de estudantes. Em ambos, os valores mais citados foram: honestidade, 

integridade, credibilidade, respeito pelos outros, respeito próprio, família, realização, 

confiabilidade, justiça e lealdade.  Existem três áreas básicas de tomada de decisão em 

empresas onde a ética nas está presente (NASH, 1993, p. 7, grifo nosso): 
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- Escolhas quanto à lei – o que deveria ser e se deverá ser cumprida ou não. 
- Escolha sobre os assuntos econômicos e sociais que estão além do domínio 

da lei – em geral, chamados de "áreas cinzentas" ou "valores humanos". Dizem 
respeito aos meios tangíveis ou intangíveis pelos quais se tratam os outros, e 
incluem não apenas as noções morais de honestidade, palavra e justiça, mas 
também a de evitar danos e a da reparação voluntária dos prejuízos causados. 

- Escolhas sobre a preeminência do interesse próprio – o quanto o bem-estar 
próprio vem antes dos interesses da empresa ou de outras pessoas dentro ou fora 
de empresa. Incluem-se as decisões que dizem respeito aos direitos de 
propriedade e quanto dinheiro deve ser retido ou distribuído.  
 

Muitas práticas adotadas pelos administradores podem ser caracterizadas como 

antiéticas e configuradas como questionáveis. Srour (2003, p. 26) cita muitos exemplos, entre 

eles: sonegação fiscal, danos ao meio ambiente, manufatura de produtos clones, falsificação 

de medicamentos, de alimentos ou de roupas de grife, lavagem de dinheiro proveniente de 

operações ilegais, exploração do trabalho infantil, doações para favorecer campanhas 

eleitorais com suas respectivas contrapartidas em favorecimento, "gratificações" para juízes, 

fiscais e policiais, etc.  

Para que a tomada de decisão incorreta e antiética seja evitada, é importante que os 

administradores e líderes empresariais tomem consciência que só a intuição não basta. É 

necessário um aprendizado sobre a ética e acima de tudo um desenvolvimento constante, pois 

nas decisões diárias o limite entre questões morais e as técnicas é muito tênue, de modo que 

uma liderança precisa estar preparada a fim de não cometer erros irreparáveis (PASSOS, 

2004). 

Nash (1993) não acredita que a principal questão para a ética nos negócios e para o 

administrador preocupado em sustentar altos padrões de comportamento seja detectar quem 

são as pessoas cujas atitudes são antiéticas. Mais importante do que concentrar-se no que não 

deve ser feito, é reforçar as atitudes que devem ser tomadas em termos morais e econômicos 

que direcionem a uma conduta ética. A ética é direito e vontade de justiça, porém, também é 

arte que deve ser aprendida dia após dia, um investimento que vale à pena, pois é o grande 

patrimônio paras os indivíduos e o maior para a vida da empresa (PASSOS, 2004). 

 A ética na empresa aparece como resposta aos efeitos da economia global. O 

mercado globalizado faz tamanha pressão, que as empresas sentem-se obrigadas a se auto-

analisarem constantemente, principalmente, no sentido de buscar padrões éticos e morais mais 

rigorosos para manterem a boa imagem perante o público (ASHLEY, 2005). A tendência é 

que haja um aumento significativo das empresas multinacionais, ou mulinational 
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corporatives, tornando o tema ainda mais relevante. As práticas éticas nas empresas 

domésticas, ou seja, em que a administração pertence ao próprio país, são determinantes para 

o sucesso destas; porém, nas multinacionais, trata-se de uma questão de alta prioridade; talvez 

uma das maiores nas próximas décadas. A atenção dos administradores deve estar focada 

neste princípio para que as empresas possam expandir seus produtos e serviços, suas vendas e 

operações em todo o mundo (CARROLL, 2004). 

Independentemente de tamanho, estrutura administrativa, nacionalidade, toda e 

qualquer organização precisar ter princípios éticos permeando suas relações internas e 

externas como forma de garantir a integridade dos indivíduos que dela dependem, sejam estes 

seus funcionários, clientes. Aquelas que não estiverem atuando desta forma correm o risco de 

perderem espaço à concorrência e, com o passar do tempo, podem ser obrigadas a encerrar as 

atividades. O comportamento ético é o primeiro grande passo em direção à responsabilidade 

social. 

2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

O século XX foi marcado por grandes simplificações políticas e econômicas, como 

tentativas de solucionar os males causados nos tempos da economia nacional, centrada na 

produção industrial. Como conseqüência deste período, houve uma forte maximização do 

Estado e do mercado, direcionando a economia capitalista ao acúmulo de riquezas nas mãos 

de poucos. Isso pode ser verificado a partir da diferença da soma do PIB (Produto Interno 

Bruto) de países de baixa renda e países ricos. Enquanto 3,5 bilhões de habitantes dos países 

de baixa renda somam um PIB de um trilhão de dólares, a soma dos países ricos chega a 

dezessete trilhões. Isso significa que a maior parte da riqueza, 78%, está concentrada na 

menor parcela da população mundial, 15% (DOWBOR, 1999). 

É necessário que sejam buscadas soluções realmente úteis, para uma melhor 

distribuição de renda, melhor acesso à educação e outras iniciativas que proporcionem 

dignidade e qualidade de vida à população mundial. Iniciativas individuais, adotadas por 

qualquer cidadão, por meio de grupos, associações, vizinhanças, podem ser uma forma de se 

chegar ao bem público (DOWBOR, 1999). Entre as possibilidades, está a adoção de um 

comportamento socialmente responsável, aliado à sua ética inerente, diante de cada atitude a 

ser tomada. 
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A responsabilidade social, em um sentido mais amplo, pode ser entendida como 

uma atitude que envolve tanto pessoas como organizações, nos mais diversos papéis 

exercidos, para a construção em conjunto de uma realidade que seja convergente com o 

interesse de todos e que respeite o direito das futuras gerações a uma vida significativa. "Na 

prática, ela envolve a reinvenção permanente do nosso agir no mundo, de modo a privilegiar a 

inclusão e a equidade nas suas mais diferentes possibilidades" (MAKRAY, 2000, p. 111). 

A responsabilidade social, assim como a ética, está baseada no altruísmo, ou seja, 

no exercício de colocar-se no lugar da pessoa que poderá ser influenciada ou afetada pela 

decisão a ser tomada. A opção por agir com responsabilidade social perante decisões pessoais 

e profissionais faz parte de um processo sem volta, sendo a única alternativa para obtenção de 

êxito por parte das empresas e para a prosperidade e sucesso dos indivíduos. Certos 

questionamentos que antecedem a tomada de decisão podem ser recursos para analisar se a 

decisão é socialmente responsável ou não, sendo eles: "Como agir nesse momento; quais as 

conseqüências da ação; o que se fará no futuro próximo ou distante?" (GRAJEW, 2000, p. 

39).  

O modo de pensar e agir de gerações passadas, baseado no individualismo e no 

consumismo exacerbado, que persiste ainda nos dias de hoje, provocou desafios atuais nas 

esferas social, ambiental e relacional aos bilhões de habitantes do mundo. O desafio social é 

caracterizado pela falta de empregos, pelas doenças, pela desnutrição e pela deseducação dos 

indivíduos, o que está acontecendo na maioria dos países, das cidades e dos bairros. A falta de 

água, de ar e de solos limpos representam o desafio ambiental, cuja importância está baseada 

na possibilidade de ser dada continuidade à sobrevivência dos seres humanos e outros seres 

vivos. Por último, o desafio relacional, acometido pela perda de vínculo entre os seres 

humanos e outras formas de vida animal, vegetal e mineral. Com a perda de relacionamento 

entre estes seres, ocorre a falta de valorização do outro, principalmente quando são diferentes 

e, ainda, a discriminação dos menos favorecidos; ambas as situações conduzem à violência e a 

um círculo vicioso bastante complexo e difícil de solucionar (MAKRAY, 2000). 

2.2.1 Evolução da Responsabilidade Social nas Organizações 

O aparecimento do termo "responsabilidade social" foi explicado por diferentes 

versões. Entre elas está a menção à Andrew Carnegie (1899) feita por Stonner e Freeman 
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(1995). Carnegie publicou o livro “O Evangelho da Riqueza”, que apresenta uma abordagem 

clássica da responsabilidade social das grandes empresas. O autor fez a distinção de dois 

princípios para a conduta dos membros da sociedade, o princípio da caridade e o da custódia; 

ambos essencialmente paternalistas. O princípio da caridade exige que os membros mais 

afortunados dêem apoio aos menos afortunados. Já o da custódia, que é uma doutrina bíblica, 

baseia-se na exigência de uma postura das empresas e dos indivíduos ricos como guardiões ou 

zeladores, que mantém suas propriedades em custódia, para que a sociedade como um todo 

seja beneficiada (CARNEGIE, 1899 apud STONNER E FREEMAN, 1995). 

Outra indicação de princípio da responsabilidade social aponta o seu surgimento no 

final do século XIX, a partir de um manifesto subscrito por 120 industriais ingleses, que 

definiam suas responsabilidades como sendo a busca e a manutenção de um equilíbrio entre 

os interesses do público, dos consumidores, funcionários e acionistas, para que fosse obtida a 

maior contribuição possível para o bem estar na nação. Porém, apesar de não terem recebido a 

devida atenção na época, no início do século XX os americanos Charlies Eliot (1906), Hakley 

(1907) e John Clark (1916), e em 1923 o inglês Oliver Sheldon, defenderam inserção de 

questões sociais entre as preocupações das organizações, bem como o lucro dos acionistas 

(PARRA, 2004). 

Howerd H. Bowen foi um dos primeiros autores a escrever sobre a 

Responsabilidade Social, em 1957, com a obra "Responsabilidades Sociais do Homem de 

Negócios". Já era atribuída a devida importância a uma nova racionalidade no mundo dos 

negócios e adiantou-se que a expressão utilizada como título do livro seria empregada 

freqüentemente. Em sua obra, Bowen faz alusão, principalmente, às responsabilidades dos 

homens de negócios dos Estados Unidos, diante de uma economia essencialmente capitalista 

(BOWEN, 1957). 

O assunto abordado por Bowen (1957) era motivo de preocupação antes deste 

período. O autor faz referência em sua obra a uma pesquisa publicada pela revista Fortune de 

março de 1946, com o seguinte questionamento: "Dizia-se, há alguns anos, que os homens de 

negócios deviam adquirir uma consciência social. O que geralmente se queria dizer era que 

eles eram responsáveis por suas ações num âmbito bem maior do que o abrangido por suas 

declarações de lucros e perdas. Você acha que os homens de negócios deviam reconhecer 

essas responsabilidades e esforçar-se por mostrar-se à altura delas?". A maioria dos 

pesquisados respondeu que sim (93,5%); apenas 1,6% disseram que não; 4,7% responderam 
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que depende e 0,2% responderam "não sei" (FORTUNE, 1946 apud BOWEN, 1957, pg.57). 

Isso significa que os empresários sabiam de sua influência e poder na sociedade e, 

especialmente, a importância de seus atos e decisões. 

Nas décadas de 50 e 60, nos Estados Unidos, já era possível identificar uma série de 

programas realizados pelo comércio com cunho social. Independentemente da motivação dos 

autores de cada uma das propostas destes programas e do sucesso ou insucesso, foram 

tentativas esforçadas do comércio para cumprir com suas obrigações sociais. Entre as 

iniciativas, estava: manter os preços baixos propositadamente durante o período de inflação 

pós-guerra; elaboração de códigos de ética, para o aperfeiçoamento dos métodos comerciais; 

campanhas para superar as deturpações e adulterações de produtos, como fraudes no peso; 

atenção aos problemas pessoais dos trabalhadores por parte das empresas privadas, com 

tratamento digno e respeitoso, ouvindo-os quanto aos negócios da empresa; e muitos outros 

(BOWEN, 1957).  

Na década de 60 as transformações sociais colocaram em evidência os problemas 

sócio-econômicos que estavam ocorrendo e abriram espaço para a aceitação da idéia de 

práticas com direcionamento social nas organizações. Ao final desta mesma década, na 

Europa Ocidental, houve uma multiplicação das idéias sobre responsabilidade social com a 

publicação de artigos de revistas e notícias de jornais, que refletiam a tendência advinda dos 

EUA. A doutrina se difundiu pelos países europeus na década de 70, nos meios 

organizacionais e acadêmicos. Na Alemanha, aproximadamente 200 organizações começaram 

a integrar seus balanços financeiros aos objetivos sociais. Já a França decidiu por oficializar o 

assunto, obrigando as organizações a fazerem balanços constantemente sobre o desempenho 

social em relação à mão-de-obra e às condições de trabalho (PARRA, 2004).  

Nessa época, a responsabilidade social passou, assim, a ser discutida amplamente 
por diversos setores da sociedade, e tornou-se relevante na medida em que buscava 
melhor entendimento do papel do Estado na sociedade atual, além de questionar 
quais objetivos econômicos e sociais devem ser perseguidos pelas organizações 
(PARRA, 2004, p. 9). 

Na década de 70, com a criação de órgãos governamentais como o EPA (Agência 

de Proteção ao Meio-ambiente) e outros, aconteceu a legitimação da noção de 

Responsabilidade Social das organizações. Como conseqüência, os executivos tiveram que 

começar a equilibrar as políticas públicas, o ambiente, os trabalhadores e os demais 

envolvidos, com os interesses próprios das organizações. Em 1971, uma abordagem 
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apresentada pelo Comitê de Desenvolvimento Econômico utilizou-se de três círculos 

concêntricos para explicar a responsabilidade social empresarial. O círculo interno apresenta 

as funções econômicas básicas, como o crescimento, os produtos e os empregos. O círculo do 

meio indica que as funções econômicas precisam ser exercidas com uma consciência sensível 

às mudanças dos valores sociais. A parte mais externa sugere que as empresas assumam 

responsabilidades para tornarem-se mais ativamente engajadas na melhora do ambiente social 

(CARROLL, 1991).       

Em 1970 o termo responsabilidade social passou a ser acompanhado de uma versão 

complementar, que sugeria mais ação que discussão, a responsividade social. O dever social 

das empresas já era uma realidade, por isso, era chegado o momento de propor ferramentas 

teóricas capazes de serem testadas e aplicadas nas empresas como forma de descobrir como e 

em qual dimensão o dever estava sendo desempenhado. Com este intuito, em 1991, Wood 

apresentou um modelo de desempenho social a partir da categorização das empresas com base 

nos princípios de responsabilidade social, processos de responsavidade social (em sentido de 

resposta) e resultados de responsabilidade social. Nesta década, tanto a responsabilidade, 

como a responsividade, passaram a ser peças fundamentais na normatização das empresas 

(ASHLEY, 2005). 

A legitimação da responsabilidade social, segundo Utting (2000) apud Rodrigues 

(2005), está mais relacionada a fatores econômicos, políticos e estruturais do que com uma 

preocupação ética das empresas com o meio ambiente e com as condições sociais do planeta. 

A motivação estaria estreitamente relacionada aos benefícios que as empresas podem obter 

para os seus negócios a partir da adoção desta nova racionalidade. Além disso, para o autor, 

que é diretor do Instituto de Pesquisas para o Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas, o novo discurso organizacional deve ser visto com cautela, por ainda existir uma 

grande distância entre o discurso e a prática. 

Na década de 80, mais precisamente em 1984, a partir da publicação de "Strategic 

Management – A Stakeholder Approach" por R. Edward Freeman, um novo conceito foi 

difundido junto às estratégias empresariais, o de stakeholders. O novo conceito surgiu a partir 

de uma brincadeira do autor com o termo stockholder (em português, acionista) e assinalava a 

necessidade de adoção de uma nova estrutura capaz de oferecer respostas aos gerentes para as 

mudanças que estavam acontecendo. As estratégias tradicionais já não estavam mais ajudando 

a criar novas oportunidades em um meio de constantes transformações. O termo stakeholder 
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foi definido como sendo um grupo de indivíduos que pode afetar ou ser afetado pela busca 

dos objetivos de uma organização. Mesmo tendo sido mais amplamente divulgado a partir de 

1984, o termo stakeholder já havia sido utilizado na década de 60 em um trabalho do Stanford 

Research Institute. Neste trabalho os conceitos foram bastante influenciados pelo 

departamento de Lockheed e futuramente foram desenvolvidos nos trabalhos de Igor Ansoff 

and Robert Stewart. Porém, desde o início, o termo evoluiu fora de uma abordagem voltada a 

práticas administrativas (FREEMAN; MCVEA, 2002).  

Carroll (1991) afirma existir uma ligação natural entre a idéia de responsabilidade 

social empresarial e os stakeholders das organizações. A conceituação de stakeholder permite 

delimitar especificamente as pessoas ou grupo de pessoas que serão considerados na 

orientação socialmente responsável nos negócios. Desta forma, os administradores saberão 

quais entre todos terão prioridade e com quem eles deverão ser responsivos. Uma grande 

dificuldade dos administradores é saber quais stakeholders merecem atenção nos processos de 

tomada de decisão. Em determinados momentos existirão inúmeros grupos pedindo a atenção 

dos decisores, como os acionistas, os consumidores, os empregados, os fornecedores, a 

comunidade, grupos ativistas sociais. O maior desafio, então, é garantir que os stakeholders 

escolhidos atinjam seus objetivos, mas que os demais também saiam satisfeitos mesmo não 

sendo prioridade no momento da decisão.  

A responsabilidade social, no Brasil, obteve maior destaque na década de 1990, 

devido ao crescimento da produção acadêmica sobre o tema, com premiações e com a 

fundação de organizações associativas. Entre estas organizações, merece destaque o Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, cuja fundação aconteceu no ano de 1998. Além 

do Instituto Ethos, surgiram outras organizações, como o Instituto de Cidadania Empresarial 

(ICE), o Conselho de Cidadania Empresarial da Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais (Fiemg), o Núcleo de Ação Social (NAS) da Federação das Indústrias do Estado de 

São Paulo (Fiesp), a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE-Brasil) e tantas 

outras (ASHLEY, 2005).   

Outras entidades também foram fundamentais em mobilizar o setor privado sobre a 

importância da adoção de uma postura socialmente responsável. Entre elas está a Fundação 

Abrinq pelos Direitos da Criança, criada em 1990; o Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas (GIFE), surgido em 1995.  Em 2005, a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) 

lançou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), que indica os pontos caracterizadores 
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de empresas comprometidas com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial, 

como forma de propagar as boas práticas empresariais no empresariado nacional. Uma 

evidência de que a responsabilidade social empresarial obteve avanços é a grande quantidade 

de empresas nacionais com certificação de padrão de qualidade e de adequação ambiental, a 

partir das normas ISO. A normatização como as exigidas pelas normas SA8000 (relações de 

trabalho) e AA1000 (diálogo com as partes interessadas) fazem com que as empresas 

busquem a obtenção de níveis cada vez mais altos de desempenho (ETHOS, 2009).  

Em dezembro de 2004 foi lançada a NBR 16001 Responsabilidade Social – Sistema 

de Gestão – Requisitos. A norma foi elaborada por um Grupo Tarefa sobre Responsabilidade 

Social designado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), com o objetivo de 

fornecer às organizações elementos de um sistema de gestão da responsabilidade social como 

forma de ajudá-las a alcançar seus objetivos referentes à responsabilidade social (ETHOS, 

2005).  

2.2.2 Posicionamentos Teóricos sobre a Responsabilidade Social nas Organizações 

A definição do termo responsabilidade não é consensual; pelo contrário, diversos 

autores o definem de forma distinta. Para alguns, significa as responsabilidades legais ou 

sociais das empresas, outros acreditam ser um comportamento voltado à caridade. Existem 

aqueles que julgam responsável as empresas que pagam bem os empregados e lhes garante os 

direitos funcionais. A falta de consenso é uma prova de que o tema está baseado em valores e 

motivações, que o tornam sempre presente no discurso capitalista (PARRA, 2004). 

Bakker et al. realizaram em 2005 uma pesquisa com 500 artigos sobre 

responsabilidade social empresarial, publicados nos últimos 30 anos. Os autores concluíram 

que o tema é um campo vibrante e em desenvolvimento, porém ainda sem um refinamento ou 

uma operacionalização dos conceitos centrais. Uma pesquisa similar foi realizada por Lockett 

et al em 2006, onde eles que estudaram durante mais de dez anos a literatura sobre 

responsabilidade social. Os autores chegaram à conclusão de que o conhecimento sobre o 

tema poderia ser descrito como um estado contínuo de emergência, sem que houvesse o 

domínio de uma abordagem teórica, suposições ou métodos. Foi caracterizado como um 

campo de estudo sem paradigmas (CRANE et al, 2008). 
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Bowen (1957, p. 14-15), identificado como o precursor da fase moderna da 

literatura sobre responsabilidade social, conceituou-a como sendo: “[as] obrigações dos 

homens de negócios de adotar orientações, tomar decisões e seguir linhas de ação, que sejam 

compatíveis com os fins e valores de nossa sociedade.”.  A liberdade para a tomada de 

decisões deveria ser considerada somente se a decisão fosse boa para toda a sociedade e não 

somente para os decisores. Porém, o autor salienta que a responsabilidade não deveria pesar 

somente sobre os homens de negócios, mas sobre os demais envolvidos, como consumidores, 

agricultores, líderes operários, etc. 

O termo responsabilidade social no início estava bastante relacionado à filantropia e 

ao assistencialismo, como um ato de caridade e benevolência por parte das empresas, para 

retribuir à sociedade os ganhos obtidos. As ações tinham por objetivo contribuir com grupos 

desfavorecidos, como pobres, enfermos e excluídos e as doações geralmente aconteciam para 

entidades já existentes; desta forma, os empresários não precisariam planejar, acompanhar e 

avaliar o processo de recebimento e utilização das doações realizadas (ZENONE, 2006).  

 

 

Figura 1 – Visão ampliada da responsabilidade social 
Fonte: Adaptado de Zenone (2006). 
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Aos poucos a responsabilidade social começou a ser vista com outros olhos. As 

empresas começaram a perceber que os riscos dos negócios eram menores quando os 

decisores estavam atentos a todos os stakeholders. Zenone (2006) ilustra a responsabilidade 

social, circundada pelos diversos interessados nas ações de uma empresa, que podem ser os 

acionistas, os consumidores e/ou clientes, os empregados, a comunidade, os fornecedores, os 

intermediários e o governo, conforme Figura 1. "A responsabilidade social passa a ser algo 

que precisa ser abraçado pela empresa como um todo, [...]. É a soma de vontades individuais 

que faz a responsabilidade social se tornar corporativa." (p. 12). 

Para a responsabilidade social empresarial ser bem aceita, é necessário que o 

empresário abrace toda a gama de responsabilidades envolvida nos negócios. Para isso, são 

sugeridas quatro categorias de responsabilidades, sendo elas: Responsabilidade Econômica, 

Responsabilidade Legal, Responsabilidade Ética e Responsabilidade Filantrópica. As 

categorias sempre existiram, mas a Ética e a Filantrópica receberam a devida importância 

mais recentemente (CARROLL, 1991). O autor caracterizou cada uma das categorias, 

conforme segue:  

- Responsabilidade Econômica: oferta de bens e serviços para suprir a demanda da 

sociedade. Geração de empregos e níveis de competitividade das organizações. Todas 

as outras categorias estão relacionadas à Responsabilidade Econômica. 

- Responsabilidade Legal: para que as empresas sejam socialmente responsáveis é 

necessário que cumpram as leis, o que subentende um comportamento ético com 

operações justas. 

- Responsabilidade Ética: o autor afirma que a responsabilidade ética é a força motriz da 

Responsabilidade Legal, pois comportamentos éticos tendem a ser codificados em 

forma de leis. A Responsabilidade Ética é a realização de operações de forma que a 

sociedade as entenda como corretas. Como são princípios subjetivos, a aplicação no 

mundo dos negócios é muito complexa.  

- Responsabilidade Filantrópica: esta responsabilidade pode acontecer por meio de 

contribuições financeiras ou de recursos por parte das empresas, com o intuito de 

disponibilizar acesso as artes, a educação e promover o bem-estar da comunidade. A 

Responsabilidade Filantrópica não é uma obrigação, mas uma atividade voluntária das 

empresas.  
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Para ilustrar melhor as quatro categorias de responsabilidades, Carroll (1991) 

apresentou a Pirâmide da Responsabilidade Social Empresarial. Mais recentemente, em 2004, 

o autor complementou a pirâmide apresentada anteriormente com uma maior amplitude, 

levando em consideração os stakeholders presentes em um mundo globalizado, onde cresce 

cada vez mais o número de empresas multinacionais. A Figura 2 ilustra a Pirâmide da 

Responsabilidade Social Empresarial Global, com as categorias de responsabilidades 

caracterizadas previamente, mas com a complementação segundo as necessidades dos 

stakeholders globalizados. Empresas socialmente responsáveis “devem esforçar-se para 

obterem lucro, obedecendo à lei, sendo éticas e sendo boas cidadãs coorporativas.” 

(CARROLL, 1991, p.8, tradução nossa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Pirâmide da Responsabilidade Social Empresarial Global 
Fonte: Adaptado de Carroll (2004). 
 

Segundo Post e Preston (2002), durante muitas décadas as empresas utilizaram-se 

de estratégias institucionais para a criação de riquezas. Porém, paralelamente ao crescimento 

econômico global, surgiram os desafios sociais que estavam obrigando as empresas a 

mudarem o comportamento para saciar a expectativa do público a partir da adoção de uma 

visão orientada à responsabilidade perante a sociedade. O rápido desenvolvimento foi tão 

longe que os benefícios das atividades empresariais precisaram ser reexaminados e as 

empresas redefinidas. Os autores acreditam que a riqueza das empresas possa ser criada ou 
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destruída por meio das relações com os diversos stakeholders e que a gestão destas relações, 

para que haja benefício mútuo, é o ponto-chave para o sucesso das empresas. 

Responsabilidade social pode ser tratar bem as pessoas, que irão responder 

positivamente, apoiar, colaborar, participar, admirar as empresas e que serão, ainda, a 

sustentação delas. Desta forma, uma empresa socialmente responsável não pode produzir 

produtos ruins, mas sim, produtos de qualidade e seguros, além de prestar bons serviços. Se o 

consumidor perceber que a empresa investe na comunidade, que respeita o meio ambiente, 

que não está envolvida em corrupção, sua opinião estará embasada na qualidade e o 

consumidor sentir-se-á respeitado. Além disso, quando a empresa é socialmente responsável, 

atrai bons profissionais, pois trabalha com a qualidade, o comprometimento, o compromisso e 

o talento dos seus empregados. Os demais stakeholders, como os fornecedores, a comunidade, 

o poderia público, também dão mais importância às organizações que atuam de força mais 

ampla, do que aquelas que apenas cumprem uma postura comercial, financeira e trabalhista 

correta (GRAJEW, 2000). 

Para o Instituto Ethos, a responsabilidade social pode ser entendida como uma 

forma de gestão definida pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos 

com os quais ela se relaciona e, ainda, pelo estabelecimento de metas pelas empresas que 

estimulem o desenvolvimento sustentável da sociedade. Isso acontece a partir do momento 

que os recursos ambientais e culturais são preservados para as gerações futuras, com respeito 

à diversidade e com a redução das desigualdades sociais (ETHOS, 2009). 

Outra definição caracteriza a responsabilidade social como sendo o compromisso 

que a organização tem com a sociedade, que é expresso por meio de atos e atitudes e que a 

afetam positivamente. Para que isso ocorra, a organização deve adotar um comportamento 

proativo e coerente com o seu papel diante da sociedade. As obrigações deixam de ser 

simplesmente legais e passam a assumir um caráter moral, com atividades que possam 

contribuir para o desenvolvimento sustentável dos povos. "Assim, numa visão expandida, 

responsabilidade social é toda e qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade." (ASHLEY, 2005, p. 7).  

Existem pelo menos sete vetores que direcionam o processo de gestão das empresas 

para o fortalecimento da dimensão social, são eles: apoio ao desenvolvimento da comunidade 

onde atua; preservação do meio ambiente; investimento no bem-estar dos funcionários e seus 

dependentes e num ambiente de trabalho agradável; comunicações transparentes; retorno aos 
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acionistas; sinergia com os parceiros; satisfação dos clientes e/ou consumidores. Além de 

direcionar o processo de gestão, os vetores facilitam o investimento das empresas na 

responsabilidade social (MELO NETO; FROES, 1999). 

 Os argumentos favoráveis à responsabilidade social podem ser divididos em duas 

linhas, a ética e a instrumental. Os princípios religiosos e o das normas estruturam a linha 

ética, e consideram que as empresas e as pessoas que nela trabalham deveriam seguir os 

preceitos da responsabilidade social em suas atividades por ser a ação moralmente correta. 

Isto deve ocorrer, mesmo que envolva despesas improdutivas para a empresa.  A linha 

instrumental estabelece "uma relação positiva entre o comportamento socialmente 

responsável e o desempenho econômico da empresa." (ASHLEY, 2005, p. 49). 

Independentemente da motivação adotada pelas empresas, a mudança de atitude é uma 

necessidade. Não só as empresas, mas todos os cidadãos têm por obrigação assumir um 

comportamento socialmente responsável, para que as conseqüências deixadas pelas gerações 

passadas, que persistem nestas, não impeçam as gerações futuras de terem uma vida ao menos 

mais digna, com os princípios do bem estar social e a redução das diferenças entre as classes 

sociais.  

2.2.3 Princípios, Normas e Certificações de Responsabilidade Social 

A adoção de um comportamento socialmente responsável vai muito além de 

possíveis discursos e divulgações realizados pelas empresas. Torna-se cada vez mais 

necessário o acompanhamento das ações e uma avaliação constante de seus resultados. As 

ferramentas disponíveis servem para auxiliar as empresas, por meio da indicação de 

alternativas de gestão, orientando sobre as principais estratégias a serem adotadas; além de 

possibilitar o acompanhamento por parte dos stakeholders quanto aos benefícios 

verdadeiramente trazidos pelos programas e ações das empresas. 

A responsabilidade social, embora um tema sem consenso quanto à sua origem e 

sua definição, vem se tornando nos últimos anos um valor organizacional de grande 

importância. Isso pode ser confirmado pela vastidão de padrões criados, de certificações, 

índices no mercado financeiro, com a criação de prêmios e de associações de empresas cujo 

enfoque exclusivo são as práticas socialmente responsáveis. As iniciativas têm dado 

importante contribuição para a mudança de comportamento das empresas, antes mais 
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individualistas e voltadas apenas para os shareholders, hoje com um posicionamento 

direcionado também aos stakeholders (RODRIGUES, 2005). 

Os princípios da responsabilidade social podem ser divididos no âmbito dos 

governos ou das associações voluntárias de empresários. No setor governamental dois 

exemplos destacam-se, a OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico) e a Global Compact. A primeira apresenta-se por meio de diretrizes não 

obrigatórias para as empresas multinacionais, adotadas por 33 governos nas áreas de trabalho, 

meio ambiente, proteção ao consumidor e anticorrupção. A versão mais atualizada, revisada 

em 2000, traz fortes recomendações de direitos humanos e de proteção ao meio ambiente. A 

Global Compact é composta por nove princípios, adotados voluntariamente pelos 

empresários, nas áreas de direitos humanos, padrões de trabalho e de meio ambiente. No 

âmbito das associações de empresários destaca-se a Caux Principles for Business, que busca 

estabelecer um padrão ético e responsável de comportamento empresarial, com a participação 

do Japão, da Europa e dos Estados Unidos; e os Princípios para a Responsabilidade 

Corporativa Global, composto por mais de 275 instituições religiosas dos Estados Unidos, 

Canadá e Reino Unido e utilizados por mais de 21 países. As áreas abordadas nos princípios 

são: condições de trabalho, comunidade, meio ambiente, direitos humanos, ética, fornecedores 

e consumidores (RODRIGUES, 2005).  

Além dos princípios da responsabilidade social, que orientam os empresários e 

recomendam os melhores caminhos a seguir para lançar mão de boas práticas, existem 

também os indicadores, que auxiliam as empresas a incorporar em sua gestão conceitos e 

compromissos em direção ao desenvolvimento sustentável. Em 2000 o Instituto Ethos 

disponibilizou os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial. Este 

instrumento está estruturado em forma de questionário e serve como importante ferramenta de 

conscientização, aprendizado e monitoramento das práticas e ações empresariais. O 

questionário está organizado em sete temas (Valores, Transparência e Governança; Publico 

Interno; Meio Ambiente; Fornecedores; Consumidores e Clientes; Comunidade; Governo e 

Sociedade). Após o preenchimento do questionário as empresas encaminham por meio de um 

sistema eletrônico para o Instituto Ethos, que processará os dados e transformará em 

pontuação e notas e apresentados por meio do Relatório de Diagnóstico. O relatório permite à 

empresa visualizar tabelas e gráficos e, ainda, compará-los aos resultados das dez empresas 

com melhores pontuações (ETHOS, 2007).  
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A disseminação de informações por parte das empresas é fundamental para que elas 

demonstrem de verdade um comportamento socialmente responsável. Somente com a 

divulgação os diversos stakeholders terão a possibilidade de analisar as ações da empresa e os 

resultados obtidos. Isso significa que a empresa cujo comportamento é direcionado à 

responsabilidade social precisa ser transparente e deve proporcionar aos públicos com quem 

se relaciona discussões nos processos de tomada de decisão em questões a eles relacionadas 

(DALLABRIDA, 2004). 

A publicação de balanços sociais é uma das formas de manter a transparência na 

gestão das empresas. O primeiro modelo foi desenvolvido pelo Ibase (Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas) em 1997, a partir da parceria entre pesquisadores e 

representantes de instituições públicas e privadas. Assim que o primeiro modelo de balanço 

social foi lançado, o Ibase iniciou um período de campanhas efetivas para conquistar cada vez 

mais parcerias. Ainda em 1997 grandes empresas como a Inepar S/A Indústria e Construções, 

a Usiminas, a Companhia Energética de Brasília e a Light realizaram seus balanços sociais 

(IBASE, 2008).  

O modelo Ibase constitui-se de uma planilha composta prioritariamente por 
indicadores quantitativos referentes às informações e aos dados sobre investimentos 
financeiros, sociais e ambientais. Significa que a organização que adota esse tipo de 
balanço anual passa a ter, em uma única ferramenta de gestão, um grupo de 
informações sistematizadas que são divulgadas a seus públicos de interesse e para a 
sociedade em geral. (IBASE, 2008, p. 24). 

Outra forma de divulgar os resultados de ações e programas sociais das empresas 

são as normas e certificações, geralmente realizadas a partir da avaliação de auditores 

externos, o que confere maior credibilidade às publicações. Grüninger e Oliveira (2002) 

apresentam uma revisão dos principais modelos de normas e certificações, onde afirmam que 

a padronização dos processos por meio das certificações traz uma séria de vantagens, como a 

consistência nos procedimentos, o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento que 

possam garantir o cumprimento e a auditoria, definições claras para a divulgação pública das 

informações auditadas, mecanismos de melhora contínua e incentivo ao mercado para uma 

gestão transparente.  

O Quadro 2 ilustra as principais ferramentas de certificação internacional, além de 

relacionar os temas de enfoque e os grupos de empresas aos quais são direcionadas. As 

normas SA8000 e AA1000 são consideradas os dois principais modelos padronizados de 

responsabilidade social empresarial. A SA8000 foi desenvolvida para certos direitos dos 
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trabalhadores fossem garantidos. Esta norma é composta por nove requisitos e tem como base 

as Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças. Além da 

satisfação dos nove requisitos, as empresas precisam apresentar um comprometimento da alta 

administração, um enfoque voltado à prevenção e não à solução de problemas, conformidade 

com regras, normas e leis locais, sistemas para ações corretivas, participação dos funcionários 

e, ainda, preocupar-se com a melhoria contínua e a busca por fornecedores éticos. O AA1000 

foi lançado em 1999 com o desafio de ser o primeiro padrão internacional de gerenciamento 

da responsabilidade social. Diferentemente da SA8000, a AA1000 não é uma certificação 

social, por ter sido entendido pelos idealizadores que a responsabilidade social varia muito 

para cada organização e em relação a cada um dos stakeholders (GRÜNINGER; OLIVEIRA, 

2002).  

 

NOME FOCO GRUPO FOCO 

SA8000 (Social Accountability, 
SAI) 

Condições de trabalho Todas as empresas 

AA1000 (Accountability, ISEA) Diálogo com stakeholder 
Organizações com ou sem fins 

lucrativos 

Forest Stewardship Council (FSC) Meio ambiente, comunidades locais Empreendimentos agroflorestais 

Marine Stewardship Council 
(MSC) 

Meio ambiente, animais Pesca 

Normas ISSO (9000, 14000, etc.) Qualidade, meio ambiente Todas as empresas 

Global Reporting Initiative (GRI) 
Qualidade em relatórios de 

sustentabilidade 
Todas as empresas 

Quadro 2 – Principais Normas e Certificações 
Fonte: Adaptado de Grüninger e Oliveira (2002). 
 

As principais áreas abordadas pelo código de conduta da SA8000 são: trabalho 

infantil, trabalho forçado, saúde e segurança, liberdade de associação e reivindicações 

coletivas, discriminação, práticas disciplinares, horas de trabalho, compensação e sistemas de 

gerenciamento. O fato da SA8000 ser tanto um padrão de desempenho como de processo, 

apresenta-se como sua maior vantagem. Já o principal benefício da AA1000 são os processos 

e definições que auxiliam a prática da responsabilidade social. Para que os processos da 

AA1000 sejam implementados são necessárias cinco fases: Fase 1 – Planejamento; Fase 2 – 
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Contabilidade; Fase 3 – Auditoria e relatório; Fase 4 – Implementação; e Fase 5 – 

Engajamento das Partes Interessadas (ETHOS, 2005).  

Outros modelos de padrões internacionais também bastante reconhecidos são as 

séries ISO (International Organization for Standardization), no Brasil estão representados pela 

ABNT. A ISO9000 está relacionada à qualidade total e a ISO14000 à proteção ambiental. 

Tais padrões já foram adotados por aproximadamente 610 mil organizações em 160 países e 

oferecem contribuições nas áreas de desenvolvimento, produção e suprimento das empresas, 

sempre buscando tornar os processos mais eficientes, seguros e limpos (ETHOS, 2005).   

Como exposto anteriormente, existem muitos programas para medir o desempenho 

da responsabilidade social nas organizações. Porém, para proporcionar a garantia de 

continuidade do bom desempenho, é necessário que os procedimentos adotados sejam 

conduzidos dentro de um sistema de gestão estruturado, integrado na organização. Desta 

forma opera a NBR 16001. A peculiaridade desta norma é que ela pode ser aplicada a todos 

os tipos de organizações, independente do seu porte, sendo capaz de adequar-se a diferentes 

condições geográficas, culturais e sociais brasileiras. A NBR 16001 estabelece requisitos 

mínimos relativos a um sistema de gestão da responsabilidade social, os quais permitem às 

organizações formular e implementar uma política baseada em princípios legais, 

compromissos éticos e uma preocupação com a promoção da cidadania, do desenvolvimento 

sustentável e da transparência em suas atividades (ABNT, 2004). 

Com um enfoque global, está para ser concluída em 2010 a ISO26000, elaborada 

especificamente com padrões de responsabilidade social. As principais características desta 

norma são (INMETRO, 2009): 

- Será uma diretriz e não uma norma de certificação; 

- não será caracterizada como um sistema de gestão; 

- não será uma forma de reduzir a autoridade governamental; 

- será aplicável a todos os tipos de organizações, desde empresas até organizações não 

governamentais; 

- será construída com base em iniciativas já existentes; 

- vai enfatizar resultados e melhoria de desempenho; 

- indicará formas de implementar a Responsabilidade Social nas organizações; 

- promoverá a sensibilização para a Responsabilidade Social.   
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A criação de padrões de desempenho tem por mérito a busca pela operacionalização 

da responsabilidade social empresarial. Porém, a ênfase tem sido na avaliação de 

procedimentos e não na avaliação dos impactos de tais procedimentos. É cada vez mais 

indispensável que a mensuração da responsabilidade social ocorra não pela análise das 

empresas, mas de seus mais diversos stakeholders, os que realmente serão beneficiados ou 

prejudicados pelas ações das empresas. O principal ponto na mudança neste principio é ouvir 

constantemente os stakeholders (RODRIGUES, 2005). 

2.2.4 Críticas à Responsabilidade Social 

A responsabilidade social foi criticada por alguns autores, entre os quais, Milton 

Friedman, o mais articulado entre eles. Friedman defende o direito das empresas de pensarem 

na maximização dos lucros se a lei estiver sendo cumprida. Agir de maneira diferente seria ir 

contra as obrigações morais, legais e institucionais da empresa; além de salientar que o papel 

social faz parte das obrigações de instituições como o governo, a igreja, sindicatos e 

organizações em fins lucrativos (ASHLEY, 2005). 

Os argumentos contrários à responsabilidade social podem ser divididos em dois 

grupos: os teóricos e os práticos. Entre os argumentos teóricos destacam-se: alguns autores 

acreditam que seja função do governo a questão da responsabilidade social; outros acreditam 

que programas sociais possam reduzir os lucros das empresas; existem, ainda, autores que 

afirmam que os líderes empresariais não possuem habilidade para determinar o que é de 

interesse social. Como exemplo de argumentos práticos contrários à responsabilidade social é 

possível destacar: o uso de recursos da empresa para programas sociais poderia colocar em 

descrédito a responsabilidade fiduciária dos administradores para com os acionistas; o gasto 

com programas sociais teria que ser repassado aos consumidores, causando aumento nos 

preços; pouco apoio por parte do governo, apesar da cobrança; por fim, assim como 

argumentado nos aspectos teóricos, autores acreditam que os líderes empresariais não 

possuem habilidade para atingir metas de interesse social (SANTOS; LEMOS, 2005). 

Camara (2006) entende o incentivo de uma racionalidade exclusivamente racional 

funcional por parte das organizações diante de seus membros como essencial para um 

controle eficiente dos funcionários e do espaço geo-histórico em que estão inseridos. Na 

verdade, o autor acredita em um posicionamento ético por parte das organizações, mas 
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acredita que a efetividade deste modelo de gestão, com função ético-social, só aconteceria se 

as organizações se comprometessem a deixar de lado a busca desenfreada pela lucratividade. 

Ou seja, enquanto a racionalidade das relações for estritamente funcional, as chances de 

ocorrerem grandes mudanças são bastante remotas.  

Os autores Pinto e Maranhão (2009) não fizeram críticas especificamente à 

responsabilidade social, mas aos trabalhos realizados sobre o tema. Segundo eles, a maior 

parte dos textos sobre responsabilidade social são eminentemente funcionalistas e 

pragmáticos, além de caracterizar-se por uma visão essencialmente otimista em relação ao 

conceito.  

2.3 UNIVERSIDADES  

São as universidades que fazem, hoje, com efeito, a vida marchar. Nada as substitui. 

Nada as dispensa. Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente útil. 

(TEIXEIRA, 1988 apud MENDONÇA, 2000, p. 136) 

 

Segundo estudiosos o termo "universidade” seria proveniente do século XIV. O 

termo é originário do latim universitas, universitátis, o que significa universalidade, 

totalidade; companhia, corporação, colégio, associação (MARTINS, 2005). Na verdade, 

universidade não é um vocábulo com apenas uma definição, pois existem universidades de 

diferentes tipos e cada um deles define-se por sua vocação. Esta vocação, por sua vez, pode 

ser definida de acordo com o contexto sociocultural do local onde está inserida, ou mesmo 

baseada nos objetivos proposto por cada instituição, além de seus recursos humanos e 

materiais. Portanto, os dilemas da universidade são conseqüências do seu ambiente 

universal/local e do social/individual (GOERGEN, 1998). 

A universidade pode ser entendida como uma instituição social por demonstrar o 

modo de funcionamento de uma sociedade e sua estrutura. Isso pode ser verificado a partir da 

presença de opiniões distintas dentro das universidades, bem como atitudes e projetos 

conflitantes que traduzem divisões e contradições da sociedade. Porém, a forma atual do 

capitalismo fez com que a universidade passasse de instituição social para uma organização 

prestadora de serviços, denominada por Michel Freitag como universidade operacional em Le 

naufrage de l'université. Este novo formatado de universidade é caracterizado por contratos de 



42 
 

 
 

gestão, por índices de produtividade, além de estar estruturado por estratégias e programas de 

eficácia organizacional (CHAUÍ, 2003).  

Para Buarque (1994), existe uma função preponderante atribuída à universidade, 

que é a geração de saber de nível superior com o intuito de viabilizar o funcionamento da 

sociedade. Este papel difere de acordo com a sociedade onde a instituição funciona. O autor 

cita os Estados Unidos e indica que lá a universidade desempenhou a função-chave de 

construção de uma sociedade voltada ao consumo, que defende a potência econômica militar 

de sua nação. Na África do Sul a universidade destinada à população branca elevou o nível de 

vida dos habitantes desta raça e manteve o sistema do apartheid em funcionamento. Já em 

países da Europa elas são instrumentos de dinâmica da economia e conseguem, por meio do 

mercado, oferecer mão-de-obra e pesquisas para consumidores e empresas. No Brasil, ainda 

segundo o autor, da mesma forma em que ocorre na Rússia, a universidade não possui um 

projeto, nem prioridades definidas pela sociedade.  

A Declaração Mundial sobre Educação Superior reafirma a importância deste tipo 

de educação para o desenvolvimento sociocultural e econômico dos países e afirma que a 

educação superior está sendo confrontada a grandes desafios, devendo ser submetida a 

mudanças e renovações mais radicais para que a sociedade deixe de estar voltada apenas a 

valores econômicos e passe a incorporar dimensões mais profundas de moralidade e 

espiritualidade (UNESCO, 1998 apud BERNHEIM E CHAUÍ, 2008). 

De forma a corroborar com Bernheim e Chauí, Goergen (1998) acredita que a 

universidade deva ir além de seus deveres no campo da ciência e da tecnologia. Para isso, as 

instituições precisam sentir-se responsáveis pelo surgimento de uma nova responsabilidade 

que seja a favor da reconstrução de uma sociedade capaz de reinventar uma cultura mais 

humanista, sem esquecer-se dos ganhos da ciência e da tecnologia. 

A compreensão da relação entre a responsabilidade e as universidades privadas do 

Estado do Paraná, tema central abordado nesta pesquisa, só é possível ser analisada a partir de 

um conhecimento mais aprofundado da história da universidade brasileira, sua estrutura e 

classificação, além do papel social desta instituição na formação dos sujeitos. 
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2.3.1 A História da Universidade Brasileira 

O Brasil foi o último país da América Latina a possuir uma Universidade. Os 

demais países criaram as suas nas primeiras décadas de colonização. Existiam muitos jovens 

em condições de ingressar no ensino superior, mas os colonizadores portugueses proibiram a 

criação das universidades. A primeira universidade foi fundada após cem anos da 

independência do Brasil (BUARQUE, 2005).  

O Brasil constitui uma exceção na América Latina: enquanto a Espanha espalhou 
universidades pelas suas colônias – eram 26 ou 27 ao tempo da independência –, 
Portugal, fora dos colégios reais dos jesuítas, nos deixou limitados às universidades 
da Metrópole: Coimbra e Évora (Teixeira, 1999, p. 29). 

Os primeiros cursos superiores do Brasil surgiram em 1808 a partir da iniciativa de 

Napoleão. Na verdade, a iniciativa ocorreu devido à invasão francesa em Portugal, que 

obrigou a família real a deslocar-se para o Brasil. Apenas por este fato Dom João assinou os 

atos que criaram as escolas médico-cirúrgicas na Bahia e no Rio de Janeiro. Em 1810, por 

iniciativa do Príncipe Regente, foi publicada a carta de Lei de 04/12/1810 criando a Academia 

Real Militar da Corte, semente do curso de Engenharia (SOUZA, 1991).  

Os cursos de anatomia e cirurgia foram criados também em 1808 para a formação 

de cirurgiões militares. Em 1809 foi acrescentado o curso de medicina e em 1813 foi 

constituída a Academia de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Outros cursos foram 

criados na Bahia e no Rio de Janeiro, sempre com os mesmos moldes e com o objetivo de 

criar infra-estrutura para garantir a sobrevivência da Corte na então Colônia. "De fato, essas 

instituições foram criadas por iniciativa da Corte portuguesa, e foram por ela mantidas, 

continuando a sê-lo pelos governos imperiais, após a nossa independência política." 

(MENDONÇA, 2000, p. 132). 

A primeira universidade brasileira surgiu em 1912, no Estado do Paraná; apenas 

três anos depois a instituição encerrou suas atividades. Em 1920 surgiu a Universidade do Rio 

de Janeiro, oficializada pelo Decreto nº 14.343, de 07/09/1920, assinado pelo Presidente 

Epitácio Pessoa. A universidade foi organizada a partir da reunião de diversos cursos 

superiores da cidade, como a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de 

Direito. Esta universidade deu origem à Universidade Federal do Rio de Janeiro (SOUZA, 

1991). Uma versão mais crítica do surgimento da universidade brasileira foi apresentada por 

Buarque (2005, p. 15): 
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Se não contarmos com a experiência isolada no Paraná, de poucos anos antes, nossa 
primeira universidade só foi criada porque o Rei Alberto I, da Bélgica, em visita ao 
Brasil, exigiu como condição protocolar receber um título de Doutor Honoris Causa 
de alguma universidade. O Brasil criou para isso a primeira universidade, juntando 
as poucas faculdades isoladas que existiam no Rio de Janeiro.  

Um marco no ensino superior ocorreu com o ato de 25 de janeiro de 1934, a 

fundação da Universidade de São Paulo (USP). A instituição foi criada com a união de seis 

Instituições de Ensino Superior (IES) já consolidadas. Devido à forma em que foi criada, a 

USP já nasceu adulta, em plena atividade profissional, docente e de produção científica. Neste 

período existiam onze estabelecimentos de ensino superior na cidade de São Paulo, sendo seis 

oficiais mantidos pelo governo e cinco particulares (CAMPOS, 2004). O objetivo dos 

idealizadores da USP, segundo palavras do presidente da Comissão Organizadora da 

Universidade, Júlio de Mesquita Filho, foi o de reconquistar a hegemonia paulista na vida 

política do Brasil, o que aconteceria pela promoção da ciência no lugar das armas 

(CARDOSO, 1982 apud MENDONÇA, 2000). 

Em 1935 também houve um evento importante para a história das universidades 

brasileiras. Graças ao esforço de Anísio Teixeira, é fundada a Universidade do Distrito 

Federal (UDF). A universidade foi criada no Rio de Janeiro, a então capital federal e tinha 

vocação científica e estrutura diferente de todas as outras universidades da época, inclusive da 

USP, pois procurava firmar-se como um local de atividade científica livre e de produção 

cultural desinteressada. Mesmo tendo permanecido em funcionamento por menos de quatro 

anos, a UDF foi um marco devido ao modo inovador em que sua criação ocorreu (FÁVERO, 

2006). 

Depois deste período, diversas universidades foram criadas, mas com pouca 

preocupação com a pesquisa e com a produção de conhecimento. A criação da Universidade 

de Brasília (UnB), em 1961, marca o movimento pela modernização do ensino superior 

brasileiro. A participação do movimento estudantil de forma mais concreta torna-o 

indissociável da Reforma Universitária no Brasil. Neste momento questões importantes 

estavam sendo discutidas, como a autonomia das universidades, a participação de alunos e 

professores na administração universitária, a jornada de trabalho em tempo integral para os 

professores, o aumento das vagas em universidades públicas e a flexibilização dos currículos 

dos cursos. Como forma de minar as manifestações estudantis, em 13 de dezembro de 1968 

ocorre a promulgação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) e o Decreto-lei de 26 de fevereiro de 

1969, "que definem infrações disciplinares praticadas por professores, alunos e funcionários 
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ou empregados de estabelecimentos públicos ou particulares e as respectivas medidas 

punitivas a serem adotadas nos diversos casos." (FÁVERO, 2006, p. 32). 

A fase moderna da universidade brasileira, segundo Buarque (2003), é alavancada 

pelo regime militar e pela tecnologia norte-americana. Durante o período de 1964 a 1985 a 

universidade desenvolveu-se tanto de forma quantitativa, como qualitativa. Houve um grande 

aumento na quantidade de instituições, alunos e professores. Mas o perfil das universidades 

mudou bastante a partir deste período. A falta de recursos financeiros ocasionou a 

privatização das instituições públicas e um aumento significativo de quantidade de 

instituições privadas.  

A universidade brasileira privatizou-se em razão de um círculo vicioso: faltavam 
recursos públicos para financiá-la, causando a deterioração das instalações, dos 
equipamentos e dos salários, o que, por sua vez, levou à realização de greves que 
visavam a resgatá-la dessa situação. Como conseqüência, aumentou a oferta das 
universidades particulares. (BUARQUE, 2003, p. 23). 

Na década de 90 a fase de expansão quantitativa recomeça, caracterizada pelas 

limitações do Estado na oferta de vagas. A iniciativa privada teve importante função ao suprir 

grande parte da demanda, com o auxílio de mecanismos do governo de acompanhamento para 

que fossem mantidas condições mínimas de qualidade das instituições que surgiam e de seus 

cursos. Em 1996 a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi publicada 

para que acontecesse uma reordenação do sistema educacional brasileiro. Em sua nova 

edição, a LDB traz um conjunto de inovações para favorecer as classes menos elitistas. Entre 

as mudanças, está a obrigatoriedade de cursos noturnos nas instituições públicas, a 

regulamentação da educação a distância, a criação de Institutos Superiores de Educação, com 

o objetivo de formar professores dos ensinos fundamental e médio, e outras inovações 

(CAVALCANTE, 2000). 

Mesmo com todo o progresso obtido desde os tempos da colonização até o 

presente, a maior parte dos autores concorda que as universidades ainda não funcionam nos 

padrões mais adequados para que sua função educacional e social possa ser realmente efetiva. 

A reforma universitária ainda é uma meta para a maior parte dos educadores e demais pessoas 

envolvidas na gestão e no ensino superior brasileiro. 
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2.3.2 Estrutura e Classificação da Universidade Brasileira 

Segundo Blau (1974), a estrutura organizacional pode ser entendida como sendo a 

distribuição das pessoas entre posições sociais que influenciam as relações entre estas pessoas 

na organização. Hall (1984) complementa esta definição afirmando que as posições sociais 

podem ser caracterizadas pela divisão do trabalho, onde funções diferentes são atribuídas às 

pessoas e, ainda, pelas hierarquias, que especificam normas e regulamentos para o 

comportamento dos indivíduos. Além disso, o autor cita outros fatores que influenciam  na 

estrutura organizacional, como o tamanho, a tecnologia, o ambiente e a escolha estratégica. 

As estruturas organizacionais satisfazem três funções básicas das organizações: elas tendem a 

realizar produtos organizacionais e atingir metas organizacionais; destinam-se a minimizar ou 

pelo menos regulamentar a influência das variações individuais sobre a organização; e, 

formam o contexto em que o poder é exercido, onde as decisões são tomadas e onde são 

executadas as atividades das organizações.  

As universidades, enquanto organizações, podem ser administradas a partir de 

diferentes modelos de governança. Baldridge (1971) cita dois modelos dominantes, o 

burocrático e colegiado. O modelo burocrático citado pelo autor é baseado em Max Weber e 

pode ser verificado na universidade devido a sua configuração como organização complexa, 

por possuir uma hierarquia formal, por existirem diversos canais de comunicação a serem 

respeitados, por existirem relações burocráticas de autoridade bem definidas e, por fim, 

devido à existência de políticas e regras formais, que mantém a universidade ligada e 

administra a maior parte do seu trabalho. O modelo colegiado é bastante ambíguo e aqueles 

que o defendem acreditam que as universidades não possam ser administradas como outras 

organizações burocráticas e que deveriam permitir a participação de todos os membros da 

academia em sua gestão.  Baldridge (1971) desenvolveu um terceiro modelo de governança, o 

modelo político, baseado em informações levantadas durante processos de tomada de decisão, 

em pesquisa realizada na Universidade de Nova Iorque, no ano de 1968. O modelo político foi 

desenvolvido devido à quantidade de falhas que os modelos anteriores apresentavam e está 

dividido em estágios, sendo eles: estrutura social, articulação de interesses, estágio legislativo, 

política, execução da política e o feedback. Resumindo, o modelo funciona assim: 

[...] existe uma estrutura social complexa, que gera conflitos; existem várias formas 
de poder e pressão que afetam os decisores; existe um estágio legislativo onde estas 
pressões são traduzidas em políticas; e existe uma fase de execução da política, que 



47 
 

 
 

eventualmente gera um feedback com um potencial para novos conflitos. 
(BALDRIDGE, 1971, p. 16, tradução nossa e grifo nosso).   

Existe outro modelo de governança que pode ser associado às universidades, a 

anarquia organizada. Este modelo diferencia-se do burocrático e do político por assumir que 

comportamentos não são intencionais, ou seja, existe ambigüidade de intenção e compreensão 

e as decisões são tomadas por acidente, por acaso. O modelo pressupõe que problemas 

existem a todo o momento e que não são resolvidos por opção. Quando existe a opção, as 

decisões são tomadas de forma descuidada e omissa. Os modelos de governança foram a base 

para uma pesquisa realizada com cinco universidades brasileiras com o objetivo de verificar a 

estrutura, as estratégias e o estilo de liderança das instituições. A UFRGS (Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul) foi caracterizada como uma anarquia organizada; a UFBA 

(Universidade Federal da Bahia) pode ser compreendida como política; já a Unicamp 

(Universidade Estadual de Campinas) foi identificada como uma burocracia carismática; o 

resultado indicou a PUCRJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) como sendo 

uma burocracia profissional missionária; e, por fim, a PUCRS (Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul) foi caracterizada como uma máquina burocrática (HARDY; 

ZAMMUTO, 1989). 

A estrutura acadêmica e administrativa das IES brasileiras segue o que está previsto 

pela legislação da Reforma Universitária, por meio dos Decretos-Lei nº 53/66, 464/69 e pela 

Lei 5540/68. Esta última foi baseada no modelo americano de ensino superior e, em seu artigo 

11, determinou algumas características de organização das IES, que são identificadas pela 

unidade de patrimônio e administrativa, pela estrutura orgânica baseada em departamentos 

reunidos ou não em unidades maiores, por unidade de funções de ensino e pesquisa ou, ainda, 

pela racionalidade de organização, com utilização completa de recursos materiais e humanos. 

Foram adotados como órgãos superiores deliberativos das universidades os Conselhos 

Universitários, de Curadores e de Ensino, Pesquisa e Extensão. A Reitoria, dirigida pelo 

Reitor foi adotada como órgão superior executivo, composto pelas Pró-Reitorias, diretorias 

das unidades administrativas e órgãos de apoio e assessoria (VAHL, 1980; 1991 apud 

MACHADO; SILVEIRA, 1998).  

Os fatores que influenciam na estrutura organizacional, citados anteriormente por 

Hall, também são considerados na estrutura das universidades. O fator tamanho vai de 

encontro à complexidade destas organizações, com campi de ampla infra-estrutura física, 

grande quantidade de profissionais qualificados e uma vasta gama de produtos e serviços, 
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demandando elevado volume de recursos financeiros. Outro fator de considerável importância 

na estrutura das universidades é a tecnologia, que influencia o número de níveis hierárquicos, 

a amplitude de controle e a divisão do trabalho, por meio da informatização, pelos meios de 

comunicação, laboratórios acadêmicos, por modernas práticas gerenciais, etc. O terceiro fator 

é o ambiente, que pode ser considerado como incontrolável pelas universidades, pois é 

afetado pelas políticas econômicas, financeiras e trabalhistas do governo. O último fator que 

influencia a estrutura organizacional das universidades é a escolha estratégica. Como as 

universidades são organizações basicamente políticas, as coalizões dominantes fazem as 

escolhas estratégicas como forma de propiciar o desenvolvimento da instituição, mas, 

também, para se manterem no poder (MACHADO; SILVEIRA, 1998). 

Nos artigos 19º e 20º da LDB são apresentadas as classificações das instituições de 

ensino brasileiras em seus mais variados níveis, podendo ser públicas (mantidas e 

administradas pelo Poder Público) ou privadas (mantidas e administradas por pessoas físicas 

ou jurídicas de direito privado). As instituições privadas podem ser divididas em particulares, 

comunitárias, confessionais e filantrópicas, de acordo com a natureza jurídica das pessoas que 

as mantém e administram (BRASIL, 1996). 

Art. 19º. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes 

categorias administrativas: 

I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas 

pelo Poder Público; 

II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado; 

Art. 20º. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: 

I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas 
por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem 
as características dos incisos abaixo; 

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e 
alunos que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade; 

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas 
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional 
e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior; 

IV - filantrópicas, na forma da lei. (BRASIL, 1996, art. 19). 

Existem diferentes procedimentos legais para o credenciamento de universidades 

públicas e privadas. As universidades públicas podem ser criadas a partir do encaminhamento 

de projeto de lei ao Congresso Nacional, por iniciativa do Poder Executivo. O credenciamento 
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é concedido por cinco anos e a renovação acontece periodicamente após o processo 

avaliativo. Já nas universidades privadas, a criação acontece pela transformação de 

instituições de ensino superior credenciadas em universidades, desde que estas satisfaçam às 

condições determinadas pela legislação vigente, onde constará o prazo de validade do 

credenciamento. Independentemente de serem públicas ou privadas, as universidades possuem 

autonomia para criar, organizar e extinguir cursos, sendo que o reconhecimento destes 

acontecerá após um período de dois a três anos da criação com prazo limitado e renovado a 

cada cinco anos após processo de avaliação do curso (CAVALCANTE, 2000). 

Mesmo com a autonomia de criar e organizar cursos, as universidades passam por 

avaliações rigorosas de qualidade, realizadas pelo MEC. Isso deve garantir que haja um 

“pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (RANIERI, 2000, p. 137). A preocupação com a qualidade 

evidencia a educação, independentemente de pública ou privada, como serviço de ordem 

publica. Isto pode ser corroborado pela Declaração Mundial sobre Educação Superior no 

Século XXI: visão e ação, da UNESCO (1998), que coloca o Ensino Superior no ponto mais 

alto do sistema educacional e o caracteriza como um serviço público de relevante valor social, 

pois promove a ação humana a níveis mais elevados.  

Os desígnios da Educação Superior são indicados no Art. 43 da LDB, porém não é 

mencionado se os objetivos seriam apenas para as universidades públicas, ou para instituições 

privadas também. Sendo assim, pode ser concluído que as atribuições e funções devem ser 

levadas em consideração por ambas (GOMES, 2009). Mesmo que não esteja expresso na 

LDB, ou outra legislação que regulamenta o Ensino Superior, a utilidade pública das 

universidades privadas é de ordem moral, fruto da expectativa da sociedade como um todo. 

2.3.3 Responsabilidade Social da Universidade: a Formação do Sujeito 

As instituições de ensino superior, principalmente a universidade, devem ir além da 

finalidade de produção, reprodução, divulgação e conservação do conhecimento. No atual 

momento, estas instituições são igualmente responsáveis pela formação de profissionais 

qualificados, como pelo provimento de educação que os prepare para um exercício efetivo da 

cidadania. A contribuição deve ser a partir de avanços do conhecimento científico e 

tecnológico, mas sua atividade precisa estar direcionada à resolução de problemas e demandas 
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da comunicada onde está inserida. Diante disso, a universidade precisa promover o 

crescimento econômico e a qualidade de vida de igual forma (MACEDO, 2005). 

A responsabilidade social nas IES começou a ser discutida na Europa e nos Estados 

Unidos na década de 60, a partir do XXV Congresso Mundial da Pax Romana, cujo tema 

central foi "A Responsabilidade Social da Universidade". O congresso foi realizado em 

Montevidéu, em 1942. No evento, a responsabilidade social foi discutida como forma de 

procurar soluções para problemas sociais, uma melhor distribuição de riquezas e a promoção 

dos principais atores sociais do campo daquela época, os operários e camponeses. 

(CALDERÓN, 2005).  

No Brasil, este novo modelo de instituições de ensino superior teve seu 

"nascimento" em meados dos anos 80, através de algumas iniciativas promovidas por 

instituições mais jovens. Segundo Macedo (2005), a Universidade Estadual Paulista foi de 

extrema importância para seu desenvolvimento. O autor cita três iniciativas que marcaram o 

início desta nova fase. A primeira delas aconteceu por meio dos cursos de Medicina e 

Odontologia, com a prestação de serviços de saúde aos diversos setores da população. O 

segundo trabalho estabeleceu redes de relações entre a universidade e o setor produtivo, 

visando à prestação de pequenos serviços técnicos até parcerias para implantação de grandes 

projetos, inclusive de novas tecnologias. A terceira iniciativa estava relacionada ao 

fortalecimento da presença de instituições de ensino privadas, que abriram espaço para cursos 

até então não oferecidos pelas grandes Universidades. 

Em dezembro de 1996 o então Presidente, Fernando Henrique Cardoso, sancionou 

a Lei nº 9.394, estabelecendo as diretrizes e bases da educação nacional (LDB). Esta edição 

da lei delibera sobre o real objetivo da educação superior: 

[...] estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade [...] promover a extensão, aberta à 
participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes 
da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada na instituição. 
(BRASIL, 1996, Art. 43). 

Como qualquer outra organização, a instituição de ensino superior possui diversos 

stakeholders. Entre eles estão os gestores, professores, os alunos, os membros da comunidade 

onde a IES está inserida, os fornecedores e os concorrentes. A responsabilidade social das IES 

e os diversos stakeholders envolvidos nos processos de gestão das instituições são 
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contemplados no Instrumento de Avaliação Institucional Externa, utilizados por avaliadores 

do INEP para verificação da qualidade da Educação Superior. A Dimensão 3 do instrumento 

verifica a responsabilidade social da instituição, principalmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. São 

analisados os seguintes quesitos sobre o tema (INEP, 2008, p. 12-13): 

- Coerência das ações de responsabilidade social com as políticas constantes dos 
documentos oficiais. 

- Relações da IES com a sociedade; setor público, setor privado e mercado de 
trabalho. 

- Relações da IES com a sociedade: inclusão social. 

- Relações da IES com a sociedade: defesa do meio ambiente, da memória 
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

A responsabilidade social da universidade pode ser representada por uma ação 

realizada levando-se em consideração a sua função de transformação social. As universidades 

estão mostrando-se mais preocupadas a cada dia em preparar profissionais socialmente 

responsáveis, que não estejam preocupados apenas com o retorno financeiro ou outras 

condutas de cunho individual, mas com uma preocupação voltada à formação do caráter, dos 

princípios éticos e da prioridade no "ser" sobre o "ter" (MEDEIROS JUNIOR, 2004). 

Goergen (2006) afirma que o compromisso social da universidade está relacionado 

à prestação de contas que ela deve fazer à sociedade. Este compromisso não é apenas estar a 

serviço dos interesses socioeconômicos do sistema em vigência, para suprir as incompetências 

existentes ou para aperfeiçoar procedimentos que visem somente interesses privados. Este 

compromisso deve ser o exercício da crítica, da oposição e da resistência e não deve ser 

interpretado somente sob o aspecto operacional sistêmico, mas também a partir de um 

contexto social mais amplo que envolva tanto a instituição de uma sociedade mais justa, 

quanto à compreensão do ser humano como indivíduo e cidadão. As atividades de 

investigação (pesquisa) e de docência são colocadas como o centro do compromisso social 

das universidades. 

Segundo Franco (2004), as pesquisas podem ser muito importantes, porém as 

atividades de extensão são práticas comuns para a visibilidade da responsabilidade social nas 

IES. Algumas atividades de extensão são citadas como exemplo e como forma de estímulo à 

realização de novos trabalhos, entre elas:  
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- Pólo de liberdade assistida – trabalho realizado através da parceria entre o Tribunal de 

Justiça (por meio do Juizado da Infância e da Adolescência) e a instituição de ensino, 

com o intuito de propor medidas alternativas para jovens infratores. Desta forma, será 

possível a reintegração dos jovens na sociedade. 

- Observatório da violência nas escolas – programa com apoio da Unesco, cujo objetivo 

principal é prevenir atos de violência escolar a partir da inserção das universidades nas 

escolas. 

- Clínica de patentes – serviço para apoiar inventores, auxiliando em análises 

econômico-financeiras, na promoção de patentes dos inventos e para a 

comercialização dos mesmos. 

- Tribunal do júri (do Tribunal de Justiça) – amplia o conhecimento dos alunos, além de 

apoiar os julgadores com a oferta de melhores condições no momento dos julgamentos 

e proporciona, ainda, condições de defesa aos detentos a partir de um trabalho em 

parceria com o Escritório Técnico de Assistência Jurídica e Judiciária. 

 A literatura que relaciona a responsabilidade social com universidades, 

principalmente as privadas, é bastante escassa. Foram encontrados alguns exemplos de 

pesquisas que se aproximam do tema, como o estudo realizado por Wrasse (2004) nas IES 

privadas do Paraná, de forma a conhecer as ações de responsabilidade social das instituições 

analisadas e a utilização destas ações como ferramenta de marketing. Outra pesquisa 

relacionada ao tema foi realizada por Gomes (2005, p. 28), por meio de um estudo de caso na 

UNIARAXÁ, com objetivo de "contribuir para os avanços das análises e discussões em torno 

da relevância da execução e publicação das ações de responsabilidade social por parte das 

organizações.". Stadler (2007) procurou relacionar em sua investigação a relação entre a 

responsabilidade social e a imagem corporativa de uma IES na percepção do corpo docente.  

Uma pesquisa muito interessante foi realizada por Pereira (2009) a respeito da 

influência da educação no desenvolvimento de outras dimensões da vida humana. A autora 

verificou a existência de correlação entre a qualidade da educação dos municípios mineiros, 

medida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e cada uma das demais 

dimensões do desenvolvimento humano, de acordo com o Índice Mineiro de 

Responsabilidade Social (IMRS). Segundo a autora, os resultados indicam uma possível 

associação da qualidade da educação com as demais dimensões, que são: saúde, renda e 

emprego, habitação e meio ambiente, segurança pública, gestão fiscal, cultura, desporto e 
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lazer. Ou seja, para melhorar a qualidade da educação é necessário que haja, também, a 

destinação de recursos para estas outras dimensões.  

Conforme exposto, além da função profissionalizante e de fonte de novos 

conhecimentos, as instituições de ensino possuem papel essencial na formação dos sujeitos e 

no processo de conscientização destes acerca das necessidades sociais que a sociedade 

enfrenta atualmente. É de extrema importância que novas pesquisas sejam realizadas para 

entender como as instituições fazem este o exercício diário da responsabilidade social e se as 

diversas partes envolvidas conseguem compreender perfeitamente o porquê deste exercício. 

Somente assim os erros e acertos poderão ser identificados e a prática da responsabilidade 

social poderá tornar-se uma constante na gestão das universidades. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA  

Seja qual for o método, qualitativo ou quantitativo, ele sempre dirige sua atenção 

apenas para certos aspectos dos fenômenos, os que parecem importantes para o 

pesquisador em função de suas pressuposições (GOLDENBERG, 1997, p. 51). 

 

A pesquisa científica precisa, necessariamente, de um método científico rigoroso e 

bem elaborado, para que seja possível encontrar respostas às questões levantadas inicialmente. 

Somente assim será possível produzir um novo conhecimento ou complementar um 

conhecimento existente, sobre um determinado assunto. O método nada mais é que etapas 

sistematicamente ordenadas, desenvolvidas ao longo da investigação como forma de obter o 

conhecimento almejado (SILVEIRA et al., 2009). Deste modo, pela sua abordagem, este 

estudo pode ser classificado pelo método quantitativo, apoiado pelas metodologias das 

pesquisas exploratória e descritiva.  

O método quantitativo foi utilizado para verificar a opinião dos stakeholders 

representados pelos gestores, professores, alunos, membros da comunidade do entorno, 

concorrentes e fornecedores das IES. Justifica-se a escolha deste método pela grandiosidade 

da amostra e das possíveis inferências que estes representam em termos quantitativos. 

Segundo Goldenberg (1997), o método quantitativo é utilizado para uma população de objetos 

comparáveis. A quantidade é, então, considerada como uma preocupação mensurável dos 

dados.  

Quanto ao uso das técnicas, adotaram-se as metodologias exploratória e descritiva, 

pois, de acordo com Gil (1999, p. 43), “[...] as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com 

o objetivo de proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo acerca de determinado 

fato.”. Neste sentido, como o tema escolhido, que aproxima a responsabilidade social com as 

universidades privadas, é ainda pouco explorado, torna-se difícil formular hipóteses precisas e 

levantar dados mensuráveis.  A pesquisa descritiva, que de acordo com Gil (1999, p. 44), “[...] 

possui como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno, ou estabelecimento de relações entre variáveis.”.  Foi fundamental na compreensão 

das características e descrição do fenômeno estudado. 
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3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

A população foi representada pelos stakeholders envolvidos com as cinco 

universidades privadas do Estado do Paraná, estes, por sua vez, são representados por: 

gestores, professores, alunos, membros da comunidade do entorno, conforme Quadro 3 e, 

ainda, concorrentes e fornecedores.  

STAKEHOLDERS 

 
POPULACAO 

(nº de indivíduos) 

 
REPRESENTATIVIDADE 

(%) 

AMOSTRA 
Erro de 5% 

(nº de indivíduos) 
Gestores  

PUC-PR 
UNOPAR 
UNIPAR 

UP 
UTP 

01 gestor de cada 
instituição 

100,00 05 

Subtotal 05 100,00 05 
Alunos 

PUC-PR 
UNOPAR 
UNIPAR 

UP 
UTP 

 
9.560 
6.204 
3.290 

10.550 
8.467 

 
25,10 
16,30 
8,60 

27,70 
22,30 

 
176 
114 
60 

194 
156 

Subtotal 38.071 100,00 700 
Professores 

PUC-PR 
UNOPAR 
UNIPAR 

UP 
UTP 

 
855 
575 
118 
602 
564 

 
31,50 
21,20 
4,30 

22,20 
20,80 

 
127 
85 
50 
90 
90 

Subtotal 2.714 100,00 442 
Comunidade  

PUC-PR 
UNOPAR 
UNIPAR 

UP 
UTP 

 
7.084 

433.369* 
82.325* 
21.638 
6.037 

 
1,30 

78,70 
15,00 
3,90 
1,10 

 
50 

250 
150 
50 
50 

Subtotal 550.453 100,00 550 
Concorrentes UFPR 

UEL 
UEM 

 
100,00 

 

 
03 

Subtotal 03 100,00 03 
Fornecedores 05 principais de cada 

instituição 
100,00 25 

Subtotal 25 100,00 25 
TOTAL   1.725 

*O IBGE (2000) informa não existir bairros nas cidades de Londrina e Umuarama, por isso, a população 
indicada refere-se à quantidade de habitantes na região urbana destas cidades. 
Quadro 3 – Amostra da Pesquisa 
Fonte: IBGE (2000); Londrina (2008) e informações fornecidas pelas universidades. 
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O Estado do Paraná possuía em 2008 (versão mais atualizada do Censo da 

Educação Superior) 178 instituições de ensino superior, entre universidades, centros 

universitários, faculdades integradas, faculdades/escolas/institutos e CET/Fat (Centro de 

Educação Tecnológica – Fundação de Apoio à Tecnologia). Das 178 instituições de ensino 

superior paranaenses, 12 são universidades, das quais 05 são instituições privadas (INEP, 

2009). As universidades privadas do Paraná são: Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUC-PR), Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), Universidade Paranaense (UNIPAR), 

Universidade Positivo (UP) e Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). As sedes administrativas 

da PUC-PR e da Tuiuti do Paraná estão localizadas na capital do Estado, cidade de Curitiba; a 

da UNOPAR localiza-se da cidade de Londrina e da UNIPAR, em Umuarama. Quanto à 

categoria administrativa, das 05 universidades privadas do Paraná 04 são particulares e 01 é 

comunitária e confessional. 

Em relação aos sujeitos, ressalta-se que nesta pesquisa investigou-se na categoria de 

gestores os indicados pela administração das universidades como conhecedores das questões a 

serem levantadas; na categoria comunidade pesquisou-se apenas a comunidade do entorno, 

uma vez que compartilha os impactos da localização espacial com as universidades, 

assumindo os efeitos da sua existência física e política; na categoria concorrentes foram 

questionadas as três universidades públicas paranaenses com maior número de alunos 

(Universidade Federal do Paraná – UFPR, Universidade Estadual de Londrina – UEL e 

Universidade Estadual de Maringá – UEM), por entender que oferecem produtos e serviços 

semelhantes. Por fim, na categoria fornecedores foram pesquisados os cinco representantes 

com os maiores volumes de negociação.  

A amostra da pesquisa é qualificada como probabilística. Neste tipo de amostra a 

escolha dos pesquisados é aleatória, de forma que cada membro da população tenha a mesma 

probabilidade de ser questionado. A vantagem da amostra probabilística é possibilitar que os 

dados recebam tratamento estatístico (LAKATOS; MARCONI, 1992). O tamanho da amostra 

foi definido admitindo-se um erro amostral tolerável de 5% para a quantidade de professores, 

alunos e membros da comunidade do entorno, caracterizado como um nível alto de 

confiabilidade, conforme Barbetta (2001). Para os gestores, concorrentes e fornecedores foi 

realizado o censo, devido ao tamanho reduzido da amostra. 
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3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

O procedimento de coleta de dados foi realizado a partir da análise de documentos 

(sites, leis, projetos, atas etc.); da observação in loco em visitas às cinco universidades; da 

realização de entrevistas semi-estruturadas (Apêndice A) com os gestores e aplicação de 

questionários (Apêndice B) com os demais stakeholders, sendo eles professores, alunos, 

membros da comunidade do entorno, concorrentes e fornecedores.   

O Quadro 4 apresenta o constructo de pesquisa. Pretendeu-se alinhar os objetivos 

da pesquisa aos principais conceitos apresentados durante a fundamentação teórica e 

relacioná-los, ainda, aos procedimentos de coleta de dados. 

 

OBJETIVOS CONCEITOS COLETA DE DADOS 
Investigar as principais 
características que identificam e 
diferenciam as Universidades 
privadas do Estado do Paraná 

Universidades 
A universidade não é um vocábulo 
com apenas uma definição, pois 
existem universidades de diferentes 
tipos e cada um deles define-se por 
sua vocação. Esta vocação, por sua 
vez, pode ser definida de acordo com 
o contexto sociocultural do local 
onde está inserida, ou mesmo 
baseada nos objetivos proposto por 
cada instituição, além de seus 
recursos humanos e materiais. 
(GOERGEN, 1998). 

- Pesquisa documental 
- Entrevista gestores 
- Questionário stakeholders 

 

Averiguar o contexto atual das ações 
de Responsabilidade Social nas 
Universidades privadas do Paraná 

Responsabilidade Social 
As instituições de ensino superior, 
principalmente as universidades, 
devem ir além da finalidade de 
produção, reprodução, divulgação e 
conservação do conhecimento. No 
atual momento, estas instituições são 
responsáveis pela formação de 
profissionais qualificados e pelo 
provimento de educação que os 
prepare para um exercício efetivo da 
cidadania. Diante disso, a 
universidade precisa promover o 
crescimento econômico e a qualidade 
de vida de igual forma (MACEDO, 
2005). 

- Pesquisa documental 
- Observação in loco 

- Entrevista gestores 
- Questionário stakeholders 

Pesquisar a opinião dos stakeholders 
sobre os avanços e desafios da 
construção da RS; 

Stakeholders 

A conceituação de stakeholder 
permite delimitar especificamente as 

- Entrevista gestores 
- Questionário stakeholders 
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pessoas ou grupo de pessoas que 
serão considerados na orientação 
socialmente responsável nos 
negócios. Desta forma, os 
administradores saberão quais entre 
todos terão prioridade e com quem 
eles deverão ser responsivos 
(CARROLL, 1991). 

Propor estratégias de RS que 
contribuam para a aproximação entre 
as Universidades e os stakeholders. 

Estratégias de Responsabilidade 
Social 

Para planejar as estratégias 
adequadas, as organizações devem 
conhecer e entender os públicos 
internos e externos. É importante ter 
consciência do papel que deve 
desempenhar na sociedade e saber 
aliar técnica e prática, para otimizar 
resultados da ação de 
responsabilidade social (MORAIS, 
2007).  

- Pesquisa documental 
- Revisão bibliográfica  
- Entrevista gestores 
- Questionário stakeholders 

Quadro 4 – Constructo de Pesquisa  
Fonte: Fundamentação teórica e dados da pesquisa 
 

Foram aplicados 1.720 questionários. Primeiramente, foram realizadas questões 

para elaborar o perfil dos respondentes, quanto ao gênero, idade, escolaridade e área de 

atuação profissional. Vale ressaltar que na categoria "concorrentes" não foi preenchido o 

perfil por se tratar de organizações. Logo após as questões para composição do perfil, foi 

solicitado aos stakeholders que respondessem se a universidade à qual estão relacionados 

trata-se de uma instituição socialmente responsável.  

Na seqüência, foram elencadas 16 afirmações empregando-se a escala Likert de 05 

pontos, que [...] se baseia em atitudes positivas e negativas sobre um objeto, instituição ou 

tipos de pessoas. Cada item se classifica ao longo de uma escala que varia de “muito de 

acordo” a “muito em desacordo” (RICHARDSON, 1989). No caso desta pesquisa, varia entre 

“concordo totalmente” e “discordo totalmente”. Os resultados serão apresentados e analisados 

a partir da porcentagem de respostas "concordo parcialmente" e "concordo totalmente", pois 

são indicadores de tendência à responsabilidade social para as 16 afirmativas realizadas.  

As afirmações apresentadas nesta parte do questionário foram adaptadas de Stadler 

(2007), que verificou a percepção de docentes de uma IES sobre a Responsabilidade Social 

desta. Este autor, por sua vez, baseou-se nas categorias de Responsabilidade Social de Carroll 

(1991): Responsabilidade Econômica, Responsabilidade Legal, Responsabilidade Ética, 

Responsabilidade Filantrópica. A Responsabilidade Econômica foi verificada com as questões 
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de 1 a 3; já para verificar a Responsabilidade Legal das universidades foram realizadas as 

questões 4 e 5; as afirmativas de 6 a 11 foram aplicadas para verificar a Responsabilidade 

Ética; e para averiguar a respeito da Responsabilidade Filantrópica, foram elencadas as 

afirmativas de 12 a 16. Foi solicitado aos respondentes que indicassem o maior problema da 

universidade à qual estão relacionados e as vantagens da existência da mesma.  

Para finalizar a pesquisa, foi deixado um espaço para que os stakeholders 

colocassem sugestões relacionadas às instituições. Para preservar a identidade das 

universidades, convencionou-se designá-las como: IES-A, IES-B, IES-C, IES-D e IED-E.  

3.2.1 Pré-teste 

Antes da coleta oficial dos dados, foi realizado um pré-teste com o questionário. 

Segundo Gil (1999), o pré-teste deve ser realizado para que sejam evitadas possíveis falhas na 

redação do questionário, como questões muito complexas, redação dúbia, questões 

irrelevantes, ou mesmo questionários muito longos e cansativos. Na presente pesquisa, o pré-

teste foi realizado em uma amostra de 422 respondentes, todos eles alunos de uma instituição 

de ensino superior privada. A partir da análise dos resultados foi possível constatar que o 

instrumento de coleta estava pronto para a aplicação oficial na amostra da pesquisa.   

Além da verificação da redação, foi realizada uma averiguação do grau de 

confiabilidade do questionário, que se refere à coerência das descobertas da pesquisa. Para 

esta verificação, os dados foram submetidos a um teste denominado alpha de cronbach, que 

traz resultados em uma escala de 0 a 1, sendo que os valores de 0,60 a 0,70 são considerados 

limítrofes de aceitabilidade e quanto mais próximos de 1, mais confiáveis (HAIR et. al., 

2005). Os dados do pré-teste foram analisados e o alpha de cronbach verificado foi de 0,80; 

ou seja, de acordo com a escala apresentada por Hair et. al., 2005, o questionário desta 

pesquisa tem alta confiabilidade.   

3.3 ANÁLISE DOS DADOS  

Para analisar os dados coletados, utilizou-se a estatística descritiva. De acordo com 

Lakatos e Marconi (1992), os dados coletados apresentam-se de forma bruta, necessitando da 

estatística para que haja o arranjo, a análise e a compreensão das informações. Além disso, a 
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estatística não se trata de um fim em si, mas de um instrumento muito importante para a 

análise e interpretação de uma grande quantidade de dados dada a complexidade de uma visão 

global. Desse modo, neste estudo os dados foram classificados, categorizados e interpretados 

de modo que pudessem responder aos objetivos da pesquisa proposta. O sistema utilizado no 

tratamento dos dados foi o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA  

Como limitação da pesquisa foi possível destacar alguns pontos. Um deles está 

relacionado ao referencial teórico disponível. Sobre responsabilidade social existe uma vasta 

literatura, com diferentes enfoques e abordagens, de momentos distintos da história. Porém, 

referenciais que façam a relação da responsabilidade social das universidades, principalmente 

das instituições privadas brasileiras, como forma de se obter um panorama, ainda são 

realmente escassos.  

Outra limitação ocorreu no momento de coleta dos dados, devido à falta de abertura 

por parte de algumas das universidades. Como o universo é pequeno, apenas cinco 

universidades privadas no Estado do Paraná, o objetivo era de obter as informações desejadas 

de todos os stakeholders destas cinco instituições para que o resultado fosse o mais fidedigno 

possível. Foi necessária demasiada insistência, para que as informações fossem obtidas. 

Mesmo assim, felizmente, todas as instituições participaram. Além disso, no momento da 

análise dos dados, foi possível constatar um número elevado de respostas neutras ao 

questionário (“Não sei”). Como são questões de simples interpretação, foi possível entender 

que em alguns casos houve descaso com o preenchimento do questionário. 

É sabido que o movimento da responsabilidade social engloba, também, a esfera 

ambiental, cuja importância é indiscutível. Porém, neste trabalho optou-se por manter o foco 

especificamente nas pessoas, ou seja, nos stakeholders. Sendo assim, uma das limitações está 

ausência de discussão aprofundada sobre os aspectos ambientais deste movimento. 
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4 UNIVERSIDADES PRIVADAS DO ESTADO DO PARANÁ: SUAS 

CARACTERÍSTICAS E PROCESSOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

Este capítulo apresenta um breve histórico e um panorama das IES em relação à 

quantidade de cursos e modalidades ofertadas e uma caracterização, considerando as 

características indicadas por Vahl (1980 apud MACHADO; SILVEIRA, 1998), que afirma 

que as IES podem ser identificadas a partir de algumas peculiaridades, sendo elas: categoria 

administrativa, estrutura orgânica, unidades de funções de ensino e pesquisa. Durante o 

período de coleta de dados, representantes de cada uma das instituições foram entrevistados 

(Apêndice I) e repassaram informações importantes para a compreensão da postura das 

universidades nos processos de tomada de decisão, levando-se em consideração seus diversos 

stakeholders no desenvolvimento da responsabilidade social.  

4.1 IES-A 

Durante mais de vinte anos a IES-A foi a única instituição de ensino do Paraná a 

oferecer desde a pré-escola, até o Ensino Superior. Sua primeira unidade de Ensino Superior 

foi fundada em 1973, ofertando inicialmente os cursos de Pedagogia, Psicologia e Letras. Em 

1981 foram criados os cursos de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. Por 

meio deu decreto do então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 7 de 

julho de 1997 a IES-A foi decretada universidade. 

A transformação da faculdade em universidade trouxe um maior desenvolvimento 

da instituição em termos de pesquisa, ensino e extensão. Com isso, foi criado o programa de 

mestrado em Comunicação e Linguagens e, em 2006, o mesmo programa em nível de 

doutorado; ambos reconhecidos pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior). Atualmente são ofertados 44 cursos de graduação, 03 mestrados e 02 

doutorados, totalizando mais de onze mil alunos que estudam nos quatro campi da 

universidade. 

A missão de uma organização é o seu propósito. A partir dela é possível identificar 

o alcance de suas operações e o que ela oferece aos seus stakeholders (WRIGHT et al., 2000). 

A missão da IES-A é de possibilitar a promoção humana, lançando mão da produção e 

transmissão de conhecimento, pelo estímulo à cultura e ao progresso científico, contribuindo, 
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desta forma, com o desenvolvimento da humanidade. A promoção humana é colocada como 

base do propósito da instituição. 

A IES-A é classificada como uma instituição Privada e Particular. Ao que se refere 

à estrutura orgânica, a mesma está dividida em: Reitoria; Pró-Reitoria Acadêmica, composta 

pelas Coordenadorias de Processo Seletivo, de Carreira Docente, de Integração das 

Licenciaturas, de Egressos, de Capacitação Profissional, de Atendimento Psicopedagógico e 

de Integração Mercado/Aluno; Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação, com as 

Coordenadorias de Planejamento e de Avaliação Institucional; Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, composta pelas Coordenadorias de Extensão, de Pesquisa, 

Iniciação Científica e Editoração Científica, Coordenadoria de Pós-Graduação Lato sensu e 

Coordenadoria de Pós-Graduação Stricto sensu; Pró-Reitoria de Promoção Humana, com a 

Coordenadoria de Responsabilidade Social; e a Pró-Reitoria Administrativa, dividida em 

Prefeitura Geral e os Departamentos de Recursos Humanos, de Tecnologia da Informação, 

Administrativo Financeiro, de compras e de Marketing.  

Durante entrevista realizada com a coordenadora da Pró-Reitoria de Promoção 

Humana e de Responsabilidade Social da IES-A, foram coletadas informações a respeito das 

ações e projetos de responsabilidade social desenvolvidos pela universidade, bem como a 

postura da instituição nos processos de tomada de decisão diante de seus diversos 

stakeholders. Segundo estas informações, a IES-A sempre trabalhou voltada às questões 

sociais, tendo inaugurado a Pró-Reitoria de Promoção Humana em 2002, para que ações e 

projetos realizados pelos diversos cursos e setores pudessem ser cadastrados e 

supervisionados.  

A entrevistada afirma que a IES-A é uma das universidades com mais alunos 

portadores de necessidades especiais. Além disso, a instituição possui atualmente os 

programas federais de incentivo ao ingresso na Educação Superior, sendo eles: FIES 

(Financiamento Estudantil) e ProUni (Programa Universidade para Todos). São ofertadas 

bolsas de estudos, administradas pelo DCE (Diretório Central de Estudantes) e bolsas para 

membros do coral mantido pela IES e atletas da instituição. Foram relatados as principais 

ações e projetos de responsabilidade social desenvolvidos: 

- Estudos e Projetos Interdisciplinares: desde 2005 consta na grade de todos os 

cursos da IES-A a disciplina de Estudos e Projetos Interdisciplinares. A disciplina é 

obrigatória e consiste na elaboração de projetos de responsabilidade social. Os projetos são 
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colocados em prática e realizados durante todo o ano letivo por grupos de alunos, com auxilio 

de professores e da IES. Destes projetos surgem ações em áreas como a da saúde, com 

atendimento odontológico, psicológico, para usuários de drogas; ou na área do Direito, com 

atendimento jurídico gratuito, etc. As ações acontecem em diversas comunidades da região de 

Curitiba. Primeiramente os alunos fazem pesquisas, ouvem os moradores e verificam as reais 

necessidades e deficiências da população. Depois elaboram projetos que possam ter 

efetividade junto à comunidade. Ao final do período letivo, os alunos apresentam seminários 

para demonstrar aos colegas e professores o que foi desenvolvido. 

- Projeto Rondon: é um projeto desenvolvido pelo Governo Federal, pelo MEC e 

pelas Forças Armadas, que visa levar à população de locais de extrema pobreza conhecimento 

por meio de programas de saúde, higiene pessoal, cuidados com o meio-ambiente e 

saneamento básico. A IES-A possui um convênio com estes órgãos e lança editais 

esporadicamente com informações sobre os programas, para convocação de voluntários. 

Acadêmicos e professores da instituição participam e já desenvolveram programas no Rio 

Grande do Sul, na Amazônia e outros locais. 

- Projeto na Penitenciária Feminina de Piraquara (Curitiba-PR): os alunos prestam 

serviços gratuitos às presidiárias, como atendimento jurídico (reconhecimento de paternidade, 

guarda de filhos e divórcios), além de atendimento psicológico e estético. A instituição 

também realiza pesquisas com os filhos das detentas, como forma de obter informações sobre 

a realidade social e psicológica das crianças. 

- Projeto Lixo e Cidadania do Paraná: a instituição mantém um convênio com esta 

ONG (organização não governamental), que realiza projetos sociais com catadores de lixo no 

Paraná. A universidade desenvolve ações, como instruções sobre a separação correta do lixo, 

inserção dos filhos de catadores em atividades culturais, grupos de música e de dança, 

atendimento veterinário aos animais que puxam as carroças, além de outras atividades 

desempenhadas por alunos e professores da instituição. 

- Fórum permanente da Agenda 21: é uma comissão composta por alunos, 

professores e membros da comunidade, que se reúne mensalmente para decidir se projetos de 

responsabilidade social serão realizados ou não, a partir das informações apresentadas pelos 

idealizadores, levando-se em consideração a relevância do projeto, quantidade de pessoas 

assistidas e continuidade das ações propostas. Apenas os coordenadores dos projetos recebem 

pelo trabalho realizado, os demais participantes são voluntários. 



64 
 

 
 

- Comissão de Inclusão: para atender os alunos portadores de necessidades 

especiais de forma otimizada, a instituição possui uma comissão de inclusão, composta por 

alunos, professores e profissionais das áreas de psicologia, fisioterapia e engenharia (para o 

preparo da estrutura física da instituição). Durante a Semana Pedagógica, que antecede o 

início do ano letivo, os professores recebem instruções de como receber os alunos portadores 

de necessidades especiais (PNE) sem maiores dificuldades.  

- Outras ações: além dos projetos e ações mencionados anteriormente, a 

universidade mantém um sistema permanente de auxílio aos alunos na obtenção do primeiro 

emprego, ajudando na elaboração de currículos e fazendo o encaminhamento para empresas 

parceiras. A IES-A também oferta cursos para funcionários, filhos de funcionários e membros 

da comunidade, sendo desde cursos de alfabetização até aulas de informática.  

A entrevistada foi questionada quanto à sua compreensão sobre o termo 

"Responsabilidade Social". A mesma respondeu fazendo a relação do termo com a 

universidade e afirmou que a responsabilidade social é o compromisso de garantir qualidade 

no ensino, o fortalecimento da consciência crítica, a formação humana, ética e profissional 

dos cidadãos. Para a IES-A especificamente, a responsabilidade social é um compromisso 

permanente em cumprir sua missão, citada anteriormente. Ela acredita que as universidades 

sejam espaços de disseminação de ações de responsabilidade social "por meio de atividades 

de ensino, pesquisa e extensão e ações que visem a inclusão social, a justiça e o 

desenvolvimento humano". 

Na IES-A a responsabilidade social é assumida formalmente como estratégia 

organizacional. Oficialmente, as ações de responsabilidade social foram iniciadas em 2002, 

todavia, as mesmas são executadas desde a criação da universidade, em 1958. Questionada 

sobre o atual estágio da responsabilidade social na instituição, a entrevistada afirmou que está 

em desenvolvimento, ou seja, já não se trata apenas de um projeto em planejamento ou 

implantação; porém, ainda não atingiu a fase de consolidação.  

Foram verificadas as áreas de atuação dos programas de responsabilidade social da 

IES-A, inclusive como forma de analisar até que ponto a instituição está levando em 

consideração as partes envolvidas em sua gestão, nos processos de tomada de decisão. A 

seguir serão elencadas as áreas, dividindo-as por stakeholder: 
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- Professores: são realizados programas de segurança e condições de trabalho; de 

capacitação profissional contínua; e de inserção de professores portadores de necessidades 

especiais. 

- Alunos: a IES-A oferece programas de apoio ao estudante de baixa renda; 

programas de negociações financeiras; serviço de ouvidoria para recebimento de reclamações, 

sugestões e opiniões dos alunos; programas de desenvolvimento acadêmico, por meio de 

atividades científicas, técnicas, esportivas e culturais; programas de acompanhamento de 

alunos egressos; programas de criação de oportunidades profissionais; treinamento do corpo 

técnico-administrativo para um atendimento ético e respeitoso; e programas de inserção de 

alunos portadores de necessidades especiais. 

- Comunidade do entorno: para a comunidade a instituição oferece programas de 

melhoramento ambiental e sustentabilidade; políticas de relacionamento com a comunidade, 

com a participação de lideranças locais para analisar suas atividades e monitorar seus 

impactos; programas de maximização do desenvolvimento local, por meio de alianças para 

influenciar políticas públicas; programas de investimento em ações sociais, com mecanismos 

próprios para a geração de receita, assegurando a continuidade dessas ações em longo prazo; 

programas para envolver lideranças locais na implementação de projetos sociais para a 

comunidade; e programas de educação e cidadania para membros da comunidade, com temas 

como a participação popular e o combate à corrupção. 

- Concorrência: a IES-A faz a opção pela prática de preços e concorrência comuns 

ao mercado, com cumprimento da legislação e com a busca por um posicionamento legal; 

além disso, promove discussões internas para decidir a melhor postura diante da concorrência. 

- Fornecedores: atualmente, não existem programas de responsabilidade social 

sendo realizados especificamente para os fornecedores da instituição. 

A IES-A não utiliza instrumentos de quantificação das pessoas assistidas pelos 

projetos e ações realizados, mas está elaborando; por isso, por enquanto não possuem o total 

de pessoas beneficiadas. A universidade não possui Balanço Social, mas tem a intenção de 

elaborar. As pessoas assistidas pelos projetos e ações entendem a iniciativa da instituição 

como sendo de responsabilidade social, não como obrigação. Os principais motivados com os 

trabalhos realizados são os alunos e os professores, sendo que os interesses da universidade 

vão além de interesses próprios, ou seja, os projetos e ações são realizados com a preocupação 

voltada à mudança social do local onde ela está inserida. Embora não esteja realizando 
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atualmente projetos e ações direcionadas aos fornecedores da instituição, a IES-A preocupa-se 

com algumas questões ao escolhê-los, sendo elas: preço baixo, procedência da matéria-prima 

fornecida e a qualidade do produto/serviço. O relacionamento da universidade com a 

concorrência é bom, segundo a entrevistada.  

O maior desafio para a IES-A, no que diz respeito ao desenvolvimento da 

responsabilidade social, é melhorar a comunicação da instituição com a comunidade 

acadêmica. Por outro lado, existem as vantagens, como a formação de cidadãos humanos, 

éticos e responsáveis, bem como uma melhor qualidade de vida para a população em geral. 

Para um desenvolvimento efetivo da responsabilidade social na universidade, a coordenadora 

da Pró-Reitoria de Promoção Humana e da Coordenadoria de Responsabilidade Social sugeriu 

que haja o comprometimento de toda a comunidade universitária e o apoio dos órgãos 

públicos às instituições privadas.  

4.2 IES-B 

Em 1988 a IES-B iniciou suas atividades, a princípio, com a oferta de cinco cursos 

de graduação, sendo eles: Administração com Habilitação em Administração de Empresas, 

Administração com Habilitação em Comércio Exterior, Administração Rural, Bacharelado em 

Informática e Pedagogia. Nesta época também foram ofertados dois cursos de especialização 

(Lato sensu) e 01 mestrado interinstitucional em Administração, em convênio com uma 

universidade federal. 

Em 1998, dez anos após o início de suas atividades, a IES-B foi transformada em 

centro universitário. Com esta expansão, a quantidade de cursos aumentou 

consideravelmente; a partir de 1999, a instituição passou a ofertar 14 novos cursos de 

graduação, totalizando 18 cursos; o número de alunos também aumentou. Com a autorização 

do MEC, ocorrida no ano de 2008, o centro universitário tornou-se universidade. Atualmente, 

a IES-B oferece 26 cursos de graduação, dezenas de programas de especialização (Lato 

sensu), 03 programas de mestrado, 01 doutorado e centenas de programas de extensão.   

Conforme expresso em sua missão, a IES-B tem a preocupação de produzir e 

disseminar o conhecimento para formar alunos comprometidos com o conhecimento, com a 

ética e com o progresso, contribuindo, desta forma, com o desenvolvimento econômico e 
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social, para a construção de uma humanidade e um mundo melhor. Para a instituição, isso se 

dá por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. 

A IES-B também é classificada como uma instituição Privada e Particular. A 

estrutura administrativa da universidade está dividida em: Reitoria, composta pelo Reitor, 

Vice-Reitor, Pró-Reitor de Graduação, Pró-Reitor de Planejamento e Avaliação Institucional, 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pró-Reitor de Administração e Pró-Reitor de Extensão; 

Diretores de Núcleo, sendo eles, Diretor do Núcleo de Ciências Exatas e Tecnológicas, 

Diretora do Núcleo de Ciências Biológicas e da Saúde, Diretor da Escola de Negócios e 

Diretor do Núcleo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Coordenadores de Cursos e 

Coordenadoria dos Programas de Mestrado e Doutorado.  

Por meio do site da instituição, foi possível ter acesso aos projetos e ações de 

responsabilidade social desenvolvidos em 2009, os quais são ofertados para alunos, 

professores, membros da comunidade e funcionários em geral. A seguir serão elencados os 

principais projetos: 

- Clínica de Fisioterapia: destinada a estágios curriculares e aulas práticas de 

disciplinas profissionalizantes. Os atendimentos são feitos à comunidade em geral; em 2009 

foram 17.502 atendimentos. 

- Clínica de Nutrição: são realizadas avaliações antropométricas, nutricionais, 

individuais, em grupos, para educação nutricional e outras, para a toda a comunidade. Foram 

891 atendimentos em 2009.  

- Centro Psicológico: é utilizado pelos alunos do curso de Psicologia, para 

atendimento à comunidade externa e interna. São programas permanentes do Centro 

Psicológico o atendimento a pessoas e casais separados, ou que estejam se separando, 

atendimento para adultos e adolescentes, dinâmica de grupo para idosos, atendimento a 

crianças com dificuldade de aprendizagem, oficinas de desenvolvimento profissional e 

pessoal e programas de estimulação de bebês e da relação entre pais e filhos. Neste Centro 

foram atendidas 3.066 pessoas no ano de 2009. 

- Clínica de Odontologia: atende alunos, professores, demais funcionários e 

membros da comunidade externa, com o objetivo de promover saúde, ações de prevenção e a 

interceptação de doenças bucais. Em 2009 a Clínica Odontológica realizou 25.800 

atendimentos. 
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- Farmácia-Escola: surgiu por meio de uma parceria entre a IES-B e uma empresa 

farmacêutica. A Farmácia-Escola presta atendimento a alunos, professores, membros da 

comunidade e, ainda, às clínicas da universidade. Nela são prestados serviços, como: 

dispensação de medicamentos e orientação farmacêutica; acompanhamento personalizado 

para pacientes com diabetes, pressão alta ou colesterol alto; verificação de pressão arterial; 

testes de glicemia, colesterol e triglicerídeos; aplicação de medicamentos injetáveis; e 

manipulação de medicamentos alopáticos e homeopáticos, cosmecêuticos e fitoterápicos. 

Foram 7.419 atendimentos em 2009. 

- Núcleo de Prática Jurídica: com atendimentos de casos de Direito Civil, Direito da 

Família, Direito do Consumidor e Direito Penal, o Núcleo de Prática Jurídica destina-se às 

pessoas da comunidade que não possuem recursos para a contratação de serviços 

advocatícios. Em 2009 o Núcleo realizou 11.175 atendimentos. 

- Centro Esportivo: além das aulas do curso de Educação Física, são realizadas 

atividades desportivas e projetos destinados aos alunos, professores e membros da 

comunidade externa. Para meninos e meninas com idades de 7 a 13 anos, a universidade 

oferece iniciação esportiva em futsal, voleibol, atletismo, capoeira, jiu-jítsu, ginástica 

olímpica, street dance e atividades aquáticas. Os meninos com idades de 7 a 16 anos recebem 

treinamento em futebol de campo, por meio do programa Futebol Total. Professores 

especializados realizam atividades de preparação física, técnica, tática, psicológica, 

participação em competições e orientação multidisciplinar. O Centro Esportivo funciona, 

também, como extensão de uma academia de ginástica, sendo que alunos e funcionários têm 

abono nas mensalidades. Participaram de atividades no Centro Esportivo 12.062 pessoas. 

- Núcleo do Meio Ambiente: é composto por professores, alunos e voluntários, 

tendo como preocupação central a formação de consciência e educação ambiental. Promove 

atividades e campanhas voltadas à comunidade interna e externa da universidade, por 

intermédio do Laboratório de Educação Ambiental – LEDA. O Núcleo realiza cursos, 

treinamentos e eventos para a capacitação de pessoas na área ambiental, desenvolve projetos 

de assessoria e gerenciamento ambiental, apóia o desenvolvimento de pesquisas aplicadas 

visando a otimização de processos e produtos industriais ambientalmente sadios e apóia, 

ainda, a produção de material técnico sobre a área ambiental em periódicos e publicações 

especializadas.  
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Foi solicitado à Coordenadora de Relações Institucionais e Pró-Reitoria de 

Extensão da IES-B a compreensão da mesma sobre responsabilidade social; para ela, é a 

instituição de ensino assumindo seu papel transformador frente à sociedade e, principalmente, 

à comunidade ao seu redor. Isso ocorre a partir do momento em que é levado à comunidade o 

que está sendo produzido e ensinado na instituição, em termos acadêmicos e morais. A 

universidade pode ser um espaço para a disseminação de ações de responsabilidade social, 

utilizando-se de profissionais em formação para fornecer estrutura, serviços e informações 

para a comunidade. 

Na IES-B, a responsabilidade social é assumida como estratégia organizacional; 

esta postura foi adotada pela instituição a partir de 1990. Sobre o estágio atual dos programas 

de responsabilidade social, os mesmos estão em fase de desenvolvimento e são administrados 

por um departamento específico. A seguir serão relacionadas as áreas de atuação destes 

projetos: 

- Professores: são oferecidos programas de saúde; de assistência aos familiares; 

programas de segurança e condições de trabalho; e programas de capacitação profissional 

contínua. 

- Alunos: programas de apoio ao estudante carente; programas para negociações 

financeiras; serviço de ouvidoria para recebimento de reclamações, sugestões e opiniões dos 

alunos; programas de desenvolvimento acadêmico, por meio de atividades científicas, 

técnicas, esportivas e culturais; programas de acompanhamento de alunos egressos; 

programas de criação de oportunidades profissionais; e treinamento do corpo técnico-

administrativo para um atendimento ético e respeitoso aos alunos. 

- Comunidade: são realizados programas de melhoramento ambiental e 

sustentabilidade; programas de maximização do desenvolvimento local, por meio de alianças 

para influenciar políticas públicas; programas de educação para a cidadania; campanhas em 

conjunto com as lideranças locais sobre o desenvolvimento infantil no país e os direitos das 

crianças; e atendimento nas clínicas e núcleos da universidade. 

- Concorrentes: possui regras explícitas e declaradas sobre o seu comportamento 

diante da concorrência. 

- Fornecedores: realiza parcerias com os fornecedores visando a melhoria de seus 

processos de gestão ambiental; e programas que estimulam o envolvimento dos fornecedores 

em projetos sociais e ambientais.  
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A IES-B acredita que as pessoas atendidas percebam os projetos realizados como 

obrigação da universidade. Os principais motivados com os trabalhos de responsabilidade 

social são os professores e os alunos. A universidade preocupa-se com a mudança social da 

comunidade onde está inserida, não apenas com o desenvolvimento da instituição. Quando a 

universidade escolhe os fornecedores é levada em consideração apenas a qualidade do 

produto ou serviço prestado. Em relação ao relacionamento da IES-B com a concorrência, a 

entrevistada julga ser boa.   

O maior desafio da responsabilidade social na IES-B é integrá-la ao que é ensinado 

nas salas de aula. Quanto à vantagem do desenvolvimento da responsabilidade social na 

universidade, esta acontece a partir da estrutura para atendimento à comunidade, com pessoal 

capacitado para implementação dos mais diversos projetos. Como sugestão para um melhor 

desenvolvimento da responsabilidade social da universidade, a representante da IES-B indica 

um maior contato com a comunidade, por meio de reuniões com pessoas-chave da região e 

pessoas ligadas ao governo. A instituição possui Balanço Social publicado e ficou de 

encaminhar por correio, para ser detalhado neste trabalho. Porém, até o encerramento da 

pesquisa, a publicação não foi recebida. 

4.3 IES-C 

O passo inicial para a criação da IES-C aconteceu em 1972, com a fundação da 

faculdade. Os primeiros cursos ofertados foram de Pedagogia (magistério) e Estudos Sociais, 

em 1972, Ciências (Matemática) e Letras, a partir de 1975. No início, a faculdade contava 

com 600 alunos. Em 1980 foram implantados os cursos de Administração e Direito, em 1981, 

Ciências Contábeis, em 1989 o curso de Psicologia e em 1990, o curso de Farmácia. Em 09 de 

novembro de 1993 a faculdade foi transformada oficialmente em universidade. Neste mesmo 

ano foram inaugurados quatro campi fora da cidade onde está a sede administrativa. Em 1999 

e 2001, foram iniciadas as atividades em outros dois campi. 

No momento, a universidade conta com aproximadamente 20 mil alunos. No 

campus da sede administrativa são ofertados 25 cursos de graduação; nos demais campi são 

ofertados 50 cursos. São mais de 60 cursos de especialização (Lato sensu), 03 programas de 

mestrado da própria instituição e 05 programas em parceria com outras universidades.  
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Assim como as universidades descritas anteriormente, a IES-C demonstra em sua 

missão a preocupação com a educação inovadora e de qualidade, mas também com o 

desenvolvimento da sociedade e da melhoria da qualidade de vida da população. A instituição 

visa a formação de profissionais competentes e cidadãos responsáveis.  

A IES-C é uma universidade Privada e Particular. A estrutura orgânica da 

instituição está dividida em: Reitoria, representada pelo Reitor, Vice-Reitor (Chanceler) e 

Vice-Reitor Executivo; Diretorias Executivas de Gestão da Reitoria, divididas entre as 

Diretorias Executivas de Gestão Acadêmica (de Extensão Universitária, de Pesquisa e Pós-

Graduação, da Dinâmica Universitária e do Ensino Superior) e as Diretorias Executivas de 

Gestão Administrativa (dos Assuntos Comunitários, da Cultura e da Divulgação Institucional, 

das Relações Trabalhistas, dos Assuntos Jurídicos, de Gestão e Auditoria de Bens Materiais 

Permanentes e de Consumo, dos Recursos Financeiros e do Planejamento Acadêmico). A 

instituição conta, ainda, com os Diretores das Unidades/Campi, Diretores dos Institutos das 

Ciências e os Coordenadores dos Cursos de Graduação. 

No site da IES-C estão elencados os principais projetos de responsabilidade social 

desenvolvidos, que têm por objetivo central aproximar os alunos da futura realidade 

profissional e, ainda, prestar serviços à comunidade ao seu redor. Os projetos são: 

- Programa Institucional de Atenção ao Estudante: tem como objetivo buscar 

alternativas de resoluções para as necessidades apresentadas pelos alunos, calouros e 

veteranos, fazendo os encaminhamentos às áreas competentes, com a finalidade de promover 

o bem-estar, no decorrer da vida acadêmica. 

- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Artística: se propõe a despertar a 

vocação artística e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação. A IES-C 

investe em bolsas com recursos próprios 

- Programa Institucional de Nivelamento: beneficia os alunos matriculados na 1.ª 

série do curso de graduação e tem como objetivo auxiliar na superação de dificuldades de 

aprendizagem oriundas do Ensino Fundamental e Médio. 

- Programa de Incentivo à Monitoria Acadêmica: objetiva despertar no aluno o 

interesse pela carreira docente e promover a cooperação acadêmica entre alunos e professores, 

além de propiciar melhores condições de integração do aluno à instituição e à comunidade em 

geral, oferecendo orientação extraclasse através de um monitor.  
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- Pronto Atendimento Escola: é um projeto do curso de Enfermagem, que presta 

assistência de enfermagem à comunidade interna (acadêmicos, funcionários e professores). 

Tem por objetivo oferecer serviço de promoção, prevenção e proteção à saúde dos atendidos; 

desenvolver ações educativas; oferecer campo de estágio; prestar assistência de enfermagem 

em urgência e emergência, exposição ocupacional ao material biológico; imunização; 

ambulatório de saúde da mulher, hipertensão arterial e diabetes e educação em saúde. 

- Plantão de Atendimento Psicológico: trabalho desenvolvido por estagiários de 

Psicologia do último ano (5ª série), supervisionados por professores, que atendem a alunos, 

professores e funcionários da instituição, em seus conflitos emocionais, de relacionamento 

interpessoal e familiar, entre outros, de ordem emergencial. 

- Centro de Incentivo à União Escola/Empresa: tem como objetivo viabilizar 

estágio remunerado aos estudantes de todos os cursos. O desígnio é promover parceria 

“educação e trabalho”, contribuindo para o entrosamento entre instituições de ensino e 

empresas. 

- Programa de Atenção ao Ex-Aluno: objetiva estreitar o relacionamento entre a 

universidade e seus ex-alunos de graduação e pós-graduação, desencadeando ações de 

aproximação, contato direto e permanente, através de um espaço on-line. Os que se cadastram 

no Programa recebem informações técnico-científicas das novidades de sua área e de eventos 

(jornadas, congressos, cursos de atualização, entre outros). Também podem manter contato 

com os ex-professores para sanarem suas dúvidas, além de estabelecerem contato com colegas 

da turma.  

- Brinquedoteca: é um espaço destinado à pesquisa de jogos e brincadeiras na 

infância, para propiciar momentos de recreação e lazer que oportunizam a melhoria dos laços 

afetivos e de aprendizagem. O espaço destina-se a crianças da comunidade.  

- Centro de Informações Toxicológicas: atende à comunidade e tem como objetivos 

a orientação de profissionais da área de saúde, a disponibilização de estágios aos alunos e a 

notificação aos órgãos competentes em casos de intoxicação com agrotóxicos, plantas tóxicas, 

animais peçonhentos, etc. 

- Centro Integrado de Apoio a Projetos Empresariais: o centro oferece apoio à 

gestão de empresas e entidades filantrópicas, com a atuação integrada de professores e alunos. 
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- Centro Saúde Escola: atende a população com profissionais da área da saúde, 

como médicos, nutricionistas e acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Nutrição e Farmácia, 

orientados e supervisionados por professores.  

- Clínicas de Fisioterapia, Nutrição e Odontológica: oferecem atendimento gratuito, 

ou com valores ínferos para a comunidade, os professores e alunos; além de servir como 

aprendizado dos alunos dos cursos relacionados a estas áreas. 

- Farmácia Escola: presta serviços à comunidade e coloca o aluno em contato com 

pessoas de diferentes idades e condições sociais. Visa promover a aquisição de experiências e 

desenvolver aptidões no exercício da profissão, bem como realizar a dispensação e orientação 

ao paciente quanto ao uso racional de medicamentos.     

- Hospital Veterinário: atendimentos com assessoramento e diagnóstico para 

clínicas particulares, consultas, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, internação e 

cirurgias especializadas, como ortopédicas e oftálmicas. Possui também um laboratório de 

reprodução animal, clinica odontológica e atendimento clínico de animais silvestres. 

- Laboratório de Análises Clínicas: realiza exames na área de Bioquímica, 

Hematologia, Parasitologia, Urinálise, Microbiologia, Imunologia, Hormônios e Marcadores 

Tumorais. Atende à comunidade carente, professores, alunos e funcionários. 

- Núcleo de Estudos Contábeis: espaço utilizado por professores e acadêmicos de 

Ciências Contábeis para desenvolverem projetos extracurriculares em finanças, perícia, custos 

e de outros assuntos da área empresarial. Atendem pequenas e médias empresas da região, 

ONG's e entidades assistenciais.  

- Programa de Valorização da Educação: destinado a alunos do último ano do 

Ensino Fundamental e Médio e à comunidade em geral, para que conheçam o cotidiano de 

uma universidade, proporcionando maior contato durante a sua vida estudantil e incentivando-

os quanto à escolha profissional.  

- Serviço de Assistência Judiciária Gratuita: proporciona a integração entre a teoria 

ensinada em sala de aula, pelo atendimento aos clientes, com processos baseados em casos 

reais, fazendo com que o acadêmico visualize sua aplicação na prática. Atendimento gratuito 

à comunidade carente. 

Na IES-C, as informações sobre os processos de responsabilidade social foram 

coletadas com o Diretor Geral do campus sede. A IES entende a responsabilidade social como 
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sendo uma forma de melhorar a qualidade de vida da comunidade onde está inserida, 

sobretudo através de projetos de extensão. Tais projetos possibilitam que a universidade 

oferece espaço para disseminação de ações de responsabilidade social, por meio da 

conscientização das pessoas da comunidade para questões sociais, como direitos e deveres, 

visando o bem estar de todos. 

A responsabilidade social é assumida como estratégia organizacional e as ações 

foram iniciadas há mais de uma década. Sendo assim, o Diretor Geral entende que o estágio 

atual é de desenvolvimento. A IES-C possui um departamento específico para administrar os 

projetos e ações. As áreas de atuação dos programas de responsabilidade social desenvolvidos 

pela instituição são: 

- Alunos: programas de apoio ao estudante carente; programas para negociações 

financeiras; serviço de ouvidoria para recebimento de reclamações, sugestões e opiniões dos 

alunos; programas de desenvolvimento acadêmico, por meio de atividades científicas, 

técnicas, esportivas e culturais; programas de acompanhamento de alunos egressos; 

programas de criação de oportunidades profissionais; treinamento do corpo técnico-

administrativo para um atendimento ético e respeitoso aos alunos; programas de inserção de 

alunos PNE; e programas de inserção de alunos de diversas classes sociais, culturas, raças e 

etnias. 

- Professores: programas de saúde; assistência aos familiares; programas de 

segurança e condições de trabalho; programas de capacitação profissional contínua; e 

programas de inserção de professores de diversas classes sociais, culturas, raças e etnias. 

- Comunidade: a IES promove políticas de relacionamento com a comunidade, com 

a participação de lideranças locais, para analisar suas atividades e monitorar seus impactos; 

programas de maximização do desenvolvimento local, por meio de alianças para influenciar 

políticas públicas; programas de investimento em ações sociais, com mecanismo próprio para 

a geração de receita, assegurando a continuidade das ações em longo prazo; programas para 

envolver lideranças locais na implementação de projetos sociais para a comunidade; 

programas de educação para a cidadania para membros da comunidade, com temas como a 

participação popular e combate à corrupção; e campanhas em conjunto com as lideranças 

locais sobre o desenvolvimento infantil no país e os direitos da criança. 

- Concorrentes: prática de preços e concorrência comuns ao mercado, com o 

cumprimento da legislação e a busca por um posicionamento legal; promoção de discussões 
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internas sobre a postura diante da concorrência; possui regras explícitas e declaradas sobre o 

comportamento diante da concorrência; e exerce posição de liderança em seu segmento nas 

discussões sobre os padrões de concorrência, com o combate de práticas desleais de comércio, 

fraudes e espionagem empresarial. 

- Fornecedores: realiza programas de conscientização contra discriminação social, 

cultural, racial, de etnia ou de PNE; faz campanhas de conscientização contra o trabalho 

escravo e o trabalho infantil; e programas que estimulam o envolvimento dos fornecedores em 

projetos sociais e ambientais.  

Segundo o Diretor Geral do campus sede, por meio da avaliação institucional 

interna e externa a IES-C realiza a quantificação das pessoas assistidas nestes programas. 

Porém, o mesmo não sabe informar o número exato, devido à quantidade de unidades que a 

instituição possui. Para os stakeholders desta universidade, os projetos realizados são 

entendidos como sendo de responsabilidade social, mas, também, como obrigação da 

instituição. Todos os envolvidos no processo são motivados, como os gestores, os professores, 

os alunos e os membros da comunidade. O gestor acredita que existe preocupação com a 

mudança social, não apenas interesses voltados ao próprio desenvolvimento. Com as 

mudanças sociais, todos crescem, sobretudo pelo desenvolvimento social, político e 

econômico da região. 

A IES faz a seleção dos fornecedores levando em consideração alguns quesitos, a 

saber: processo de licitação, fornecedores que repudiam o trabalho escravo e o trabalho 

infantil, a procedência da matéria-prima fornecida, comportamento do fornecedor diante da 

concorrência, a qualidade do produto/serviço, a valorização da produção local e a prática de 

Comércio Justo. Em relação à concorrência, o Direito Geral acredita que a relação seja boa. 

Como desafio da responsabilidade social na universidade, a IES-C acredita que seja manter a 

ética, a seriedade e o comprometimento constante com o desenvolvimento regional.  

A vantagem acontece pelo fato de estar inserida no contexto deste crescimento e 

desenvolvimento regional, fazendo-se, desta forma, parte ativa com função de liderança na 

região. Como sugestão para um desenvolvimento efetivo da responsabilidade social na 

universidade, o gestor destacou um ponto de partida: entender as necessidades externas e 

internas, de modo a ter condições de propiciar a melhoria desejada. A instituição informou 

que não possui Balanço Social publicado. Mesmo assim, grande parte dos projetos realizados 
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está detalhadamente explicada no site da instituição, com histórico, objetivos, público 

beneficiado e quantidade de atendidos. 

4.4 IES-D 

É uma instituição de 37 anos, tendo sido fundada no dia 17 de fevereiro de 1972. O 

credenciamento da IES-D como universidade aconteceu no dia 03 de julho de 1997. No ano 

de 2002 a universidade obteve aprovação do MEC para abertura de um campus fora da cidade 

sede administrativa. As atividades nesta nova sede iniciaram-se em 2003. 

Atualmente, a IES-D é composta por três campi, em três cidades distintas. No 

campus sede encontra-se o Centro de Ciências Humanas, Educação, Comunicação e Artes, o 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o Centro de Ciências Empresariais e Sociais 

Aplicadas e o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. Nos outros dois campi, diversos 

cursos são ofertados pelo Centro de Ciências, Humanas, da Saúde, Exatas e Tecnológicas. Em 

2009 a instituição ofertou 37 cursos de especialização (Lato sensu), com diversas turmas, 

divididas entre os Centros de: Biológicas e da Saúde; Ciências Humanas, Educação, 

Comunicação e Artes; Ciências Empresariais e Sociais Aplicadas e; Exatas e tecnológicas. 

Foram ofertados, também, 02 programas de mestrado.  

A promoção do desenvolvimento do ser humano, a partir de sua formação 

profissional, até seu crescimento individual e coletivo, faz parte da missão da IES-D. Este 

desenvolvimento deve acontecer com base nos valores da ética, da solidariedade e da 

cidadania, com a geração de conhecimento educacional e tecnológico. Desta forma, esta 

universidade busca consolidar-se como referência regional e nacional, por meio da excelência 

em ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, como forma de promover o desenvolvimento 

regional. 

A IES-D, no que se refere à categoria administrativa, é classificada como Privada e 

Particular. A Administração Superior da instituição é formada pelos seguintes órgãos: 

Chancelaria e Vice-Chancelaria, instâncias de representação da mantenedora; Reitoria, que é 

o órgão superior executivo, superintende especialmente as atividades acadêmicas e 

administrativas da instituição, estando representada pela Reitora, Vice-Reitora e, ainda, pelas 

Pró-Reitorias (Acadêmica, Administrativa, de Ensino a Distância, de Ensino Presencial, de 

Extensão e de Pós-Graduação e Pesquisa), Assessorias, Coordenadorias e Comissões 
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Especializadas; Conselho Universitário (CONSUN); e Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, o CONSEPE. 

Em contato com a IES-D, foi indicada a Pró-Reitora de Extensão para fornecer 

informações a respeito dos projetos e ações de responsabilidade da instituição e a postura 

desta para com seus diversos stakeholders, nos processos de tomada de decisão. Inicialmente, 

foi fornecida uma lista de atividades realizadas a partir de programas de extensão, levando-se 

em consideração a consistência das atividades propostas para a implementação efetiva. Os 

programas de extensão que estão sendo desenvolvidos atualmente são: 

- Programa Multidisciplinar em Ações Promocionais e Assistenciais em Saúde: 

abrange ações oriundas dos cursos da área da Saúde em concomitância com outros cursos da 

instituição, visando o desenvolvimento de projetos assistenciais e comunitários, destinados ao 

atendimento a entidades filantrópicas, atendimentos clínicos, hospitalares, promocionais e 

preventivos. 

- Programa Multidisciplinar em Esporte e Cidadania: visa o desenvolvimento de 

projetos na área desportiva, campeonatos, eventos educativos, promocionais e culturais. As 

ações de caráter esportivo e cultural priorizam a criança e o adolescente de baixa renda 

residente em bairros carentes. Promovem a inclusão da pessoa portadora de necessidades 

especiais por meio do esporte e contribuem para que a IES-D seja referência nas modalidades 

ginástica rítmica e futsal feminino e juvenil em nível nacional e internacional. 

- Programa Multidisciplinar em Estudos da Maturidade: visa desenvolver ações 

direcionadas ao público da Terceira Idade, proporcionando ações de cidadania e o 

atendimento em instituições de longa permanência. Realizar e promover eventos científicos e 

culturais, cursos para capacitação de recursos humanos e a inclusão do idoso no ambiente 

universitário, propiciando condições para a melhoria da qualidade de vida. 

- Programa Multidisciplinar em Educação: agrega ações da área educacional, 

visando o desenvolvimento de métodos e técnicas auxiliares destinadas à educação básica e 

superior, na perspectiva do crescimento humano e suas relações com a sociedade no âmbito 

do trabalho, da educação, da pesquisa e da cultura. 

- Programa Multidisciplinar sobre a Criança e o Adolescente: desenvolve projetos 

em parceria com outras instituições públicas e particulares, visando proporcionar à criança de 

famílias de baixa renda ou aquelas que vivem em situações de risco, a oportunidade da 

inclusão social através de atividades relacionadas à área da saúde, educação, tecnologia, 

cultura, esporte, entre outros. 
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- Programa Multidisciplinar de Comunicação e Cultura: visa o processo de 

fortalecimento do multiculturalismo, da produção e disseminação cultural e artística, do 

processo de comunicação e da relação social. Visa o fortalecimento da linguagem nacional, 

como também, de outras culturas. 

- Programa Multidisciplinar de Capacitação e Assessoria Profissional: abrange 

ações relacionadas ao universo empresarial, consolidando a cidadania, a fim de estabelecer o 

desenvolvimento e o assessoramento profissional, a interação Universidade-Empresa, com 

vistas à melhoria operacional da produtividade econômica e da sustentabilidade. 

- Programa Multidisciplinar em Estudos Estatísticos, Sócio-Econômicos e 

Agronegócios: visa detectar as influências e as tendências do setor mercadológico, os 

impactos sociais ocorridos na cidade sede e na região, como também, proporcionar o 

desenvolvimento de projetos correlatos à biodiversidade. 

- Programa Multidisciplinar em Educação Ambiental: insere-se em uma política de 

caráter permanente por meio da realização de ações que proporcionem a educação ambiental, 

a recuperação e preservação de espaços ambientais, a reciclagem, a redução e o 

reaproveitamento de materiais, minimizando o impacto ambiental. 

- Programa Multidisciplinar de Educação a Distância: envolvendo a oferta de 

cursos de natureza semipresencial, interativa, totalmente a distância ou conectados por meio 

de recursos tecnológicos atualizados, visando a qualificação profissional. 

- Programa Multidisciplinar em Tecnologia: destina-se em fomentar ações que 

possam visar à aplicação tecnológica no aprimoramento da capacitação profissional e da 

inclusão digital. 

- Programa Multidisciplinar para Inclusão da Pessoa Portadora de Necessidades 

Especiais: destina-se a articulação de ações voltadas para a inclusão da pessoa portadora de 

necessidades especiais, a qualificação profissional e a inclusão no mercado de trabalho. A 

implementação de uma cultura inclusiva no âmbito da universidade. 

- Programa Multidisciplinar em Direito e Cidadania: destina-se a proporcionar 

assistência jurídica para a população de baixa renda. Promover e consolidar a cidadania entre 

grupos sociais. 

- Programa Multidisciplinar Cultura Empreendedora: possui como objetivo 

promover a cultura empreendedora, a inovação tecnológica e a transferência das mesmas e a 

proteção dos direitos autorais de marcas e patentes. 
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- Programa “IES-D” de Portas Abertas: destina-se ao fortalecimento das relações 

entre a universidade e a comunidade educacional da educação básica e empresarial, possuindo 

como objetivo a transferência de conhecimentos técnicos, científicos, culturais e artísticos. 

O termo responsabilidade social, para a IES-D, diz respeito ao cumprimento dos 

deveres e obrigações dos indivíduos e empresas para com a sociedade em geral; sendo a 

responsabilidade social diferente da filantropia. Foram mencionados os princípios definidos 

pela UNESCO, em que a responsabilidade social no contexto da universidade precisa ser de 

caráter formador e gerador de conhecimentos; deve ter engajamento na criação e 

disseminação das ciências e desenvolvimento de inovações tecnológicas; precisa buscar 

constantemente a qualidade e o conhecimento; deve ter o compromisso de uma educação 

permanente e o sentido de responsabilidade, visando o desenvolvimento social; deve apoiar e 

cooperar com relevância; precisa ser uma universidade onde questões e soluções importantes, 

em nível local, regional e internacional, sejam identificadas e encaminhadas de forma crítica e 

construtiva; e, ainda, deve ser um centro de referência em educação, contribuindo para que 

haja a democratização do conhecimento. 

A disseminação de ações de responsabilidade social na IES-D ocorre por meio das 

atividades de extensão na educação, pois possuem caráter social, educativo, científico, 

empreendedor, cultural e artístico, visando garantir uma formação pautada em valores éticos e 

responsáveis. Com as atividades de extensão é possível emergir a responsabilidade social 

capaz de proporcionar ao acadêmico capacitação e desenvolvimento com senso crítico, 

rompendo paradigmas estabelecidos e ampliando novos horizontes. Sendo assim, a realização 

de projetos permanentes junto à comunidade, bem como a realização de eventos e cursos com 

viés formativo, são essenciais para consolidar a universidade como espaço de disseminação de 

responsabilidade social. 

No âmbito da IES-D, as ações de responsabilidade social somente validam-se se 

forem significativas, isto é, elas precisam ser adotadas como estratégias essenciais para a 

formação profissional. Como estratégia efetiva acontece a inserção de ações no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Plano de Desenvolvimento Operacional (PDO), o 

que garante e sinaliza as metas a serem cumpridas por todos os cursos superiores, sem 

distinção. A inserção por si só não garante, fazendo-se necessário o comprometimento, o 

acompanhamento e o controle por parte dos setores competentes.  
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As ações da instituição com cunho social iniciaram-se juntamente com a edificação 

da universidade, mas tomaram força a partir do ano de 2007, quando a mesma passou de 

faculdade para universidade. Atualmente, os programas de responsabilidade social passaram 

das fases de planejamento, implantação e desenvolvimento, encontrando-se na fase de 

consolidação. Sobre a existência de um setor específico para administração dos projetos e 

ações, a responsabilidade é da Pró-Reitoria de Extensão, nos casos de ações junto à 

comunidade interna ou externa, ou do setor de Recursos Humanos, quando as ações são 

voltadas aos funcionários. As áreas dos programas são: 

- Professores: são ofertados programas de saúde; assistência aos familiares; 

programas de segurança e condições de trabalho; e programas de capacitação profissional 

contínua. 

- Alunos: estão sendo desenvolvidos programas de apoio ao estudante carente; 

programas para negociações financeiras; serviço de ouvidoria, para recebimento de 

reclamações, sugestões e opiniões dos alunos; programas de desenvolvimento acadêmico, por 

meio de atividades científicas, técnicas esportivas e culturais; programas de acompanhamento 

de alunos egressos; programas de criação de oportunidades profissionais; treinamentos do 

corpo técnico-administrativo, para um atendimento ético e respeitoso aos alunos; e programas 

de inserção de alunos portadores de necessidades especiais. 

- Comunidade do entorno: para a comunidade que circunda a universidade, estão 

sendo oferecidos programas de melhoramento ambiental e sustentabilidade; políticas de 

relacionamento com a comunidade, com a participação de lideranças locais, para analisar suas 

atividades e monitorar seus impactos; programas de maximização do desenvolvimento local, 

por meio de alianças para influenciar políticas públicas; programas de investimento em ações 

sociais, com mecanismo próprio para a geração de receita, assegurando a continuidade das 

ações em longo prazo; programas para envolver lideranças locais na implementação de 

projetos sociais para a comunidade; programas de educação para a cidadania, para membros 

da comunidade, com temas como participação popular e combate à corrupção; campanhas em 

conjunto com as lideranças locais sobre o desenvolvimento infantil no país e os direitos da 

criança.  

- Concorrência: a instituição procura manter práticas de preços e concorrência 

comuns ao mercado, com o cumprimento da legislação e a busca por um posicionamento 

legal; promove discussões internas sobre a postura diante da concorrência; possui regras 
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explícitas e declaradas sobre o comportamento diante da concorrência; exerce posição de 

liderança em seu segmento nas discussões sobre os padrões de concorrência, com o combate 

de práticas desleais de comércio, fraudes e espionagem empresarial; e pauta-se nos princípios 

da ética e da qualidade de ensino. 

- Fornecedores: oferece aos seus fornecedores programas de conscientização contra 

a discriminação social, cultural, racial, de etnia ou com portadores de necessidades especiais; 

campanhas de conscientização contra o trabalho escravo e o trabalho infantil; diálogos com os 

fornecedores sobre os salários de seus funcionários e demais benefícios, para que estejam de 

acordo com as médias de mercado; firma parcerias com fornecedores visando a melhoria de 

seus processos de gestão ambiental; e realiza programas que estimulam o envolvimento dos 

fornecedores em projetos sociais e ambientais. 

Todos os projetos e ações de responsabilidade social realizados são quantificados e 

organizados por meio de relatórios, para a facilitação de consultas. Anualmente, são assistidas 

aproximadamente 400 mil pessoas que entendem as ações realizadas como obrigação da 

universidade, por não possuírem clareza quanto ao conceito de responsabilidade social. 

Quanto aos envolvidos nas atividades que demonstram mais motivação para desenvolvê-las, a 

IES-D acredita que sejam os professores e os membros da comunidade. É necessário que 

todos saiam ganhando na realização de ações de responsabilidade social; de um lado a 

universidade, que cumpre sua função social de formação, de outro a comunidade, que passa a 

ter acesso às diferentes formas de tecnologia desenvolvidas no âmbito da articulação do 

ensino, da pesquisa e da extensão. A instituição preocupa-se tanto com o próprio 

desenvolvimento, como com a mudança do local onde está inserida, considerando que as 

alterações sociais refletem no seu desenvolvimento.  

Em relação aos principais quesitos levados em consideração na seleção dos 

fornecedores da instituição, a escolha passa por um processo de licitação, onde são escolhidos 

fornecedores que repudiam o trabalho escravo e o trabalho infantil, leva-se em consideração a 

procedência da matéria-prima fornecida, também é considerado o comportamento do 

fornecedor diante de seus concorrentes, a qualidade do produto/serviço, a valorização da 

produção local e a prática do Comércio Justo. Em relação à concorrência, a universidade 

possui uma ótima relação, sendo que, em determinados momentos, realizam ações conjuntas, 

visando a melhoria da comunidade.  
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Um dos desafios da responsabilidade social na IES-D é não confundir o termo com 

filantropia. Outro desafio apontado é fazer com que a responsabilidade social esteja presente 

nos 350 pólos de Educação a Distância da instituição, distribuídos por todo o Brasil. O 

terceiro desafio é sair do patamar do discurso para entrar na esfera de ação, pois se 

compreendem novas conjunturas e a ruptura com padrões estabelecidos.  

Em relação às vantagens do desenvolvimento da responsabilidade social na IES-D, 

este pode contribuir para a transformação da sociedade; além disso, proporciona uma 

formação mais humana e responsável, entendendo que o universo acadêmico não se faz 

apenas em sala de aula, mas sim no complemento das atividades de ensino, com a 

transferência desses conhecimentos para a sociedade. Outra vantagem é a revitalização 

contínua do sentimento de universidade por parte da comunidade universitária, pois o ensino 

por si só não consegue responder e a extensão, neste contexto, passa a exercer papel 

fundamental no processo. Como sugestão para o desenvolvimento efetivo da responsabilidade 

social na universidade, é necessário comprometer-se com o desenvolvimento de valores 

fundamentais, visando formar cidadãos socialmente responsáveis, fortalecendo os vínculos 

com a sociedade e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida em todas as dimensões. 

 A universidade possui Balanço Social, que é publicado anualmente em revistas, 

jornais e no site da instituição. A última publicação aconteceu no ano de 2009 e se refere às 

atividades realizadas em 2008. Em seu conteúdo estão disponíveis informações como a 

quantidade de projetos permanentes, temporários e de ensino desenvolvidos em 2008 (1.342), 

assim como o total de professores envolvidos nos programas (2.048). O Balanço Social 

também apresenta os números referentes às atividades do Escritório de Negócios de 

Administração, que realizou 73 atendimentos; da Agência de Marketing, participou de 52 

trabalhos; e do Núcleo de Planejamento e Eventos Turísticos, com 12 atividades. Os três 

projetos beneficiaram, portanto, 137 empresas.  

O Núcleo de Prática Jurídica da IES-D, segundo informações do Balanço Social, 

realizou 17.127 atividades em 2008. A maior parte dos atendimentos está relacionada a casos 

de família, entre eles, separação de casais, investigação de paternidade e pensão alimentícia. 

Mas consultorias são realizadas por professores e alunos nas áreas cível, penal, trabalhista, da 

infância e da juventude, justiça federal e assistência social para a população de baixa renda. 

Entre maio de 1999 e dezembro de 2008 a instituição arrecadou 192.528 livros com a ajuda da 

comunidade acadêmica, por meio do Trote Solidário. A arrecadação aconteceu para o Projeto 
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Biblos, que tinha como slogan "Dar o que ler a quem tem sede de saber" e equipou mais de 34 

bibliotecas em escolas e entidades. 

Foram 32.118 atendimentos e 89.505 procedimentos clínicos, realizados pelos 

alunos dos cursos de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia e Farmácia, com a 

orientação de professores. A campanha "IES-D em ação no combate à dengue" foi realizada 

pelos alunos do campus sede para conscientização da população quanto aos métodos de 

extermínio do mosquito transmissor da dengue. Foram realizados cerca de 3.457 

atendimentos. O projeto "Programa Vida Ativa para Idosos – PROVIDA" atendeu 120 idosos 

visando a qualidade de vida, por meio de atividades físicas adequadas e saudáveis. Os 

exercícios são elaborados pelos alunos dos cursos de graduação de Educação Física, 

Enfermagem e Fisioterapia e do curso de especialização em Atividade Física, Qualidade de 

Vida e Envelhecimento. 

O Balanço Social também traz informações sobre os procedimentos no Hospital 

Veterinário, onde aconteceram 9.714 atendimentos em 2008. Entre as atividades, foram 

realizados acompanhamentos e esclarecimentos a cooperativas, associações e pequenos 

produtores rurais sobre inseminação artificial, manejo nutricional, controle de natalidade de 

cães e gatos e outros. Na área do esporte, a universidade trabalha na formação de atletas em 

Ginástica Rítmica (com 415 crianças beneficiadas), karatê para portadores de Síndrome de 

Down e escolinha de futsal para crianças e adolescentes. 

4.5 IES-E 

A IES-E foi criada em 14 de março de 1959 a partir da união de seis instituições de 

ensino superior. Segundo informações do Núcleo de Estatística, a instituição possui 

atualmente um total aproximado de 24.880 alunos matriculados e 1.256 docentes atuando em 

seus diversos cursos e campi.  

No campus sede existem cinco Centros Universitários nas áreas de Ciências 

Biológicas e da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Teologia e Ciências Humanas, Exatas e de 

Tecnologia, Jurídicas e Sociais. O campus de São José dos Pinhais possui o Centro de 

Ciências Agrárias e Ambientais e o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, com um total de 08 

cursos. Na cidade de Londrina 07 cursos sendo ofertados, todos pelo Centro de Ciências 

Jurídicas e Empresariais. Em Toledo, o Centro de Ciências, Tecnologia e Produção oferece 
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atualmente 08 cursos e em Maringá são 06 cursos em andamento, ofertados pelo Centro de 

Ciências Aplicadas e da Saúde.  

Além dos cursos de graduação, a IES-E oferece aproximadamente 150 cursos de 

especialização (Lato sensu), distribuídos entre os quatro campi. No campus de Curitiba são 

ofertados 15 cursos de pós-graduação (Stricto sensu), entre programas de mestrado e 

doutorado. A universidade oferece, também, cursos técnicos de nível médio e pós-médio em 

diversas áreas do saber. 

Além da difusão do conhecimento e da cultura, a IES-E apresenta como propósito a 

formação de seus alunos para que sejam profissionais e cidadãos preocupados não apenas com 

o mercado de trabalho, mas com o desenvolvimento da sociedade. Quanto à categoria 

administrativa, entre as cinco instituições pesquisadas, a IES-E é a única classificada como 

Privada, Comunitária e Confessional. Segundo a Associação Brasileira de Universidades 

Comunitárias (ABRUC), estas instituições são voltadas, principalmente, para ações 

educacionais de caráter social. Desta forma, parte do que arrecadam financeiramente é 

destinada a atividades de educação e assistência social, podendo ser em forma de bolsas de 

estudos, de atendimento gratuito em hospitais, clínicas odontológicas ou psicológicas, 

assistência jurídica e outras (ABRUC, 2009).  

O Regimento da instituição apresenta a estrutura orgânica (administrativa), sendo 

ela dividida em: Grã-Chancelaria, órgão de supervisão; Conselho Universitário (CONSUN) e 

Conselho de Administração Econômico-Financeira (CAEF), que são os órgãos de 

deliberação; a função de cooperação é exercida pelo Conselho de Desenvolvimento 

(CONDES); e a Reitoria e o órgão de execução. Este último conta com o apoio do Reitor, 

Vice-Reitor, Pró-Reitor de Graduação, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitor 

Comunitário e de Extensão, Pró-Reitor Administrativo e Pró-Reitor de Planejamento e 

Desenvolvimento. 

Como exposto anteriormente, a IES-E é uma instituição Comunitária Confessional. 

Desta forma, a realização de projetos e ações sociais possui um enfoque diferente das demais 

instituições pesquisadas por se tratar de obrigação moral e legal da universidade. Mesmo 

assim, é extremamente importante levar ao conhecimento da comunidade acadêmica os 

trabalhos realizados. Para que fosse possível coletar informações sobre os projetos e ações de 

sociais, bem como entender a postura da instituição diante de seus diversos stakeholders, 
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entrevistou-se uma das responsáveis pelo setor social instituição. Primeiramente, foram 

expostos alguns trabalhos realizados pela instituição, que serão descritos a seguir: 

- Programas de Concessão de Bolsas Sociais no Ensino Superior e Técnico: a 

instituição mantém convênio com o Governo Federal para a oferta de bolsas do ProUni 

(Programa Universidade para Todos) e concede, ainda, bolsas de estudos a alunos que 

atendam os mesmos critérios estabelecidos pelo ProUni, podendo ser integrais e parciais, com 

recursos próprios da universidade.  

- Programas de Financiamento Educacional: além do FIES, financiamento 

estudantil, ofertado em convênio com o Governo Federal, a IES-E mantém um programa de 

financiamento para custeio das mensalidades dos cursos de graduação. O percentual 

financiado pode chegar a 75% do valor da mensalidade e seis meses após a conclusão do 

curso o acadêmico inicia o reembolso à instituição em parcelas mensais, no mesmo percentual 

da mensalidade do curso à época do reembolso. 

- Programa INCLUIR: fazem parte deste programa todas as iniciativas de 

responsabilidade social voltadas à acessibilidade PNE. As iniciativas consistem em ações, 

projetos e grupos de estudos e apoio. Um exemplo é o GTAUNE (Grupo de Trabalho – Apoio 

ao Universitário com Necessidades), composto por professores de diferentes áreas, com o 

intuito de viabilizar e operacionalizar ações, fornecendo suporte ao acadêmico para que ele 

tenha possibilidade de acesso pleno e continuado à Educação Superior em condições de 

igualdade com os demais alunos. As instalações físicas da universidade são dotadas de 

corredores amplos, rampas de acesso, vagas especiais nos estacionamentos, elevadores para 

deslocamento vertical, instalações sanitárias especiais para uso de alunos ou professores PNE; 

além disso, as salas de aulas foram adaptadas considerando aspectos ergonômicos. Para as 

pessoas com deficiência visual, são disponibilizadas impressoras especiais (sistema Braille), 

computadores por comando de voz e dispositivos didáticos especiais para cada curso. As 

pessoas com deficiência auditiva possuem à disposição intérpretes em Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), sendo que a disciplina de LIBRAS passou a compor o projeto pedagógico 

do curso de Pedagogia a partir de 2007.  

- Programas de Inclusão Social da Comunidade: a universidade oferece alguns 

serviços e programas para a comunidade em geral. Entre os serviços oferecidos está: 

• Assistência Judiciária, que ocorre por meio dos Núcleos de Prática Jurídica, 

com o auxílio dos alunos de Direito. São prestadas informações, orientações e 
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encaminhamentos na área cívil família, criminal e previdenciária a fim de 

assegurar o conhecimento e o acesso aos direitos já constituídos.  

• Serviço de Atendimento Socioassistencial de Prevenção em Saúde, por meio 

do Núcleo de Prática em Psicologia, que oferece os serviços de psicoterapia 

individual, avaliação e atendimento psicopedagógico, grupos de orientação 

vocacional, dentre outros.  

• Clínica de Odontologia oferece vários serviços em sua sede e no Pronto 

Socorro Odontológico, em funcionamento no Hospital da instituição. 

•  Clínica de Fisioterapia, que proporciona à população avaliação e sessões em 

equipamentos de última geração.  

• Programa de Cultura de Humanização, que acontece por meio do Hospital da 

instituição, como forma de dar suporte à formação dos alunos da área da Saúde 

e tem por princípio que todos os procedimentos, projetos e atitudes devem 

caracterizar-se pela valorização do ser humano, em consonância com os 

princípios da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde.  

• Vinculado a o Programa de Cultura da Humanização, está o de Voluntariado 

Social, com ações de acolhida, acompanhamento, visita amiga e outros para 

proporcionar um ambiente mais acolhedor para pacientes, familiares e 

colaboradores do hospital. 

- Programas de Inclusão Social da População em Situação de Vulnerabilidade: a 

IES-E desenvolve serviços e programas educacionais voltados para a criança, o adolescente e 

o jovem com foco na promoção da cidadania, no fortalecimento da cultura da solidariedade e 

no desenvolvimento local sustentável de comunidades com baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), rede socioassistencial precária, pouca infra-estrutura e altos índices de 

pobreza e indigência. Os programas e serviços prestados pela universidade são:  

• Serviço de Educação Infantil, que atende crianças de até 05 anos com ações 

assistenciais e educativas, de proteção, alimentação, saúde, estimulação 

adequada e promoção dos direitos e da cidadania.  

• Serviço de Aprendizagem Profissional, voltado para a formação integral e a 

capacitação de adolescentes e jovens para o mercado de trabalho. 
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• Serviço de Apoio Socioeducativo, que atende adolescentes entre 09 e 13 anos e 

está voltado para a promoção da cidadania, o desenvolvimento do 

protagonismo juvenil, construção da identidade individual e coletiva e a 

convivência social por meio de oficinas de inclusão digital, arte-educação, 

comunicação, esporte e recreação. 

• Serviço de Orientação Sociofamiliar, com atendimento à família no 

enfrentamento da pobreza e no fortalecimento dos vínculos sociais e 

comunitários e na defesa e garantia de direitos humanos. 

• Programa de Geração de Renda, que se trata da transferência de tecnologia 

pesqueira desenvolvida junto aos pescadores do litoral paranaense. 

• Serviço de Assistência à Pessoa Idosa, que oportuniza à pessoa idosa a 

convivência social e comunitária por meio de atividades de lazer, esporte e 

recreação, encontros culturais e artísticos, palestras educativas e preventivas. 

• Programas com o intuito de ofertar às pessoas portadoras de necessidades 

especiais treinamento para alto rendimento em algumas modalidades esportivas 

(halterofilismo, atletismo, basquete sobre rodas, natação e tênis de mesa). 

Alguns atletas já participaram das Paraolimpíadas e dos Jogos Panamericanos.  

A entrevistada, quando questionada a respeito do seu entendimento do termo 

responsabilidade social, destacou a diferença entre a aplicação da responsabilidade social em 

instituições privadas particulares e as comunitárias confessionais, que é o caso da IES-E. Para 

instituições como tais características o que pode ser denominado de responsabilidade social 

são ações sociais (consignadas de acordo com a Política de Assistência Social). A IES-E é 

considerada um espaço para disseminação de ações de responsabilidade social; ações, estas, 

assumidas formalmente como estratégias organizacionais, organizadas por um setor 

específico para esta finalidade. Seguem abaixo as áreas de atuação dos programas de cunho 

social, divididas entre os stakeholders.  

- Professores: a instituição oferece programas de saúde; de segurança e condições 

de trabalho; programas de capacitação profissional contínua; e programas de inserção de 

professores de diversas classes sociais, culturas, raças e etnias. 

- Alunos: para os alunos são oferecidos programas de apoio ao estudante carente; 

serviço de ouvidoria para recebimento de reclamações, sugestões e opiniões da comunidade 
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acadêmica; programas de desenvolvimento acadêmico, por meio de atividades científicas, 

técnicas, esportivas e culturais; programas de criação de oportunidades profissionais; 

treinamento do corpo técnico-administrativo para um atendimento ético e respeitoso aos 

alunos; programas de inserção de alunos portadores de necessidades especiais; e programas de 

inserção de alunos de diversas classes sociais, culturas, raças e etnias.  

- Comunidade do entorno: para os membros da comunidade, a instituição oferece 

realiza programas de melhoramento ambiental e sustentabilidade; políticas de relacionamento 

com a comunidade, com a participação de lideranças locais para analisar suas atividades e 

monitorar seus impactos; programas de maximização do desenvolvimento local, por meio de 

alianças para influencia políticas públicas; investimento em ações sociais, com mecanismo 

próprio para a geração de receita, assegurando a continuidade das ações em longo prazo; 

programas para envolver lideranças locais na implementação de projetos sociais para a 

comunidade; e campanhas em conjunto com as lideranças locais sobre desenvolvimento 

infantil no país e os direitos da criança. 

- Concorrência: atualmente, a universidade não realiza atividades específicas 

voltadas à concorrência. 

- Fornecedores: são realizados programas de conscientização contra discriminação 

social, cultura, racial, de etnia ou de portadores de necessidades especiais; campanhas de 

conscientização contra o trabalho escravo e o trabalho infantil; diálogos com os fornecedores 

sobre os salários e demais benefícios de seus funcionários, para que estejam de acordo com as 

médias de mercado; parcerias com fornecedores visando a melhoria de seus processos de 

gestão ambiental; e programas que estimulam o envolvimento dos fornecedores em projetos 

sociais e ambientais. 

A instituição utiliza-se do Balanço Social para a quantificação das pessoas 

assistidas pelos projetos e ações sociais. Anualmente são atendidas mais de dez mil pessoas, 

entre alunos, professores, membros da comunidade e fornecedores. As pessoas assistidas 

reconhecem as ações realizadas como sendo de responsabilidade social, não como obrigação 

da instituição. Os principais motivados com estes trabalhos são os gestores, os professores, os 

alunos e os membros da comunidade. Os quesitos levados em consideração na escolha dos 

fornecedores são: processos de licitação, preços baixos, fornecedores que repudiam o trabalho 

escravo e infantil, procedência da matéria-prima fornecida, qualidade do produto/serviço, 
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valorização da produção local e a prática de Comércio Justo. Quanto à relação entre a 

universidade e a concorrência, acredita-se ser boa.  

O maior desafio da IES-E, por ser uma universidade Comunitária, é evidenciar toda 

a sua atuação, já que a razão de ser da universidade é a produção de conhecimento e a 

socialização de todo o seu acervo de saberes acadêmicos para o desenvolvimento econômico e 

social. No que se refere às vantagens de desenvolver a responsabilidade social na 

universidade, acredita-se que seja a transparência e o compartilhamento de experiências. A 

instituição está em fase de conclusão do Balanço Social, porém não pode disponibilizar para 

consultas por ainda não ter sido publicado. A publicação acontecerá no primeiro semestre de 

2010. 
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5 OPINIÃO DOS STAKEHOLDERS SOBRE A RESPONSABILIDADE SOCIAL 

NAS UNIVERSIDADES 

Esse capítulo corresponde à percepção dos stakeholders quanto ao processo de 

responsabilidade social nas universidades pesquisadas. A apresentação dos resultados dos 

1.720 questionários (Apêndice B) aplicados está dividida de acordo com os blocos temáticos 

que compuseram o questionário, a saber: perfil dos respondentes; percepção dos stakeholders 

sobre a responsabilidade social das instituições, com uma pergunta direta e 16 afirmativas, 

levando-se em consideração as categorias indicadas por Carroll (1991); o maior problema e a 

vantagem da universidade analisada; e as sugestões e dicas dos stakeholders para a melhoria 

das IES.   

 

Tabela 1 – Gênero dos stakeholders  

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Feminino 71,80% 112 61,30% 119 66,70% 40 71,70% 82 63,60% 112 

Masculino 28,20% 44 38,70% 75 33,30% 20 28,10% 32 36,40% 64 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Feminino 22,20% 20 28,90% 26 32,00% 16 41,20% 35 29,10% 37 

Masculino 77,80% 70 71,10% 64 68,00% 34 58,80% 50 70,90% 90 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Feminino 78,00% 11 76,00% 38 77,30% 116 71,60% 179 64,00% 32 

Masculino 22,00% 39 24,00% 12 22,70% 34 28,40% 71 36,00% 18 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 

Quanto ao gênero, a Tabela 1 ilustra que nas cinco universidades os resultados dos 

alunos são semelhantes, sendo que em todas a maioria (61,30 a 71,80%) são mulheres. Essa 

realidade vai de encontro ao que Barreyro (2008) afirma, o Brasil apresenta maiores 

quantidades de matrículas femininas do que masculinas, seguindo, assim, a tendência dos 

países do Ocidente. Em relação à comunidade, o número de mulheres é maior, com variações 

de 64,00 a 78,00%. Nesse sentido, as estratégias de aproximação das IES com seus 

stakeholders devem considerar instrumentos de linguagem adequados a este público. Por 

outro lado, é necessário conquistar o público masculino a participar ainda mais das atividades 

das IES. 
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A exceção ocorreu entre os professores, em que a maior representatividade (de 

58,80 a 77,80%) foi do gênero masculino, neste caso, é necessário adotar estratégias que 

possam promover um maior interesse destes stakeholders.   

Na Tabela 2 demonstra-se que a faixa etária dos alunos totalizou uma maioria 

(40,00 a 54,00%) com idades entre 21 e 25 anos; outra parcela significativa (14,20 a 31,10%) 

possui de 26 a 30 anos. Percebe-se que o público das universidades é na maioria jovem, 

exigindo uma compreensão maior com relação às tendências e modismos deste público. 

Contudo, as IES-A, B, C e D possuem quantidades expressivas (12,40 a 15,00%) de adultos, 

exigindo estratégias que apresentem informações mais completas quanto aos compromissos 

das IES. 

 

Tabela 2 – Faixa etária dos stakeholders 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Até 20 anos 12,80% 20 14,40% 28 18,30% 11 15,80% 18 26,70% 47 

De 21 a 25 anos 42,70% 65 44,30% 86 40,00% 24 44,70% 51 54,00% 95 

De 26 a 30 anos 31,10% 50 28,90% 56 26,70% 16 24,60% 28 14,20% 25 

De 31 a 35 anos 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 5,10% 9 

De 36 a 40 anos 8,30% 13 7,20% 14 8,30% 5 10,50% 12 0,00% 0 

Acima de 40 anos 5,10% 8 5,20% 10 6,70% 4 4,40% 5 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
De 26 a 30 anos 0,00% 0 0,00% 0 22,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 

De 31 a 35 anos 67,80% 61 15,60% 14 54,00% 27 8,20% 7 33,80% 43 

De 36 a 40 anos 20,00% 18 41,10% 37 24,00% 12 63,60% 54 51,20% 65 

Acima de 40 anos 12,20% 11 43,30% 39 0,00% 0 28,20% 24 15,00% 19 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Até 20 anos 30,00% 15 2,00% 1 26,70% 40 24,40% 61 0,00% 0 

De 21 a 25 anos 44,00% 22 42,00% 21 48,00% 72 54,40% 136 32,00% 16 

De 26 a 30 anos 20,00% 10 48,00% 24 15,30% 23 14,00% 35 50,00% 25 

De 31 a 35 anos 6,00% 3 4,00% 2 4,70% 7 5,60% 14 10,00% 5 

De 36 a 40 anos 0,00% 0 4,00% 2 5,30% 8 1,60% 4 8,00% 4 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 

Entre os professores, os resultados demonstram que a maioria (78,00 a 100,00%) 

possui mais de 30 anos. Possivelmente, esta parcela pode apresentar um maior envolvimento 

com as questões sociais, devido ao compromisso em constituir ou manter família nesta faixa 

etária. Acredita-se que este fato gera uma maior compreensão quanto ao ambiente e bem-estar 
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social, fatos geralmente decorrentes da convivência familiar. Apenas a IES-C tem professores 

com idades de 26 a 30 anos (22,00%). Mesmo sendo a minoria, esta parcela da amostra 

precisa ser levada em consideração quanto às estratégias de responsabilidade social.  

Na comunidade, encontrou-se um público mais jovem (82,00 a 94,00%), com 

idades até 30 anos. Este público tem maior propensão a ser motivado para envolver-se com as 

questões sociais, uma vez que são mais dispostos a interagir e mais curiosos quanto à 

movimentação que ocorre no local de vivência. Especialmente pelo fato de compartilharem a 

mesma faixa etária e interesses com o público universitário. 

Conforme ilustra a Tabela 3, a escolaridade dos alunos varia entre Ensino Médio e 

Graduação, sendo que a maioria possui como maior formação o Ensino Médio. Porém, nas 

IES-A, B, C e D a quantidade (13,30 a 18,00%) de alunos cursando novamente a graduação 

chamou a atenção. Essa realidade pode estar relacionada à faixa etária dos alunos, já que estas 

instituições possuem quantidades consideráveis (12,40 a 15,00%) de alunos com mais de 35 

anos, ou seja, possuem idade para estarem formados e podem estar buscando atualização de 

conhecimentos. Se os alunos estiverem satisfeitos com as instituições, a possibilidade de 

retornarem para realizar uma nova graduação, ou pós-graduação, será maior. 

 

Tabela 3 – Escolaridade (maior formação) dos stakeholders 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Ensino Médio 82,70% 129 82,00% 159 86,70% 52 84,20% 96 98,30% 173 

Graduação 17,30% 27 18,00% 35 13,30% 6 15,80% 18 1,70% 3 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Mestrado 93,30% 84 85,60% 77 68,00% 34 88,20% 75 84,30% 107 

Doutorado 6,70% 6 14,40% 13 32,00% 16 11,80% 10 15,70% 20 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Ensino Básico 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 4,00% 2 

Ensino Fundamental 12,00% 6 22,00% 11 40,60% 61 32,40% 81 46,00% 23 

Ensino Médio 80,00% 40 78,00% 39 54,70% 82 63,20% 158 48,00% 24 

Graduação 6,00% 3 0,00% 0 4,70% 7 4,40% 11 2,00% 1 

Especialização 2,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 

Em relação aos professores, todos os resultados ficaram concentrados entre as 

titulações de mestres ou doutores. Nas cinco universidades a maioria possui Mestrado. Porém, 
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se for levado em consideração o que preconiza o Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa do Ministério da Educação, em que um dos quesitos verificados é a titulação dos 

professores, apenas a IES-C alcança o referencial mínimo de qualidade que requer 20% do 

total do corpo docente composto por doutores (INEP, 2008). Na IES-C 32,00% dos 

professores possui doutorado. 

Entre os membros das comunidades das cinco universidades, a maior parte das 

respostas em relação à escolaridade foi dada para Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Se 

forem levados em consideração os índices de graduados é possível identificar um paradoxo, 

pois apenas uma pequena parte (2,00 a 6,00%) dos membros destas comunidades possui 

graduação, mesmo a maioria tendo idade para estar graduada. É importante que as instituições 

se conscientizem desta situação e analisem formas de identificar as causas desta discrepância. 

Com estar identificação é possível, inclusive, que a demanda das instituições seja aumentada, 

além de aumentar a quantidade de jovens no ensino superior. 

 

Tabela 4 – Atuação profissional dos stakeholders 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Comércio 19,20% 30 16,50% 32 16,70% 10 14,80% 17 15,30% 27 

Indústria 6,40% 10 7,20% 14 5,00% 3 5,30% 6 4,00% 7 

Prestação de Serviço 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 10,80% 19 

Serviço Público 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 15,30% 27 

Estudante 16,70% 26 26,30% 51 28,30% 17 23,70% 27 5,70% 10 

Autônomo 57,10% 89 49,50% 96 48,30% 29 54,40% 62 48,30% 85 

Desempregado 0,60% 1 0,50% 1 1,70% 1 1,80% 2 0,60% 1 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Comércio 64,00% 32 12,00% 6 14,80% 22 12,00% 30 10,00% 5 

Indústria 6,00% 3 2,00% 1 4,00% 6 2,40% 6 0,00% 0 

Prestação de Serviço 10,00% 5 14,00% 7 10,00% 15 13,60% 34 26,00% 13 

Serviço Público 4,00% 2 22,00% 11 17,30% 26 20,80% 52 18,00% 9 

Estudante 0,00% 0 12,00% 6 9,30% 14 7,60% 19 12,00% 6 

Autônomo 8,00% 4 36,00% 18 40,70% 61 42,80% 107 32,00% 16 

Aposentado 8,00% 4 0,00% 0 1,30% 2 0,00% 0 0,00% 0 

Do lar 0,00% 0 2,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Desempregado 0,00% 0 0,00% 0 1,30% 2 0,80% 2 2,00% 1 

Outros 0,00% 0 0,00% 0 1,30% 2 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 
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Na Tabela 4 é possível verificar que a maior parte (48,30 a 57,10%) dos alunos 

trabalha como autônomo. Isso significa que a minoria (5,70 a 28,30%) apenas estuda. Ou seja, 

a maior parte dos alunos possui atividades durante o dia todo, ao conciliar trabalho e aulas. As 

instituições devem levar essa informação em consideração ao pensar em estratégias que as 

aproximem deste público, com propostas que explicitem os benefícios do envolvimentos dos 

mesmos. Nas cinco universidades uma pequena parte (0,50 a 1,80%) assinalou a alternativa 

"Desempregado", o que possibilita entender que os alunos possuem uma atividade 

profissional além de estudar, porém não estavam exercendo no momento em que responderam 

o questionário.  

Quanto aos membros das comunidades, em relação à IES-A, a maior parte 

(57,10%) dos respondentes afirma trabalhar no comércio. Nas IES-B, C, D e E, a maioria das 

respostas (36,00 a 42,80%) indica que os membros da comunidade trabalham como 

autônomos.  

Observa-se na Tabela 5 que entre os alunos, professores membros das comunidades 

e fornecedores a porcentagem (50,00 a 100,00%) de respostas afirmando que as cinco 

universidades são socialmente responsáveis representou a maioria. Embora acreditando que os 

respondentes não compreendem completamente o contexto que envolve um processo de 

responsabilidade social, eles possuem uma imagem positiva das instituições. Vale ressaltar 

que o compromisso social da universidade está relacionado à prestação de contas que ela deve 

fazer à sociedade; isso precisa ocorrer a partir de um contexto mais amplo, que envolva o 

estabelecimento de uma sociedade mais justa, com a compreensão das pessoas como 

indivíduos e cidadãos (GOERGEN, 2006). Este é um fator favorável ao desenvolvimento das 

estratégias de aproximação destas IES com seus stakeholders, o fato de as perceberem como 

socialmente responsáveis significa uma predisposição inicial da conquista e, por conseguinte, 

um grande passo para a satisfação do papel social das universidades. 

Quanto aos concorrentes das três instituições, IES-A, B, e E a maioria acredita que 

as IES são socialmente responsáveis; nas IES-C e D todos os concorrentes responderam que a 

universidade talvez seja socialmente responsável. Chamou a atenção a quantidade desta 

resposta "Talvez" entre todos os stakeholders, que pode ser considerada uma resposta neutra, 

ou seja, possivelmente o respondente não compreende ao certo o que significa ser socialmente 

responsável, mas optou por não declarar expressamente com a resposta "Não sei".  
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Tabela 5 – Percepção dos stakeholders sobre a responsabilidade social das universidades 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Sim 50,00% 78 54,10% 105 65,00% 39 57,90% 66 50,00% 88 

Não 12,80% 20 9,30% 18 5,00% 3 10,50% 12 10,80% 19 

Talvez 27,60% 43 25,30% 49 30,00% 18 21,10% 24 22,70% 40 

Não sabe 9,60% 15 11,30% 22 0,00% 0 10,50% 12 16,50% 29 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Sim 91,20% 82 91,10% 82 98,00% 49 95,30% 81 100,00% 127 

Não 1,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Talvez 4,40% 4 5,60% 5 2,00% 1 0,00% 4 0,00% 0 

Não sabe 3,30% 3 3,30% 3 0,00% 0 4,70% 0 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Sim 76,00% 38 80,00% 40 72,70% 109 73,60% 184 54,00% 27 

Não 2,00% 1 0,00% 0 2,70% 4 3,60% 9 2,00% 1 

Talvez 10,00% 5 8,00% 4 11,30% 17 11,60% 29 12,00% 6 

Não sabe 12,00% 6 12,00% 6 13,30% 20 11,20% 28 32,00% 16 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Sim 2 2 0 0 3 

Talvez 1 1 3 3 0 

TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Sim 5 5 4 4 5 

Talvez 0 0 1 1 0 

TOTAL 5 5 5 5 5 

 

As próximas análises referem-se às 16 afirmativas aplicadas aos stakeholders, 

levando-se em consideração as categorias de responsabilidade social indicadas por Carroll 

(1991). As Afirmações 1, 2 e 3 foram realizadas para verificar a percepção dos stakeholders 

quanto à Responsabilidade Econômica das IES. Esta categoria diz respeito ao desempenho 

das organizações quanto à oferta de bens e serviços que possam suprir as demandas da 

sociedade, além da geração de empregos e competitividade no mercado.  

Os resultados para a Afirmação 1 estão ilustrados na Tabela 6. Em relação aos 

cursos oferecidos, os stakeholders alunos afirmaram, numa média 12,62%, que estes atendem 

às necessidades da sociedade. Todavia, esta média é considerada muito aquém do ideal 

perante a comunidade acadêmica.  Porém, uma média de 48,44%, concordou parcialmente, 

amenizando a problemática da média anterior. Além disso, 22,46% discorda parcialmente, 
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representando a falta de conhecimento quanto à importância dos cursos oferecidos, ou a falta 

de concordância de que estes estejam de acordo com as necessidades da sociedade. Isso 

significa que deverá haver um grande esforço no sentido de compreensão do real papel das 

propostas da IES. 

 

Tabela 6 - Opinião dos stakeholders sobre a oferta de cursos que atendem 

às necessidades da sociedade 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 10,90% 17 12,40% 24 16,70% 10 12,30% 14 10,80% 19 

Concordo Parcialmente 43,00% 67 49,50% 96 51,70% 31 49,10% 56 48,90% 86 

Não sei 16,00% 25 14,40% 28 11,60% 7 12,30% 14 17,00% 30 

Discordo Parcialmente 28,20% 44 21,10% 41 18,30% 11 23,70% 27 21,00% 37 

Discordo Totalmente 1,90% 3 2,60% 5 1,70% 1 2,60% 3 2,30% 4 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 51,10% 46 54,40% 49 80,00% 40 67,10% 57 49,60% 63 

Concordo Parcialmente 37,80% 34 36,70% 33 18,00% 9 28,20% 24 39,40% 50 

Discordo Parcialmente 11,10% 10 8,90% 8 2,00% 1 4,70% 4 11,00% 14 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 44,00% 22 50,00% 25 43,30% 65 37,20% 93 32,00% 16 

Concordo Parcialmente 38,00% 19 26,00% 13 34,70% 52 35,60% 89 40,00% 20 

Não sei 18,00% 9 24,00% 12 22,00% 33 24,80% 62 20,00% 10 

Discordo Parcialmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,40% 1 4,00% 2 

Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 2,00% 5 4,00% 2 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 1 0 0 0 3 

Concordo Parcialmente 1 3 3 3 0 

Não sei 1 0 0 0 0 

TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 1 3 3 3 4 

Concordo Parcialmente 1 0 0 0 0 

Não sei 3 2 2 2 1 

TOTAL 5 5 5 5 5 

 

Já entre os stakeholders professores a concordância foi maior, em média 60,44%, 

concorda totalmente que as IES onde trabalham oferecem cursos que atendem às necessidades 

da sociedade. Além destes, uma média de 32,02% concorda parcialmente com esta 

informação. Mesmo assim, existe uma média de 7,54% que discorda parcialmente. Se existe 
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uma parte dos professores que acredita que os cursos oferecidos pelas IES não atendem de 

forma satisfatória o que a sociedade necessita, é importante que seja verificado o porquê. É 

possível que estes não estejam tendo abertura dos gestores ou que não tenham este ímpeto, 

para levar suas opiniões aos mesmos. 

Assim como os professores, a maior parte dos membros da comunidade concorda 

parcialmente (32,02%) ou concorda totalmente (60,44%) que os cursos das IES atendem às 

necessidades da sociedade. Mesmo assim, existe uma parcela considerável, numa média de 

21,76%, que demonstra não conhecer os cursos ou não sabe se estes atendem realmente às 

necessidades da sociedade. O desconhecimento da comunidade é um fator que pode indicar 

uma falha na comunicação das IES com o público externo. Se a comunidade onde está 

inserida não conhece totalmente os cursos e se estes atendem às suas necessidades, é possível 

que a sociedade em geral não esteja recebendo essa informação de forma adequada.   

Entre os concorrentes, houve concordância, porém, na maioria das IES os 

respondentes afirmaram concordar parcialmente. Apenas os concorrentes da IES-E foram 

unânimes ao dizer que a instituição oferta cursos que atendem às necessidades da sociedade. 

Independentemente de a resposta ter sido “concordo totalmente” ou “concordo parcialmente”, 

é visto que estas universidades possuem imagens positivas diante da concorrência em relação 

a esta característica. 

A concordância aconteceu, também, entre os fornecedores. A maior parte 

respondeu que concorda totalmente que as IES para as quais fornecem produtos ou serviços 

estão ofertando cursos de acordo com os anseios da sociedade. Porém, houve uma média que 

assinalou “Não sei”. Isso evidencia que há um desconhecimento por parte dos fornecedores 

em relação aos cursos que são ofertados pelas IES. 

De um modo geral, pressupõe-se que as necessidades da sociedade nem sempre são 

aquelas que oferecem o maior retorno financeiro, como, por exemplo, os cursos mais 

procurados, que envolvem as Ciências Sociais Aplicadas. Demandas sociais como segurança, 

saúde, arte e lazer possuem pouca demanda estudantil, mas representam soluções para os 

problemas sociais. 

A segunda afirmação tinha o objetivo de verificar se, na opinião dos stakeholders, a 

abertura de cursos pelas IES possibilita a geração de empregos. Conforme a Tabela 7, assim 

como na primeira afirmativa, a quantidade de alunos em total concordância com esta 

informação é bastante reduzida, em média 7,14%. Mesmo que a concordância parcial tenha 
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sido alta, com média de 44,26%, este resultado é preocupante, afinal os alunos deveriam ser 

aqueles que melhor percebem os cursos como fonte de geração de empregos. Neste caso, pode 

estar havendo certa falta de interesse por parte dos alunos nas atividades que estão realizando, 

ou as IES não estão sabendo levar às salas de aulas a devida importância que cada curso tem 

para o mercado de trabalho e, conseqüentemente, para a geração de empregos. 

 

Tabela 7 – Opinião dos stakeholders sobre a abertura de novos cursos para a geração de 

empregos 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 5,80% 9 7,20% 14 10,00% 6 5,30% 6 7,40% 13 

Concordo Parcialmente 40,40% 63 41,20% 80 48,30% 29 46,50% 53 44,90% 79 

Não sei 30,80% 48 30,40% 59 21,70% 13 21,90% 25 27,30% 48 

Discordo Parcialmente 21,20% 33 18,60% 36 18,30% 11 23,70% 27 18,20% 32 

Discordo Totalmente 1,90% 3 2,60% 5 1,70% 1 2,60% 3 2,30% 4 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 57,80% 52 58,90% 53 82,00% 41 71,80% 61 57,50% 73 

Concordo Parcialmente 33,30% 30 32,20% 29 16,00% 8 23,50% 20 33,10% 42 

Discordo Parcialmente 8,90% 8 8,90% 8 2,00% 1 4,70% 4 9,40% 12 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 40,00% 20 48,00% 24 33,30% 50 32,40% 81 30,00% 15 

Concordo Parcialmente 44,00% 22 24,00% 12 46,00% 69 40,00% 100 22,00% 11 

Não sei 16,00% 8 28,00% 14 20,70% 31 27,60% 69 40,00% 20 

Discordo Parcialmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 6,00% 3 

Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 2,00% 1 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 0 0 0 0 3 

Concordo Parcialmente 2 1 2 2 0 

Não sei 0 2 1 1 0 

Discordo Parcialmente 1 0 0 0 0 

TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 1 0 0 0 4 

Concordo Parcialmente 0 4 4 4 1 

Não sei 4 1 1 1 0 

TOTAL 5 5 5 5 5 

 

A maioria (65,60%) dos professores está totalmente de acordo com a afirmação 

proposta, em que a abertura de novos cursos é considerada uma forma de geração de 
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empregos; além disso, outra parcela significante concorda parcialmente (27,62%). A minoria 

não possui a mesma opinião, com uma média de 6,78% de discordância. Os professores estão 

em contato diários com os alunos, além de serem vistos muitas vezes como exemplos a ser 

seguido. Mesmo que a representatividade seja pequena, esta amostra que discorda 

parcialmente da possibilidade de geração de empregos a partir da abertura de cursos, pode 

influencia negativamente a opinião de alguns alunos, ou simplesmente deixar de motivá-los 

quanto às profissões que serão exercidas.  

Em relação aos concorrentes, mais uma vez apenas os concorrentes da IES-E 

responderam estar totalmente de acordo com a afirmação. Para as IES-A, C e D a maior parte 

das respostas indica uma concordância parcial e os da IES-B não sabem se a abertura de 

cursos pode gerar empregos. Diante da Afirmativa 2, é possível perceber que a imagem dos 

concorrentes em relação à geração de empregos não é tão positiva quanto ao atendimento das 

necessidades da sociedade com a oferta dos cursos destas instituições.  

Quanto aos fornecedores, a maior parte (2,6) concorda parcialmente que as IES, ao 

abrirem novos cursos, possibilitam a geração de empregos. Os fornecedores da IES-A não 

sabem se isso realmente acontece, entre os cinco fornecedores, quatro responderam “Não sei”. 

Como na questão anterior os fornecedores responderam não saber se os cursos atendem às 

necessidades da sociedade, é controversa a resposta à Afirmação 2, em que a maioria 

concorda que a abertura de novos cursos pode aumentar a oferta de empregos.  

A Tabela 8 traz os resultados para a Afirmação 3 e refere-se aos investimentos das 

IES analisadas em formação acadêmica e profissional. A maior parte afirma não saber 

(38,50%) ou concorda apenas parcialmente (36,46%) com os investimentos mencionados. 

Somente uma média de 8,74% diz estar totalmente de acordo. Além disso, uma média 

considerável diz discordar parcialmente (16,18%).  

A falta de percepção dos alunos quanto aos investimentos em formação acadêmica 

e profissional por parte das universidades pode estar diretamente relacionada ao 

desconhecimento destes quanto à possibilidade de geração de empregos com a abertura dos 

cursos. Os gestores devem preocupar-se com a oferta de atividades (mini-palestras, cursos, 

workshops, etc.), que os oriente sobre as atribuições dos profissionais das áreas em que os 

alunos serão graduados, a situação atual do mercado para estas profissões, além de trazer para 

a rotina das instituições políticas que visem a inserção dos estudantes no mercado de trabalho.  
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É perceptível a satisfação dos professores com os investimentos realizados pelas 

universidades em formação acadêmica e profissional. A média de respondentes que concorda 

totalmente com a afirmação é de 82,20%. Todos os demais responderam que estão 

parcialmente em acordo. Para esta afirmação, entre os professores, não houve desacordo. As 

universidades estão oportunizando um desenvolvimento contínuo dos profissionais que atuam 

em sala de aula com os alunos.  

Tabela 8 – Opinião dos stakeholders sobre investimentos das universidades em 

formação acadêmica e profissional  

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 10,30% 16 8,80% 17 11,70% 7 6,10% 7 6,80% 12 

Concordo Parcialmente 38,50% 60 36,10% 70 31,70% 19 36,80% 42 39,20% 69 

Não sei 35,80% 56 37,60% 73 43,30% 26 37,70% 43 38,10% 67 

Discordo Parcialmente 15,40% 24 17,50% 34 13,30% 8 19,40% 22 15,30% 27 

Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,60% 1 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 80,00% 72 82,20% 74 90,00% 45 82,40% 70 76,40% 97 

Concordo Parcialmente 20,00% 18 17,80% 16 10,00% 5 17,60% 15 23,60% 30 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 30,00% 15 38,00% 19 26,00% 39 27,60% 69 42,00% 21 

Concordo Parcialmente 32,00% 16 20,00% 10 35,30% 53 34,80% 87 24,00% 12 

Não sei 38,00% 19 42,00% 21 38,70% 58 37,20% 93 34,00% 17 

Discordo Parcialmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,40% 1 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 0 0 0 1 2 

Concordo Parcialmente 2 3 2 2 1 

Não sei 1 0 1 0 0 

TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 1 0 0 0 2 

Concordo Parcialmente 0 2 2 2 1 

Não sei 4 3 3 3 2 

TOTAL 5 5 5 5 5 

 

Houve dispersão nos resultados dos membros das comunidades. Os resultados 

ficaram proporcionalmente dividimos entre uma média (37,98%) que não sabe responder se as 

instituições realizam os investimentos, outra parcela (32,72%) que concorda totalmente e, por 

fim, os uma média de 29,22%, que concorda parcialmente. Como os membros das 
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comunidades não vivem o dia-a-dia dentro das instituições, é aceitável que não conheçam ao 

certo os investimentos realizados para alunos, professores, e demais envolvidos. Porém, o 

desconhecimento de uma parcela considerável indica que os membros da comunidade não 

estão sentindo-se favorecidos com tais investimentos.  

A destinação de recursos para a melhoria da atuação acadêmica e profissional dos 

membros da comunidade pode ser compreendida como uma forma de desenvolvimento das 

pessoas da comunidade, mas, também, como fator de benefício das próprias instituições, que 

poderão fazer uso de tais profissionais capacitados em seu quadro de colaboradores, ou 

mesmo como futuros alunos. 

Entre os concorrentes, a maior parte (2), concorda parcialmente com a afirmação 

proposta. A concordância parcial, em se tratando de concorrentes, pode ser considerada uma 

resposta afirmativa. Uma das instituições afirmou durante entrevista que realiza parcerias com 

as concorrentes em benefício dos stakeholders. Este exemplo deve ser seguido pelas demais, 

pois a troca de experiências e a realização de atividades e investimentos em conjunto teriam 

valor agregado diante da sociedade, principalmente, ante aos beneficiados. 

Já entre os fornecedores, a maioria (3) afirma não ter conhecimentos sobre os 

investimentos realizados pelas universidades em formação acadêmica e profissional. Assim 

como os membros da comunidade, os fornecedores provavelmente não estejam sendo 

beneficiados com investimentos deste tipo. Com o advento da educação a distância, mesmo 

que os fornecedores não sejam da mesma cidade que as instituições, é possível disponibilizar 

cursos, treinamentos, etc., em áreas como a de atendimento ao cliente, ou mesmo nos 

processos de produção. 

As afirmações 4 e 5 foram realizadas para verificar a opinião dos stakeholders 

sobre a Responsabilidade Legal das instituições pesquisadas. Carroll (1991) preconiza que 

organizações socialmente responsáveis devem cumprir as leis e submeterem-se a um 

comportamento ético, com operações justas. 

Conforme a Tabela 9, a maior parte (52,86%) dos alunos não sabe se as instituições 

cumprem as leis, conforme é proposta na Afirmação 4. Na verdade, é possível que eles sequer 

conheçam a legislação que rege as universidades. Chamou a atenção a porcentagem (8,28%) 

de alunos que discorda parcialmente. Mesmo sendo uma pequena parte da amostra, não é 

favorável às universidades que os alunos tenham uma opinião negativa quanto à idoneidade 

delas, já que estes alunos estão em contato com a comunidade e podem influenciar 
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negativamente a imagem externa das IES. Uma alternativa é manter um canal de 

comunicação, que informe os alunos sobre a legislação universitária, mostrando a eles como 

cada ponto está sendo devidamente exercido. 

 

Tabela 9 – Opinião dos stakeholders sobre a obediência das universidades às 

leis vigentes  

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 9,60% 15 8,20% 16 5,00% 3 4,40% 5 7,40% 13 

Concordo Parcialmente 29,50% 46 33,50% 65 35,00% 21 29,80% 34 31,30% 55 

Não sei 51,90% 81 49,00% 95 53,30% 32 57,90% 66 52,20% 92 

Discordo Parcialmente 9,00% 14 9,30% 18 6,70% 4 7,90% 9 8,50% 15 

Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,60% 1 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 83,30% 75 83,30% 75 92,00% 46 83,50% 71 81,10% 103 

Concordo Parcialmente 16,70% 15 16,70% 15 8,00% 4 16,50% 14 18,90% 24 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 44,00% 22 50,00% 29 44,00% 72 36,00% 101 30,00% 7 

Concordo Parcialmente 24,00% 12 24,00% 7 39,30% 40 37,20% 67 20,00% 13 

Não sei 24,00% 12 22,00% 13 14,70% 32 25,20% 72 48,00% 29 

Discordo Parcialmente 2,00% 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 3 0,00% 0 

Discordo Totalmente 6,00% 3 4,00% 1 2,00% 5 1,60% 7 2,00% 1 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 0 0 1 1 2 

Concordo Parcialmente 3 3 2 2 1 

TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 3 2 2 2 5 

Concordo Parcialmente 2 3 3 3 0 

TOTAL 5 5 5 5 5 

 

Os professores demonstraram conhecer a legislação relacionada às IES, sendo que a 

maioria (84,64%) concorda totalmente que as universidades onde lecionam cumprem as leis 

vigentes. A concordância por parte dos professores leva a crer que as instituições pesquisadas 

obedecem às leis em vigor, principalmente, a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), que 

institui as relações de trabalho entre os professores e as universidades. 
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A concordância aconteceu também entre os membros das comunidades, com média 

de 40,80% entre os que concordam totalmente e de 28,90% para aqueles que concordam 

parcialmente. Apesar disso, existem muitas pessoas (26,78%) das comunidades que não 

sabem se as IES realmente cumprem as leis em vigor. 

A maior parte (2,2) dos concorrentes concorda parcialmente e a maioria (2,8) dos 

fornecedores está totalmente de acordo com o cumprimento das leis por parte das instituições 

pesquisadas. Nenhum dos respondentes discordou da afirmação proposta. Aparentemente, 

existe um conhecimento maior destes stakeholders do que dos próprios alunos, que vivem o 

dia-a-dia nas instituições e que são, na verdade, o motivo primeiro de sua existência. 

Entre os stakeholders analisados, os alunos foram os que perceberam o 

cumprimento das leis de forma mais negativa. Além disso, existe um grande desconhecimento 

por parte destes e dos membros da comunidade sobre a conduta legal das universidades. 

Segundo Carroll (1991), as leis traduzem comportamentos e condutas que a sociedade julga 

certos ou errados. É importante que a gestão das instituições seja conduzida da forma mais 

transparente possível, para que estes atores consigam enxergar a conduta das IES da mesma 

forma que os professores o fazem. 

Mais uma vez, a maior parte (46,12%) dos alunos não sabe informar se as 

instituições respeitam as leis de higiene e segurança para a integridade física de todos, 

conforme proposto na Afirmação 5 e exposto na Tabela 10. Esta afirmação reafirma a falta de 

conhecimento dos respondentes sobre a legislação que rege as universidades. Ainda assim, 

uma parcela representativa (34,60%) concorda parcialmente com a informação. Entre os 

alunos, houve também discordância parcial com uma média de 10,70%, que traduz a 

percepção de uma possível conduta incorreta por parte das IES.    

A concordância total entre os professores foi alta, com média de 87,68%. Estes 

profissionais estão em contato diários com os alunos e podem ser orientados a agir de forma a 

informá-los e instruí-los para a conduta adotada pelas instituições diante do cumprimento das 

leis de higiene e segurança. 

Os membros das comunidades das IES-A, B, C e D estão de pleno acordo quanto à 

obediência das IES às leis, com média de respostas de 44,00%. As médias de 

desconhecimento (20,47%) e discordância total (2,90%) também vão de encontro à afirmação 

anterior. Apenas a IES-E apresentou resultados diferentes e indica que a maior parte (48,00%) 
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dos membros da comunidade não sabem se a mesma respeita a legislação e a segunda maior 

(30,00%) parcela concorda totalmente com esta informação. 

Entre os concorrentes uma média de 2,2 acredita parcialmente que as instituições 

obedecem às leis citadas. Já a maior parte (média 2) dos fornecedores concorda totalmente 

com a afirmação, enquanto em média 1,8 estão parcialmente de acordo. Para esta afirmativa, 

que leva em consideração a legislação específica sobre higiene e segurança, uma média de 1,2 

indica não saber se o cumprimento realmente ocorre neste caso. 

 

Tabela 10 – Opinião dos stakeholders sobre a obediência das universidades às 

leis de higiene e segurança 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 10,30% 16 9,30% 18 8,30% 5 7,00% 8 8,00% 14 

Concordo Parcialmente 31,40% 49 37,60% 73 33,30% 20 33,30% 38 37,40% 66 

Não sei 45,50% 71 42,80% 83 51,70% 31 47,40% 54 43,20% 76 

Discordo Parcialmente 12,80% 20 10,30% 20 6,70% 4 12,30% 14 11,40% 20 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 86,70% 78 85,60% 77 92,00% 46 90,60% 77 83,50% 106 

Concordo Parcialmente 13,30% 12 14,40% 13 8,00% 4 9,40% 8 16,50% 21 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 46,00% 23 50,00% 25 44,00% 66 36,00% 90 30,00% 15 

Concordo Parcialmente 30,00% 15 24,00% 12 39,30% 59 37,20% 93 20,00% 10 

Não sei 20,00% 10 22,00% 11 14,70% 22 25,20% 63 48,00% 24 

Discordo Parcialmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 2,00% 1 

Discordo Totalmente 4,00% 2 4,00% 2 2,00% 3 1,60% 4 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 2 0 1 1 2 

Concordo Parcialmente 1 3 2 2 1 

TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 1 2 2 2 3 

Concordo Parcialmente 2 2 2 2 1 

Não sei 2 1 1 1 1 

TOTAL 5 5 5 5 5 

 

A Responsabilidade Ética, segundo Carroll (1991), é a força motriz da 

Responsabilidade Legal e indica a realização de operações pelas organizações, de forma que a 
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sociedade as entenda como corretas. Como são princípios subjetivos, a aplicação no meio 

organizacional é muito complexa. Por isso, para esta categoria, foram realizadas mais 

afirmações, sendo da 6 a 11. 

Afirmação 6 solicitava aos respondentes que opinassem sobre os possíveis danos 

causados pelas IES. De acordo com a Tabela 11, a maior parte (50,60%) das respostas dos 

alunos indica que estes não sabem se as universidades realmente não prejudicam ninguém 

voluntariamente. A média de concordância total, 6,80%, pode ser considerada baixa se 

comparada à média de desconhecimento (50,60%) e à média de discordância parcial (7,28%). 

É importante ressaltar, que a discordância verificada, seria o mesmo que afirmar que estes 

7,28% acreditam que as IES prejudicam voluntariamente algumas pessoas. A problemática é 

amenizada pela média de concordância parcial, de 35,32%. Mesmo assim, este resultado é 

verdadeiramente preocupante, pois, mais uma vez demonstra a relutância por parte dos alunos 

diante de algumas decisões que estão sendo tomadas pelos gestores.  

A realidade entre os professores é muito diferente, pois a maioria (87,62%) 

concorda totalmente com a afirmação e os demais concordam parcialmente. Mais uma vez, 

não houve discordância entre estes stakeholders, o que indica uma imagem bastante positiva 

das instituições onde trabalham. 

Com uma média de 45,30%, a maior parte dos membros da comunidade demonstra 

não saber se as IES possuem ou não intenção de causar danos às pessoas. A segunda maior 

parcela, com média de 32,14%, afirma que as universidades não prejudicam ninguém 

voluntariamente e 21,54% concorda parcialmente com a afirmação. Mesmo estando distante 

da opinião ideal, ao menos as médias de discordância foram baixas, o que indica que estes 

stakeholders não se sentem diretamente prejudicados pelas instituições pesquisadas.  

Não houve discordância, também, entre os concorrentes. Para eles, as universidades 

pesquisadas não prejudicam ninguém voluntariamente. A média de concordância total foi de 

1,8 e de concordância parcial, de 1,2. As concorrentes questionadas são todas públicas, mas os 

resultados apresentados até o momento indicam que estas possuem uma imagem positiva de 

universidades privadas. 

Entre os fornecedores, a maior parte (2,2) concorda totalmente com a Afirmação 6, 

porém, a quantidade de respondentes que não sabe informar está bem próxima, com média de 

2. Em se tratando de uma relação de cliente e fornecedor, não é normal este desconhecimento. 
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Ele pode indicar que existe algum ponto nos processos de compra e contrato de produtos e 

serviços, que podem não estar de pleno acordo dos fornecedores. 

 

Tabela 11 – Opinião dos stakeholders sobre a afirmação "A universidade não prejudica 

ninguém voluntariamente" 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 6,40% 10 6,70% 13 10,00% 6 1,80% 2 9,10% 16 

Concordo Parcialmente 37,80% 59 41,80% 81 25,00% 15 35,10% 40 36,90% 65 

Não sei 42,30% 66 44,80% 87 60,00% 36 57,00% 65 48,90% 86 

Discordo Parcialmente 13,50% 21 6,70% 13 5,00% 3 6,10% 7 5,10% 9 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 85,60% 77 85,60% 77 92,00% 46 90,60% 77 84,30% 107 

Concordo Parcialmente 14,40% 13 14,40% 13 8,00% 4 9,40% 8 15,70% 20 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 34,00% 17 42,00% 21 30,70% 46 28,00% 70 26,00% 13 

Concordo Parcialmente 20,00% 10 28,00% 14 19,30% 29 26,40% 66 14,00% 7 

Não sei 46,00% 23 30,00% 15 49,30% 74 43,20% 108 58,00% 29 

Discordo Parcialmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,20% 3 2,00% 1 

Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 0,70% 1 1,20% 3 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 2 1 2 1 3 

Concordo Parcialmente 1 2 1 2 0 

TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 3 0 2 2 4 

Concordo Parcialmente 2 2 0 0 0 

Não sei 0 3 3 3 1 

TOTAL 5 5 5 5 5 

 

A Tabela 12 ilustra os resultados obtidos para a Afirmação 7, que verificava a 

existência de um código de ética nas universidades. Conforme pode ser observado, a maior 

parte (46,44%) das respostas indica que os alunos não sabem se as universidades onde 

estudam possuem um código de ética. Uma média de 11,98% discorda parcialmente da 

afirmação. Durante entrevista com os gestores, não foi citada a existência de um código de 

ética ou conduta formalizado, o que vem a corroborar com a falta de conhecimento por parte 

dos alunos. Mesmo assim, houve uma média de 8,12% de concordância total e de 33,46%, de 

concordância parcial. O fato de existir este consentimento, apesar da ausência de um 
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documento formal, leva a crer que os valores e princípios éticos das instituições estão sendo 

percebidos por estes stakeholders, mesmo de forma intangível.  

O mesmo ocorre por parte dos professores, porém com uma percepção ainda maior 

de valores e princípios éticos nos processos de gestão desempenhados pelas IES. Isso pode ser 

verificado a partir da média de concordância total, de 88,60%. Ou seja, mesmo com a 

ausência de um documento formal que indique os princípios de conduta e os valores das 

instituições, os professores as percebem de forma bastante ética. 

 

Tabela 12 – Opinião dos stakeholders sobre a existência de código de ética nas 

universidades 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 7,10% 11 8,20% 16 10,00% 6 7,90% 9 7,40% 13 

Concordo Parcialmente 33,30% 52 36,10% 70 31,70% 19 29,80% 34 36,40% 64 

Não sei 44,20% 69 43,30% 84 51,60% 31 48,30% 55 44,80% 79 

Discordo Parcialmente 15,40% 24 12,40% 24 6,70% 4 14,00% 16 11,40% 20 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 86,70% 78 86,70% 78 94,00% 47 90,60% 77 85,00% 108 

Concordo Parcialmente 13,30% 12 13,30% 12 6,00% 3 9,40% 8 15,00% 19 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 34,00% 17 30,00% 15 28,70% 43 24,80% 62 24,00% 12 

Concordo Parcialmente 26,00% 13 32,00% 16 34,00% 51 37,60% 94 34,00% 17 

Não sei 40,00% 20 38,00% 19 34,60% 52 35,20% 88 38,00% 19 

Discordo Parcialmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,80% 2 4,00% 2 

Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 2,70% 4 1,60% 4 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 1 1 1 1 3 

Concordo Parcialmente 2 2 2 2 0 

TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 4 2 2 2 5 

Concordo Parcialmente 0 1 1 1 0 

Não sei 1 2 2 2 0 

TOTAL 5 5 5 5 5 

 

As respostas dos membros das comunidades demonstram que a maior parte 

(37,16%) não sabe se as instituições possuem um código de ética definido. Porém, assim 
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como verificado entre os alunos, uma parcela concorda com a afirmação, apesar da ausência 

do documento; uma média de 32,72% concorda parcialmente e 28,30% concorda totalmente. 

É provável que mais uma vez os respondentes estejam levando em consideração o padrão de 

comportamento dos processos realizados pelas IES e não a existência de documentos que 

relacionem os procedimentos como modelos a serem seguidos. 

As universidades concorrentes entendem que existe um código de conduta nas IES 

analisadas, já que uma média de 1,4 concordou parcialmente e uma média de 1,6 concordou 

totalmente com a afirmação proposta. Entre os fornecedores, a maior parte (média 3) também 

percebe a existência de valores e princípios éticos na gestão das instituições pesquisadas.  

A imagem de um ambiente ético poderia ser mais bem percebida pelos diversos 

stakeholders a partir da elaboração de um documento em que os princípios de conduta 

estejam expressos, pois conotará a admissão de um maior compromisso por parte das 

instituições. Este documento deve ser elaborado de forma a explicitar o compromisso com a 

transparência e veracidade de informações prestadas aos diversos stakeholders. Além disso, o 

código precisa contemplar itens claros sobre a proibição de práticas ilegais na gestão da 

organização. Os valores e princípios do código de ética devem estar incorporados aos 

processos de trabalhos e às atitudes de dirigentes e funcionários (ETHOS, 2007). 

Conforme Tabela 13, a maior parte (48,86%) das respostas indica que os alunos não 

sabem se as universidades lhes fornecem um ambiente ético. Esta afirmativa, sugerida na 

Afirmação 8, indica que nas universidades estas questões são pouco divulgadas, ou ainda 

incipientes, uma vez que não são percebidas pelos alunos. Além disso, apenas uma pequena 

parcela (8,26%) está de pleno acordo. Esta média foi amenizada pela quantidade 33,44% de 

respondentes que concordou parcialmente. Porém, chama à atenção a discordância parcial de 

9,44%. Apesar de não parecer alto, este índice deve colocar os gestores em alerta, pois 

corrobora com os resultados encontrados nas duas afirmações anteriores, referentes à 

existência de um código de ética e à falta de intenção das IES de prejudicá-los.  

Com uma média de 88,60%, a maioria dos professores está totalmente de acordo 

com a existência de um ambiente ético para alunos. Uma parcela significativa dos membros 

das comunidades concorda com a afirmação, sendo que 36,88% concorda parcialmente e 

36,18% concorda totalmente. Existe, ainda, uma parcela (26,22%) que não sabe informar se o 

ambiente para alunos é realmente ético. As pessoas das comunidades possuem menor contato 

diário com as IES, seria compreensível se a média de desconhecimento fosse maior que as 
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demais. Porém, a imagem positiva que os membros das comunidades possuem destas IES 

pode estar influenciando a média de concordância nas afirmações que reforçam esta imagem. 

A maioria (1,8) dos concorrentes acredita totalmente na existência de um ambiente 

ético para os alunos; apenas uma média de 0,2 não soube responder à afirmação. O inverso 

ocorreu entre os fornecedores, sendo que a maior parte (2,6) não sabe afirmar se o ambiente 

para os alunos é ético, enquanto em média 1,6 está de acordo com a informação.  

 

Tabela 13 – Opinião dos stakeholders sobre a existência de um ambiente ético nas 

universidades para os alunos  

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 9,60% 15 8,20% 16 8,30% 5 6,10% 7 9,10% 16 

Concordo Parcialmente 29,50% 46 33,50% 65 38,40% 23 27,20% 31 38,60% 68 

Não sei 48,70% 76 48,50% 94 45,00% 27 56,10% 64 46,00% 81 

Discordo Parcialmente 12,20% 19 9,80% 19 8,30% 5 10,60% 12 6,30% 11 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 86,70% 77 86,70% 84 94,00% 46 90,60% 77 85,00% 114 

Concordo Parcialmente 13,30% 13 13,30% 6 6,00% 4 9,40% 8 15,00% 13 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 50,00% 25 54,00% 27 33,30% 50 27,60% 69 16,00% 8 

Concordo Parcialmente 34,00% 17 32,00% 16 35,40% 53 41,00% 101 42,00% 21 

Não sei 16,00% 8 14,00% 7 31,30% 47 29,80% 74 40,00% 20 

Discordo Parcialmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,60% 4 2,00% 1 

Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,80% 2 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 2 1 2 2 2 

Concordo Parcialmente 0 2 1 1 1 

Não sei 1 0 0 0 0 

TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 0 2 2 2 2 

Concordo Parcialmente 0 1 1 1 1 

Não sei 5 2 2 2 2 

TOTAL 5 5 5 5 5 

 

A Tabela 14 ilustra os resultados para a Afirmação 9, que verificava a existência de 

um ambiente ético nas universidades para os professores. A quantidade mais representativa 

(49,74%) de respostas possibilita entender que os alunos não sabem se existe um ambiente 
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ético. Novamente, houve uma pequena média de concordância total (6,14%), reforçada pela 

média de concordância parcial, de 34,28%. Houve discordância parcial por uma média de 

9,52% de alunos. 

No entanto, os professores estão mais certos da existência de um ambiente ético 

para eles nas instituições onde trabalham. Isso pode ser compreendido a partir da média de 

concordância total encontrada, sendo de 94,32%. A opinião dos alunos é bastante contrastante 

a dos professores, o que leva a crer que a resposta deles não está sendo direcionada à 

realidade dos professores, mas influenciada pela opinião em relação a eles próprios.  

 

Tabela 14 - Opinião dos stakeholders sobre a existência de um ambiente ético 

nas universidades para os professores 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 4,50% 7 4,60% 9 13,30% 8 2,60% 3 5,70% 10 

Concordo Parcialmente 32,10% 50 34,00% 66 35,00% 22 33,30% 38 37,50% 66 
Não sei 51,30% 80 49,00% 95 50,00% 29 51,80% 59 46,60% 82 

Discordo Parcialmente 11,50% 18 11,90% 23 1,70% 1 12,30% 14 10,20% 18 
Discordo Totalmente 0,60% 1 0,50% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 
PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 94,40% 85 97,80% 88 90,00% 45 94,10% 80 95,30% 121 
Concordo Parcialmente 5,60% 5 2,20% 2 10,00% 5 5,90% 5 4,70% 6 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 
COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 42,00% 21 50,00% 25 29,30% 44 30,00% 75 16,00% 8 
Concordo Parcialmente 32,00% 16 30,00% 15 37,40% 53 35,20% 88 36,00% 18 

Não sei 26,00% 13 20,00% 10 33,30% 50 32,40% 81 40,00% 20 
Discordo Parcialmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,40% 1 8,00% 4 
Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 2,00% 3 2,00% 5 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 2 0 1 2 2 

Concordo Parcialmente 0 3 2 1 1 

Não sei 1 0 0 0 0 
TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 1 2 2 2 2 

Concordo Parcialmente 0 1 1 1 2 
Não sei 4 2 2 2 1 
TOTAL 5 5 5 5 5 
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A opinião dos membros das comunidades ficou dividida entre aqueles que 

concordam parcialmente (34,12%), os que concordam totalmente (33,46%) e os que não 

sabem responder (30,34%). O resultado foi semelhando à opinião destes stakeholders sobre o 

ambiente nas IES para os alunos. 

Houve concordância entre os concorrentes, tendo sido dividida de igual forma, com 

médias de 1,4, para os que estão totalmente de acordo e os que concordam parcialmente. Não 

houve discordância. Entre os fornecedores, a maior parte (2,2) das respostas demonstra que 

eles não sabem informar se o ambiente nas universidades pesquisadas é realmente ético para 

os professores. Mesmo assim, uma quantidade representativa (1,8) concorda totalmente com a 

informação.  

Como é possível visualizar na Tabela 15, a maioria (52,36%) dos alunos não sabe 

responder se as IES pesquisadas mantêm um relacionamento ético com as universidades 

concorrentes, conforme proposto na Afirmação 10. Mesmo assim, houve uma média de 

concordância parcial de 30,92% e de 9,62% de concordância total. Uma parcela dos 

respondentes (6,42%) discorda parcialmente da afirmação.  

 Na opinião dos professores, o relacionamento entre a universidade onde lecionam e 

as concorrentes é ético, sendo que em média 96,70% dos respondentes concordam totalmente. 

Houve concordância total, também, entre os membros das comunidades, com média de 

37,46%, reforçada pela média de concordância parcial, de 32,22%. Mas uma parcela 

significativa (28,42%) da amostra não sabe dizer se é realmente ético o relacionamento das 

universidades com a concorrência.  

A resposta das concorrentes reafirma o que os gestores das universidades analisadas 

citaram na entrevista, a relação entre as instituições é boa. A cada 3 respondentes, 1,8 

concorda parcialmente com a afirmação proposta e 1 concorda totalmente. Nenhum dos 

concorrentes discordou da existência de uma relação ética entre eles e as IES estudadas. Estes 

resultados demonstram que os concorrentes comportam-se de forma amistosa e ética, não 

deixando com que a competição por um bom posicionamento no mercado torne-os rivais. A 

maior parcela (média 2) dos fornecedores demonstrou não saber se a relação entre as 

universidades concorrentes é ética. Ainda assim, houve concordância parcial de uma média de 

1,8 respondentes.  
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Tabela 15 - Opinião dos stakeholders sobre a existência de um relacionamento ético das 

universidades com a concorrência 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 7,10% 11 9,80% 19 13,30% 8 8,80% 10 9,10% 16 

Concordo Parcialmente 30,80% 48 30,00% 58 35,00% 21 28,10% 32 30,70% 54 
Não sei 50,50% 79 51,50% 100 50,00% 30 57,00% 65 52,80% 93 

Discordo Parcialmente 10,30% 16 7,70% 15 1,70% 1 6,10% 7 6,30% 11 
Discordo Totalmente 1,30% 2 1,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 1,10% 2 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 
PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 98,90% 89 98,90% 89 92,00% 46 97,60% 83 96,10% 122 
Concordo Parcialmente 0,00% 0 1,10% 1 8,00% 4 2,40% 2 3,90% 5 

Discordo Totalmente 1,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 46,00% 23 50,00% 25 35,30% 53 32,00% 80 24,00% 12 

Concordo Parcialmente 34,00% 17 32,00% 16 38,70% 58 38,40% 96 18,00% 9 
Não sei 18,00% 9 18,00% 9 25,30% 38 28,80% 72 52,00% 26 

Discordo Parcialmente 2,00% 1 0,00% 0 0,70% 1 0,40% 1 2,00% 1 
Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,40% 1 4,00% 2 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 0 1 1 1 2 

Concordo Parcialmente 2 2 2 2 1 
Não sei 1 0 0 0 0 
TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 1 0 0 0 3 

Concordo Parcialmente 2 2 2 2 1 
Não sei 2 3 2 2 1 

Discordo Parcialmente 0 0 1 1 0 
TOTAL 5 5 5 5 5 

 

Em entrevista com os gestores, foi possível verificar que as instituições analisadas 

possuem relacionamento amigável com as concorrentes, com práticas de gestão como a 

fixação de preços comuns ao mercado, cumprimento da legislação, discussões internas sobre a 

postura diante da concorrência e combate a práticas desleais de mercado. Todas as práticas 

citadas são adotadas pelos gestores a partir de decisões internas, que poderiam ser levadas ao 

conhecimento dos demais stakeholders. Neste caso, o código de ética formalizado seria um 

importante instrumento de comunicação e poderia levar a uma concordância maior por parte 

destes atores.  
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A Afirmação 11 procurou averiguar se as universidades se preocupam em escolher 

fornecedores de boa conduta. De acordo com a Tabela 16, uma média de 50,18% dos alunos 

não sabe afirmar se a informação procede, enquanto uma média de 35,08% concorda 

parcialmente. Apenas as IES-C e D fazem a escolha dos fornecedores por processos 

licitatórios, conforme informado na entrevista; mesmo assim, a média de desconhecimento 

(48,90%) dos alunos foi elevada. O processo licitatório, se feito de forma séria e transparente, 

pode ser um meio de manter os stakeholders informados, além de selecionar de forma 

consciente fornecedores que tenham um padrão socialmente responsável de conduta. 

 

Tabela 16 – Opinião dos stakeholders sobre a opção das universidades por fornecedores 

de boa conduta 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 5,10% 8 7,70% 15 8,30% 5 4,40% 5 9,10% 16 

Concordo Parcialmente 35,30% 55 34,10% 66 38,30% 23 34,20% 39 33,50% 59 
Não sei 48,70% 76 49,00% 95 51,70% 31 52,60% 60 48,90% 86 

Discordo Parcialmente 9,60% 15 8,20% 16 1,70% 1 8,80% 10 7,40% 13 
Discordo Totalmente 1,30% 2 1,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 1,10% 2 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 
PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 86,70% 78 86,70% 78 92,00% 46 91,80% 78 87,40% 111 
Concordo Parcialmente 13,30% 12 13,30% 12 8,00% 4 8,20% 7 12,60% 16 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 
COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 20,00% 10 36,00% 18 16,70% 25 15,20% 38 16,00% 8 
Concordo Parcialmente 38,00% 19 30,00% 15 40,00% 60 35,60% 89 16,00% 8 

Não sei 42,00% 21 34,00% 17 43,30% 65 47,20% 118 68,00% 34 
Discordo Parcialmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,40% 1 0,00% 0 
Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,60% 4 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 2 1 0 2 1 

Concordo Parcialmente 0 1 1 1 1 

Não sei 1 1 2 0 1 
TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 5 4 4 4 5 

Concordo Parcialmente 0 1 1 1 0 
TOTAL 5 5 5 5 5 
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Houve concordância por parte dos professores, sendo que uma média de 88,92% 

está em pleno acordo. Mais uma vez, os docentes demonstram maior conhecimento e 

concordância diante dos processos realizados pelas instituições levando em consideração seus 

diversos stakeholders, reforçando a opinião destes de que as universidades são socialmente 

responsáveis. 

Entre os membros da comunidade, a maior parte das respostas (46,90%) indica a 

falta de conhecimento destes em relação à escolha dos fornecedores das IES. Este resultado é 

plenamente compreensível, já que as opções ocorrem em procedimentos processos de tomada 

de decisão internos. As universidades concorrentes acreditam que as IES analisadas escolham 

os fornecedores a partir de princípios de boa conduta. A média de concordância total foi de 

1,2 e de concordância parcial, de 0,8.  

Como os fornecedores deveriam opinar sobre a própria conduta, é imaginável que 

estejam de acordo com a afirmação proposta. Essa sugestão é reforçada pela média de 4,4 

para a opção "Concordo Totalmente". Na entrevista, os gestores mencionaram as 

peculiaridades que são levadas em consideração na escolha de fornecedores, sendo elas: preço 

baixo, fornecedores que repudiam o trabalho escravo, fornecedores que repudiam o trabalho 

infantil, a procedência da matéria-prima fornecida, comportamento do fornecedor diante da 

concorrência, qualidade do produto/serviço, valorização da produção local e a prática de 

Comércio Justo. 

A quarta categoria de responsabilidade social proposta por Carroll (1991) é a 

Responsabilidade Filantrópica. Esta categoria pode ser desenvolvida por meio de 

contribuições financeiras e recursos por parte das organizações, com o intuito de promover o 

bem-estar dos stakeholders. Ela não é uma obrigação, mas uma atividade voluntária das 

organizações. 

Conforme resultados expostos na Tabela 17, a maior parte das respostas indica que 

os alunos não sabem se as universidades estão preocupadas com a mudança social das 

comunidades onde estão inseridas, conforme sugerido na Afirmação 12. Apenas uma média 

de 7,48% dos respondentes concorda totalmente e uma média de 38,54% concorda 

parcialmente. A média de alunos que respondeu "Não sei" foi de 47,14%.  

Na entrevista, os gestores de todas as universidades citaram uma série de programas 

e ações desenvolvidos especificamente para os membros das comunidades. Algumas das 

atividades são realizadas com a participação dos alunos. Porém, com estes resultados, é 
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possível intuir que ainda não existe efetividade na participação. Para a formação de cidadãos 

realmente engajados e preocupados com o bem-estar da sociedade em geral, seria necessário 

que as instituições adotassem políticas que envolvessem mais os alunos nos projetos 

propostos. Vale ressaltar, que esta intenção está expressa nas missões da maior parte das 

universidades pesquisadas. 

  

Tabela 17 – Opinião dos stakeholders sobre a preocupação das universidades 

com a mudança social das comunidades onde estão inseridas 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 6,40% 10 7,20% 14 10,00% 6 5,30% 6 8,50% 15 

Concordo Parcialmente 37,20% 58 38,20% 74 46,70% 28 34,20% 39 36,40% 64 

Não sei 46,80% 73 46,90% 91 40,00% 24 52,60% 60 49,40% 87 
Discordo Parcialmente 9,60% 15 7,70% 15 3,30% 2 7,90% 9 5,70% 10 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 
PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 90,00% 81 90,00% 81 88,00% 44 90,60% 77 90,60% 115 
Concordo Parcialmente 10,00% 9 10,00% 9 12,00% 6 9,40% 8 9,40% 12 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 
COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 28,00% 14 40,00% 20 22,00% 33 21,20% 53 26,00% 13 
Concordo Parcialmente 28,00% 14 28,00% 14 35,30% 53 33,20% 83 34,00% 17 

Não sei 42,00% 21 32,00% 16 40,70% 61 41,60% 104 40,00% 20 
Discordo Parcialmente 2,00% 1 0,00% 0 2,00% 3 2,00% 5 0,00% 0 

Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 2,00% 5 0,00% 0 
TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 0 0 0 1 3 

Concordo Parcialmente 2 3 2 2 0 
Não sei 1 0 1 0 0 
TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 1 0 0 0 3 

Concordo Parcialmente 0 1 1 1 0 
Não sei 4 3 3 3 2 

Discordo Parcialmente 0 1 1 1 0 

TOTAL 5 5 5 5 5 

 

A maior parte (89,84%) dos professores concorda totalmente que as universidades 

preocupam-se com a mudança social das comunidades onde estão inseridas. Os professores 

também estão envolvidos em grande parte das ações realizadas, como orientadores dos 



116 
 

 
 

alunos. Mais uma vez, seria interessante que as IES utilizassem estes stakeholders como 

motivadores dos alunos, para que houvesse uma maior adesão aos trabalhos realizados. 

Apesar da concordância demonstrada pelos professores e pelos trabalhos indicados 

pelos gestores das IES, os membros das comunidades demonstram não saber se as 

universidades direcionam seus processos de gestão para a mudança social do local onde 

residem. A resposta mais assinalada, com uma média de 39,26%, foi "Não sei". Apesar disso, 

houve uma média de concordância total de 27,44% e de concordância parcial de 31,70%. Os 

projetos e ações estão sendo realizados, porém é possível que esteja acontecendo uma falha na 

comunicação, o que pode impedir que muitas pessoas tomem ciência das atividades e dos 

serviços prestados pelas universidades. 

As universidades concorrentes, em sua maioria (1,8), acreditam que exista essa 

preocupação por parte das instituições pesquisadas. Já a maior parte dos fornecedores (3) 

demonstra não saber se a informação procede. Estes últimos parecem ter uma relação mais 

distante das instituições pesquisadas e dos demais stakeholders. Nas entrevistas, quando 

indicadas as áreas dos projetos de responsabilidade social realizados para eles, foi possível 

perceber que pouco tem sido feito. A aproximação poderá ocorrer a partir de uma mudança de 

postura dos gestores, com programas direcionados especificamente a este público. 

A Tabela 18 ilustra os resultados para a Afirmação 13, sobre o respeito das 

universidades diante da diversidade. A maioria (52,08%) dos stakeholders alunos concorda 

parcialmente que existe o respeito às diferenças de cultura, gênero, raça/etnia, idade ou 

pessoas portadoras de necessidades especiais. Apenas uma média de 8,82% concorda 

totalmente com a afirmação. Além disso, uma média de 32,58% não sabe dizer que existe 

realmente este respeito.  

Os professores estão em pleno acordo com o respeito às diferenças por parte das 

universidades, sendo que uma média de 88,90% concorda totalmente com essa informação. 

Houve concordância total, também, entre os membros da comunidade, com uma média de 

43,60%. A maior parte (2) dos concorrentes concorda parcialmente com a afirmação e os 

fornecedores concordam totalmente, com uma média de 2,8.  

Em meio aos stakeholders, a menor média de concordância aconteceu entre os 

alunos. Algumas instituições realizam projetos especificamente para portadores de 

necessidades especiais, mas não foram citados projetos e ações que levem em consideração as 

outras diversidades. Pela concordância demonstrada por professores, membros da 
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comunidade, concorrentes e fornecedores, não está havendo exclusão nas IES pesquisadas, 

mas poderiam ser realizadas atividades que reforçassem as diferenças entre as pessoas, como 

valorização da heterogeneidade existente na sociedade brasileira, que envolvessem todos os 

públicos das universidades.  

 

Tabela 18 – Opinião dos stakeholders sobre o respeito das universidades diante da 

diversidade das pessoas 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 7,10% 11 8,20% 16 15,00% 9 5,30% 6 8,50% 15 

Concordo Parcialmente 48,10% 75 46,90% 91 58,40% 35 55,30% 63 51,70% 91 
Não sei 36,50% 57 35,10% 68 23,30% 14 33,30% 38 34,70% 61 

Discordo Parcialmente 8,30% 13 9,80% 19 3,30% 2 6,10% 7 5,10% 9 
TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 86,70% 78 87,80% 79 92,00% 46 90,60% 77 87,40% 111 

Concordo Parcialmente 13,30% 12 12,20% 11 8,00% 4 9,40% 8 12,60% 16 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 
COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 64,00% 32 56,00% 28 34,00% 51 30,00% 75 34,00% 17 
Concordo Parcialmente 24,00% 12 22,00% 11 28,00% 42 30,40% 76 10,00% 5 

Não sei 12,00% 6 22,00% 11 36,70% 55 36,80% 92 48,00% 24 
Discordo Parcialmente 0,00% 0 0,00% 0 1,30% 2 1,60% 4 8,00% 4 
Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 1,20% 3 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 0 0 1 2 1 

Concordo Parcialmente 2 3 2 1 2 

Não sei 1 0 0 0 0 
TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 4 2 2 2 4 

Concordo Parcialmente 1 2 2 2 0 
Não sei 0 1 0 0 0 

Discordo Parcialmente 0 0 1 1 0 
Discordo Totalmente 0 0 0 0 1 

TOTAL 5 5 5 5 5 

 

Com a Afirmação 14, verificou-se o conhecimento dos stakeholders sobre as ações 

sociais desenvolvidas pelas IES. Entre os alunos, conforme exposto na Tabela 19, a média de 

concordância total (9,84%) foi muito aquém do ideal. Mesmo assim, uma média de 46,98% 

concorda parcialmente, amenizando a problemática da média anterior. Uma parcela 
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significativa (36,80%) dos alunos não conhece as ações sociais desenvolvidas pelas 

universidades.  

Essa afirmação foi a que apresentou a menor média de concordância total entre os 

professores, sendo de 69,62%. Na verdade, a maioria tem conhecimento das ações sociais 

desenvolvidas pelas universidades, porém, aparentemente não houve o mesmo entusiasmo das 

respostas dadas às afirmações anteriores. Conforme comentado anteriormente, em muitas 

atividades, os professores possuem envolvimento direto, pois atuam como orientadores. A 

média de concordância total foi bastante baixa se levada em consideração essa realidade. 

 

Tabela 19 – Opinião dos stakeholders sobre as ações sociais desenvolvidas pelas 

universidades 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 9,60% 15 8,20% 16 15,00% 9 7,90% 9 8,50% 15 

Concordo Parcialmente 48,10% 75 47,00% 91 45,00% 27 46,50% 53 48,30% 85 
Não sei 35,90% 56 37,10% 72 36,70% 22 36,80% 42 37,50% 66 

Discordo Parcialmente 6,40% 10 7,70% 15 3,30% 2 8,80% 10 5,70% 10 
TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 65,60% 59 63,30% 57 86,00% 43 67,10% 28 66,10% 84 

Concordo Parcialmente 34,40% 31 36,70% 33 14,00% 7 32,90% 57 33,90% 43 
TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 

COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 28,00% 14 30,00% 15 31,40% 47 26,40% 66 20,00% 10 

Concordo Parcialmente 28,00% 14 30,00% 15 29,30% 44 32,40% 81 16,00% 8 
Não sei 34,00% 17 38,00% 19 35,30% 53 35,20% 88 52,00% 26 

Discordo Parcialmente 6,00% 3 2,00% 1 3,30% 5 3,20% 8 0,00% 0 
Discordo Totalmente 4,00% 2 0,00% 0 0,70% 1 2,80% 7 12,00% 6 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 0 0 0 1 2 

Concordo Parcialmente 2 2 3 2 1 
Não sei 1 1 0 0 0 

TOTAL 3 3 3 3 3 
FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 0 0 0 0 1 
Concordo Parcialmente 1 0 1 1 0 

Não sei 2 1 1 1 3 
Discordo Parcialmente 0 1 1 1 0 
Discordo Totalmente 2 3 2 2 1 

TOTAL 5 5 5 5 5 
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As médias de concordância também foram baixas entre os membros da 

comunidade, sendo que apenas 27,16% concordam totalmente com a afirmação e 27,14% 

concordam parcialmente. Além disso, a maior parte das respostas (38,90%) indica falta de 

conhecimento por parte da comunidade em relação às ações sociais desenvolvidas pelas 

universidades, o que reforça as observações feitas para os stakeholders alunos e professores. 

A maioria dos concorrentes (2) concorda parcialmente com a afirmação proposta. 

Entre os fornecedores, a maior parte não conhece as ações sociais desenvolvidas pelas 

instituições pesquisadas, o que pode ser percebido pela média de desconhecimento (1,6) e 

pela média de discordância total (2) que, na verdade, reforça a falta de conhecimento das 

ações desenvolvidas. 

Nas entrevistas foram citados inúmeros projetos e ações desenvolvidos pelas 

universidades para os diversos stakeholders, alunos, professores, membros da comunidade, 

concorrentes e fornecedores. Os resultados aferidos podem indicar a existência de um contra 

censo, pois as médias de concordância total foram baixas, o que pode estar sendo causado por 

uma falta de comunicação adequada dos gestores com estes atores, ou pela realização de 

ações que não estejam de acordo com a expectativa deles. 

A Tabela 20 ilustra os resultados para a Afirmação 15, que verificou a percepção 

dos stakeholders sobre investimentos materiais, humanos e financeiros para o 

desenvolvimento de ações sociais por parte das universidades. A maioria (56,20%) dos alunos 

não sabe responder se estes investimentos são realizados. Apesar da média de 

desconhecimento, existe uma parcela da amostra (32,22%) que concorda parcialmente com a 

afirmação. A média de desconhecimento já havia sido alta na afirmação anterior, que 

questionava os alunos sobre as ações sociais realizadas pelas IES de forma geral; é 

compreensível que para esta afirmação, mais específica, a média de desconhecimento tenha 

sido mais alta. 

Mesmo que as médias não tenham sido altas, esta foi a primeira afirmação em que 

parte (16,18%) dos professores respondeu não saber e uma pequena parcela (4,04%) 

discordou parcialmente. Ainda assim, a maior parte dos docentes concorda totalmente que as 

instituições pesquisadas investem recursos materiais, humanos e financeiros em ações sociais. 

Comparando com os resultados anteriores, as afirmações relacionadas às ações sociais foram 

as que atingiram as médias mais baixas de concordância total por parte dos professores. 
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Assim como foi observado anteriormente, existe um problema entre a realização de ações 

pelas universidades e a percepção das mesmas por estes stakeholders. 

 

Tabela 20 – Opinião dos stakeholders sobre os investimentos das universidades em 

recursos materiais, humanos e financeiros para as ações sociais  

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 4,50% 7 5,70% 11 3,30% 2 1,80% 2 6,80% 12 

Concordo Parcialmente 34,60% 54 33,50% 65 31,70% 19 28,90% 33 32,40% 57 
Não sei 53,80% 84 54,60% 106 56,70% 34 61,40% 70 54,50% 96 

Discordo Parcialmente 7,10% 11 6,20% 12 8,30% 5 7,90% 9 6,30% 11 
TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 

PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 44,50% 40 40,00% 36 66,00% 33 47,10% 40 44,10% 56 

Concordo Parcialmente 32,20% 29 37,80% 34 22,00% 11 32,90% 28 32,30% 41 

Não sei 18,90% 17 17,80% 16 8,00% 4 16,50% 14 19,70% 25 
Discordo Parcialmente 4,40% 4 4,40% 4 4,00% 2 3,50% 3 3,90% 5 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 
COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 10,00% 5 38,00% 19 14,70% 22 18,40% 46 12,00% 6 
Concordo Parcialmente 36,00% 18 28,00% 14 39,30% 59 37,20% 93 28,00% 14 

Não sei 50,00% 25 34,00% 17 40,70% 61 40,00% 100 54,00% 27 
Discordo Parcialmente 4,00% 2 0,00% 0 5,30% 8 4,40% 11 6,00% 3 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 1 0 1 1 2 

Concordo Parcialmente 0 1 1 1 1 
Não sei 2 2 1 1 0 
TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 0 1 0 0 1 

Concordo Parcialmente 0 4 1 1 0 
Não sei 5 0 4 4 4 
TOTAL 5 5 5 5 5 

 

Os resultados para os membros das comunidades também corroboram com os 

obtidos na Afirmação 14, em que a maior parte (43,74%) afirma desconhecer as ações sociais 

desenvolvidas pelas IES, conseqüentemente, os investimentos realizados por elas para a 

realização das ações. Apesar disso, existe concordância entre parte dos respondentes, sendo 

ela parcial para uma média de 33,70% e total para 18,62%. Os fornecedores demonstram 

desconhecimento em grande parte das afirmações propostas, o que pode indicar um 
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distanciamento destes das IES. É necessário que haja uma nova postura por parte dos 

gestores, para que estes stakeholders se percebam como parte importante nos processos de 

gestão. 

A Afirmação 16 teve por objetivo verificar se os stakeholders já se sentiram 

beneficiados pelas ações sociais desenvolvidas pelas universidades pesquisadas. Conforme a 

Tabela 21, a maior parte dos alunos não sabe responder se houve benefícios, com uma média 

de respostas de 37,28%. A concordância total para a afirmação foi baixa, com média de 

apenas 4,12%, muito próxima da discordância total, média de 3,42%. Além disso, a média de 

concordância parcial (22,96%) foi mais baixa que a média de discordância parcial (32,22%). 

Ou seja, poucos alunos percebem as ações sociais como benéficas a eles.  

Entre os professores, a maior média (46,06%) indica discordância parcial da 

afirmação proposta. A problemática foi amenizada pela média de concordância total, de 

32,76%. Mesmo assim, o resultado é bastante aquém do que poderia ser considerado ideal. 

Mais uma vez, no que se refere às ações sociais desenvolvidas pelas IES, houve pouca 

concordância por parte dos professores.  

Nas entrevistas, a maior parte dos gestores afirma que os projetos e ações sociais 

realizados são percebidos pelos stakeholders como sendo de responsabilidade social. Porém, 

com estes resultados, é possível que a realidade não seja a que está sendo avaliada pelos 

gestores e que os atores as percebam como obrigação das IES, o que pode estar levando-os a 

acreditar que não haja favorecimento além do que já é devido 

A maior média (30,02%) de respostas dos membros das comunidades indicou que 

eles não sabem responder se já se sentiram beneficiados pelas ações sociais das universidades. 

Houve, ainda, uma média significativa (20,56%) de respondentes que discorda totalmente da 

afirmação proposta. Mesmo com uma média de concordância total de 20,88%, os resultados 

demonstram que os gestores podem estar direcionando os projetos e ações de 

responsabilidade social sem levar em consideração o que a população do entorno realmente 

necessita. Essa falta de objetividade acaba por tornar despesas o que poderiam ser 

investimentos em responsabilidade social. 

As respostas dos concorrentes ficaram divididas entre os que discordam 

parcialmente (média 1,2) e os que concordam parcialmente (média 1). Já entre os 

fornecedores, a discordância total atingiu a maior média de respostas, sendo de 3 para cada 5 

respondentes. As respostas de concorrentes e fornecedores condizem às informações 



122 
 

 
 

repassadas pelos gestores nas entrevistas. A maior parte dos programas realizados é destinada 

aos alunos, professores e membros das comunidades; aparentemente, estes stakeholders são 

prioridade para as IES, o que não impede que os demais sejam levados em consideração nas 

tomadas de decisão.  

 

Tabela 21 – Opinião dos stakeholders sobre os benefícios percebidos pelas 

ações sociais realizadas pelas universidades 

STAKEHOLDERS % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. % FRQ. 

ALUNOS IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 5,10% 8 4,60% 9 3,30% 2 1,80% 4 5,80% 10 

Concordo Parcialmente 23,70% 37 24,20% 47 25,00% 15 17,50% 41 24,40% 43 
Não sei 41,70% 65 36,60% 71 31,70% 19 41,20% 47 35,20% 62 

Discordo Parcialmente 26,30% 41 32,00% 62 35,00% 21 36,00% 20 31,80% 56 
Discordo Totalmente 3,20% 5 2,60% 5 5,00% 3 3,50% 2 2,80% 5 

TOTAL 100,00% 156 100,00% 194 100,00% 60 100,00% 114 100,00% 176 
PROFESSORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 40,00% 36 33,30% 30 30,00% 15 25,90% 22 34,60% 44 

Concordo Parcialmente 6,70% 6 7,80% 7 8,00% 4 5,90% 5 7,90% 10 
Não sei 8,90% 8 12,20% 11 16,00% 8 18,70% 16 9,40% 12 

Discordo Parcialmente 44,40% 40 46,70% 42 44,00% 22 47,10% 40 48,10% 61 
Discordo Totalmente 0,00% 0 0,00% 0 2,00% 1 2,40% 2 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 90 100,00% 90 100,00% 50 100,00% 85 100,00% 127 
COMUNIDADE IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 

Concordo Totalmente 26,00% 13 32,00% 16 18,00% 27 18,40% 46 10,00% 5 
Concordo Parcialmente 12,00% 6 16,00% 8 24,00% 36 25,60% 64 14,00% 7 

Não sei 20,00% 10 20,00% 10 29,30% 44 32,80% 82 48,00% 24 
Discordo Parcialmente 12,00% 6 12,00% 6 10,70% 16 8,40% 21 8,00% 4 
Discordo Totalmente 30,00% 15 20,00% 10 18,00% 27 14,80% 37 20,00% 10 

TOTAL 100,00% 50 100,00% 50 100,00% 150 100,00% 250 100,00% 50 

 
FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. FRQ. 

CONCORRENTES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 0 0 0 1 1 

Concordo Parcialmente 1 1 1 1 1 
Não sei 1 1 0 0 0 

Discordo Parcialmente 1 1 2 1 1 
TOTAL 3 3 3 3 3 

FORNECEDORES IES-A IES-B IES-C IES-D IES-E 
Concordo Totalmente 0 0 0 0 1 

Não sei 1 0 0 0 0 
Discordo Parcialmente 1 2 2 2 1 
Discordo Totalmente 3 3 3 3 3 

TOTAL 5 5 5 5 5 
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As três últimas questões do questionário eram abertas e solicitavam que os 

stakeholders indicassem o maior problema da universidade à qual se relacionam, a maior 

vantagem da existência da instituição e, por fim, que deixassem uma sugestão que pudesse 

torná-la melhor de alguma forma. As respostas foram categorizadas de acordo com a 

repetição de palavras-chave, utilizando-se a Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (1979). 

As categorias destacadas entre os problemas, as vantagens e as sugestões foram: Estrutura; 

Localização; Qualidade do ensino; Relacionamento dos stakeholders com as IES; Benefícios 

sociais; Segurança; Administração; Quantidade de alunos nas turmas; Movimento nas 

proximidades das IES; Mensalidades; e Oferta de cursos. 

Na opinião dos alunos, os maiores problemas existentes estão relacionados, 

principalmente, à localização das universidades, ao relacionamento deles com as IES e à 

estrutura física. A localização parece ser a única desvantagem de difícil solução, pois mesmo 

que abram campi em diferentes localidades, os cursos ofertados seriam distintos e o problema 

permaneceria. Nas entrevistas, os gestores afirmam que realizam treinamentos com o corpo 

técnico-administrativo para que o atendimento aos alunos seja o melhor possível. Porém, é 

possível que ainda não esteja de acordo com a expectativa dos mesmos e pode ser melhorado, 

assim como o problema com a estrutura. Para isso, as IES poderiam realizar pesquisas de 

opinião, para levantar quais são as principais insatisfações em relação às instalações. 

Em relação às vantagens, foi indicada a qualidade do ensino, os benefícios sociais e 

a localização. É positivo para as IES que os alunos percebam o ensino como sendo de 

qualidade, isso indica que parte das missões está sendo atendida satisfatoriamente. Quanto à 

localização, é compreensível que uma parte tenha indicado como vantagem, possivelmente 

por residir próximo à universidade. Mas chama a atenção os alunos terem indicado os 

benefícios sociais como vantagem, já que a maioria não soube informar se já se sentiu 

beneficiado pela instituição ou simplesmente discordou que isso tenha ocorrido. Como 

sugestão, os poucos alunos que responderam indicaram melhorias na estrutura das 

universidades e no relacionamento entre elas e estes stakeholders. 

Para os professores, a localização também foi mencionada entre os problemas das 

universidades, além quantidade de alunos nas turmas. O Ministério da Educação, durante o 

período de avaliação de cursos para fins de reconhecimento, indica qual a quantidade máxima 

de alunos por turma para disciplinas teóricas. Para o curso de Direito, por exemplo, o máximo 

permitido é de 60 alunos por turma, para que a instituição receba conceito máximo neste 
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critério (INEP, 2008). Essa quantidade é indicada como referência para que se mantenham 

índices ideais de aproveitamento, ou seja, se a quantidade de alunos por turma nas instituições 

pesquisadas estiver muito acima da aconselhada, é possível que os professores estejam tendo 

dificuldades para manter o controle dos alunos e para o desenvolvimento das aulas.  

Mesmo indicando a quantidade de alunos por turma como um dos problemas nas 

IES, os professores acreditam que a qualidade do ensino está sendo mantida e indicaram esta 

categoria como vantagem destas IES. Os professores mencionaram também como vantagens, 

os benefícios sociais e a estrutura das universidades. Nenhum dos professores quis deixar 

sugestões. 

As pessoas que residem próximo às universidade, indicaram como problemas a 

localização e o movimento nas proximidade. A indicação da localização como problema pode 

leva a crer, que alguns destes stakeholders preferiam que as universidades estivessem situadas 

em outro lugar. O movimento nas proximidades, segundo as respostas destes stakeholders, 

acaba por causar uma movimentação intensa nas proximidades das IES, principalmente nos 

horários de maior tráfego, ou seja, nos horários de entrada e saída de alunos e professores. Os 

gestores podem amenizar esta problemática, agindo juntamente com os órgãos públicos de 

controle de tráfego, para encontrar possíveis soluções que diminuam os malefícios desta 

movimentação intensa.  

Como vantagens, os membros das comunidades apontaram a qualidade de ensino, a 

localização e os benefícios sociais. A indicação da qualidade de ensino pode estar relacionada 

à imagem positiva que estes stakeholders possuem das universidades. Quanto à localização, 

mesmo que uma parte compreenda a existência das universidades como um problema, 

existem, ainda, os que enxergam como algo bom para a comunidade do entorno. Como os 

membros da comunidade indicaram como vantagem os benefícios sociais, possivelmente estes 

entendam a existência das universidades na região onde residem como algo favorável. A 

comunidade indicou como sugestão, melhorias no fluxo de pessoas próximo às universidades 

e com a segurança. Na verdade, a questão da segurança não diz respeito aos gestores 

especificamente, mas estes podem atuar junto ao poder público para que a comunidade tenha 

segurança reforçada; esta atitude beneficiará, também, os demais stakeholders. 

Apenas um dos concorrentes apontou um problema em relação à IES-E, que está 

relacionado à localização da universidade. Os demais concorrentes não quiseram responder. 

Em relação às vantagens da existência das instituições, os concorrentes assinalaram os 
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benefícios sociais, a estrutura das IES e a qualidade do ensino. Como é possível perceber, os 

concorrentes enxergam mais vantagens do que desvantagens na existência das universidades 

pesquisadas, o que pode, juntamente com as opiniões expressas anteriormente por estes 

stakeholders, reforçar a existência de um relacionamento bastante positivo entre as IES. Os 

concorrentes não quiseram deixar sugestões. 

Entre os principais problemas, os fornecedores indicaram a localização e a estrutura 

das universidades. Em relação à localização, presumi-se que as IES estejam localizadas 

distantes de seus fornecedores, o que pode ocasionar gastos com as entregas de produtos ou 

mesmo serviços. O relacionamento dos fornecedores com as instituições foi indicado como a 

maior vantagem, o que indica existir harmonia nas negociações e, aparentemente, satisfação 

neste aspecto. Os fornecedores também preferiram não deixar sugestões. 

Como a pesquisa com os stakeholders (alunos, professores, membros das 

comunidades, concorrentes e fornecedores) gerou uma quantidade elevada de dados, abaixo 

serão elencados os resultados mais relevantes: 

• A IES é socialmente responsável: a maior parte dos stakeholders alunos, professores, 

membros das comunidades, concorrentes e fornecedores acreditam que as 

universidades pesquisadas sejam socialmente responsáveis; 

• Novos cursos são abertos para a geração de empregos: mesmo que a concordância 

parcial tenha sido alta entre os alunos, com média de 44,26%, a concordância total foi 

baixa, com média de apenas 7,14%. Este resultado é preocupante, afinal os alunos 

deveriam ser aqueles que melhor percebem os cursos como fonte de geração de 

empregos. As IES podem não estar sabendo levar às salas de aula a devida 

importância que cada curso tem para o mercado de trabalho e, conseqüentemente, para 

a geração de empregos. 

• A IES obedece às leis vigentes: chamou a atenção a porcentagem (8,28%) de alunos 

que discorda parcialmente. Mesmo sendo uma pequena parte da amostra, não é 

favorável às universidades que os alunos tenham uma opinião negativa quanto à 

idoneidade delas, já que estes alunos estão em contato com a comunidade e podem 

influenciar negativamente a imagem externa das IES. 

• A IES não prejudica ninguém voluntariamente: reforçando a afirmativa anterior, 

7,28% dos alunos acreditam que as IES prejudicam voluntariamente as pessoas. É 
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perceptível a relutância por parte dos alunos diante de algumas decisões que estão 

sendo tomadas pelos gestores. 

• Tenho conhecimento da existência de um código de ética na Universidade: durante 

entrevista com os gestores, não foi citada a existência de um código de ética ou 

conduta formalizado, o que fez com que a maior parte dos stakeholders afirmasse não 

saber. Mesmo assim, muitos respondentes afirmaram existir, o que leva a crer que os 

valores e princípios éticos das instituições estão sendo percebidos por estes 

stakeholders, mesmo de forma intangível.  

• A IES preocupa-se com a mudança social da comunidade onde está inserida: os 

membros das comunidades demonstraram não saber se as universidades direcionam 

seus processos de gestão para a mudança social do local onde residem. É importante 

ressaltar que todos os gestores afirmaram que as universidades estão preocupadas com 

o local onde estão inseridas, não apenas com o próprio desenvolvimento. 

• Conheço ações sociais desenvolvidas pela Universidade: houve baixa concordância 

entre os stakeholders. Nas entrevistas foram citados inúmeros projetos e ações 

desenvolvidos pelas universidades. Os resultados aferidos podem indicar a existência 

de um contra censo, que pode estar sendo causado por uma falta de comunicação 

adequada dos gestores com estes atores, ou pela realização de ações que não estejam 

de acordo com a expectativa dos mesmos. 

• Maior problema da Universidade: localização 

• Maior vantagem da sua existência: qualidade do ensino 

Macke e Carrion (2006) pontuaram a necessidade das organizações reservarem um 

espaço para as ações dos stakeholders e não apenas elas tomarem as atitudes. No 

entendimento das autoras, estes atores aparecem nas organizações como sujeitos "passivos" e 

não como partícipes na busca de solução para os problemas. Para isso, é necessário que sejam 

pensadas estratégias de aproximação entre as universidades e seus stakeholders, para que toda 

a estrutura de tomada de decisões beneficie aquelas que são diretamente ou indiretamente 

influenciados pela ela. 
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5.1 ANÁLISE CONTEMPLANDO A SINALIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE 

APROXIMAÇÃO ENTRE AS UNIVERSIDADES E SEUS STAKEHOLDERS 

Na fundamentação teórica discutida neste estudo, observou-se que o movimento em 

prol da responsabilidade social, mesmo não sendo recente (iniciado no século retrasado), está 

ocorrendo no âmbito global em iniciativas isoladas e de maneira mais expressiva geralmente 

em países mais desenvolvidos. Este movimento foi observado pelos autores como uma 

resposta à sociedade pela pressão dos cidadãos mais esclarecidos e com maior acesso à 

informação, provocando discussões que exigem mudanças.  

Isso não confirma que as minorias e os excluídos recebam benefícios de atitudes 

realmente éticas, que condizem com a responsabilidade social. As discussões são bastante 

centralizadas nos aspectos de adaptação das organizações às exigências da responsabilidade 

social e muito pouco com relação ao sentimento dos sujeitos envolvidos nos processos. O 

Balanço Social, por exemplo, concebido como uma proposta de cooperação das empresas 

para com as demandas da sociedade é muitas vezes utilizado como um demonstrativo 

quantitativo, que muitas vezes deixa de valorizar a fala e o sentimento, ou, até mesmo, as 

conquistas dos sujeitos que são assistidos pelos projetos representados no Balanço. Entende-

se que esta é uma finalidade muito complexa, que merece reflexões além das questões 

meramente quantitativas. 

Porém, com relação ao objeto desse estudo, que são as Instituições de Ensino 

Superior privado, este fenômeno é ainda embrionário e inspirado nas iniciativas das empresas, 

fato que pode comprometer o verdadeiro sentido da responsabilidade social em IES, porque 

não se trata apenas de atender as questões legais e inerentes à legitimidade da existência de 

uma universidade. Muitos dos projetos observados neste estudo, considerados como de 

responsabilidade social, são na verdade iniciativas complementares ao seu papel fundamental, 

que é a geração de conhecimento e educação. Desta forma, é difícil discernir o que é esforço 

no sentido de ampliar a cooperação junto às demandas sociais. Conforme, Carroll (1991), a 

evolução do processo de responsabilidade social de uma organização segue justamente passos 

de adaptação interna e externa, que emergem desde as questões legais, até a mudança de 

conduta, a partir de uma responsabilidade ética.  

Este desafio nas IES é ainda mais complexo do ponto de vista do entendimento dos 

stakeholders em verificar este fenômeno, que ultrapassa as ações inerentes ao seu papel. Isso 
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pôde ser observado na entrevista com os representantes das IES estudadas nesta pesquisa, que 

afirmaram que os stakeholders percebem as ações realizadas como sendo de responsabilidade 

social, porém os resultados da pesquisa com os próprios stakeholders indicam haver um 

contra censo, que pode estar sendo causado por falta de conhecimento e os faz entendê-las 

apenas como obrigação das universidades.   

Outra questão a ser considerada é a própria característica das universidades 

estudadas, que são concebidas no contexto de um caráter privado, o que exige delas um 

esforço de competição mercadológica, muitas vezes impedindo ou minimizando uma atuação 

mais efetiva na condução dos processos de responsabilidade social. Isto pode ser observado 

no recente histórico desta preocupação no ambiente das IES. Muitas ações desenvolvidas são 

demasiadamente divulgadas, como forma de marketing para fortalecimento da imagem 

perante a demanda de candidatos ao preenchimento das vagas. No entanto, pelo número de 

pessoas inseridas no contexto das IES, esse é um ambiente propício para provocação de uma 

transformação coletiva, devido à diversidade de saberes e culturas existentes neste ambiente. 

Isto pode ocorrer desde a decisão na oferta de um curso, até a inserção na sociedade de 

mudanças causadas pelos alunos formados por estas instituições. 

Neste contexto, na fala dos entrevistados, as universidades são percebidas como 

espaço para disseminação da responsabilidade social, sendo que os gestores assumem essa 

postura formalmente como estratégia organizacional. Em relação ao atual estágio dos 

programas de responsabilidade social, não houve consenso, apenas uma das instituições 

pesquisadas acredita que o estágio seja de consolidação, as demais acreditam ser de 

desenvolvimento.  

Os desafios no desenvolvimento da responsabilidade social nas universidades, 

segundo os gestores, são: o melhoramento da comunicação da instituição com a comunidade 

acadêmica; fazer a integração do que está sendo repassado em sala de aula com práticas de 

responsabilidade social; manter a ética, a seriedade e o comprometimento constante com o 

desenvolvimento regional; não confundir o termo com filantropia; fazer com que a 

responsabilidade social esteja presente nos pólos de Educação a Distância; sair do patamar do 

discurso para entrar na esfera de ação; e evidenciar toda a atuação da universidade, já que a 

atenção é dada principalmente à produção de conhecimento e socialização do acervo de 

saberes acadêmicos para o desenvolvimento econômico e social. 
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Diante dos desafios indicados pelos gestores e do momento atual de 

desenvolvimento da responsabilidade social nas universidades Privadas do Paraná, são 

imprescindíveis novas estratégias que permitam uma maior aproximação das IES com seus 

stakeholders. A elaboração aconteceu a partir da reflexão teórica que fundamenta as bases 

deste estudo e os resultados das pesquisas realizadas com gestores, alunos, professores, 

membros das comunidades, concorrentes e fornecedores.  

É provável que os stakeholders não tenham uma compreensão apurada sobre o 

contexto que envolve um processo de responsabilidade social, mesmo assim, foi possível 

perceber que os mesmos possuem uma imagem positiva das instituições pesquisadas para a 

maior parte dos aspectos averiguados. Este é um fator favorável ao desenvolvimento das 

estratégias de aproximação destas IES com seus stakeholders, o fato de as perceberem como 

socialmente responsáveis significa uma predisposição inicial da conquista e, por conseguinte, 

um grande passo para a satisfação do papel social das universidades. 

Em relação aos cursos ofertados, é importante que os gestores percebam que 

aqueles que dão maior retorno financeiro podem não estar suprindo as necessidades da 

sociedade. Neste sentido, para que haja uma maior aproximação com a comunidade em geral, 

é necessário que também sejam ofertados cursos que representam soluções para problemas 

sociais, que estejam relacionados com segurança, saúde, artes e lazer, por exemplo. 

Na afirmação que indicava a abertura de cursos como forma de geração de 

empregos, os alunos mostraram baixa concordância. Existe uma problemática neste resultado, 

já que o Ensino Superior deve prepará-los para o mercado de trabalho. Se eles não percebem 

os cursos como forma de geração de empregos, é possível que não estejam recebendo a 

devida orientação em sala de aula. Além disso, estes mesmos stakeholders perceberam de 

forma aquém da esperada os investimentos realizados pelas IES em formação acadêmica e 

profissional. Uma forma simples de solucionar estes problemas e promover a aproximação 

das IES com estes atores, seria a oferta de atividades extracurriculares, como palestras, 

workshops e orientação profissional adequada, voltadas à área de formação dos alunos, para 

que elas possam entender como funciona o mercado de trabalho e de que foram eles estarão 

inseridos nessa realidade quando se formarem. 

Uma parte dos respondentes percebeu de forma negativa as afirmações relacionadas 

à Responsabilidade Legal e Ética das universidades. Houve, também, uma parcela que 

demonstrou desconhecimento. Apesar de ser minoria, não é favorável que as IES possuam 
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stakeholders com opinião negativa quanto à sua idoneidade e seu comportamento ético diante 

dos diversos públicos. Nenhum dos gestores mencionou a existência de um código de ética 

formalizado. Este documento pode ser uma importante ferramenta para que seja mantido um 

canal de comunicação com os atores sociais das IES. Além de tornar explícitos os princípios 

de conduta, as IES podem deixá-los a par da legislação que rege as universidades, o que 

tornaria o relacionamento entre eles o mais transparente possível. De acordo com Ethos 

(2007), o código de ética, ou de conduta, deve contemplar itens claros sobre a proibição de 

atos ilegais na gestão organizacional e deve definir responsabilidade sociais e ambientais.  

As afirmações que verificavam a percepção dos stakeholders sobre a 

Responsabilidade Filantrópica também tiveram baixa concordância e altos índices de 

desconhecimento. Para esta categoria, inclusive os professores, que tinham mostrado altos 

níveis de satisfação, apresentaram queda na concordância. Esses resultados confrontam as 

informações apresentadas de forma detalhada pelos gestores ou documentos das IES, em que 

diversos projetos e ações de sociais estão sendo realizados atualmente. Se as universidades 

praticam realmente todas as atividades que foram indicadas, é notável a existência de uma 

grande falha de comunicação entre as partes.   

A comunicação organizacional deve estudar e analisar seus públicos, para que 

possa melhor compreendê-los, possibilitando um planejamento adequado de estratégias 

organizacionais. As ações de comunicação podem acontecer, no caso dessa pesquisa, dentro 

das próprias instituições, com o público interno, ou com a comunidade externa. Diante do 

público interno, devem ser realizadas atividades que estimulem o contato entre os setores 

através da exposição de idéias com conversas informais, reuniões, comunicações escritas, 

caixas de sugestões e outras. Já para o público externo, é de extrema importância que as 

instituições deixem claro o papel que pretendem desempenhar na comunidade, mostrando às 

pessoas de que forma poderá contribuir para mudar a realidade local. Para isso, é necessário 

que os gestores ouçam o público e demonstrem interesse por suas opiniões. Diversos 

instrumentos podem ser utilizados para facilitar este relacionamento, como a criação de 

campanhas, notícias jornalísticas, reuniões com determinados segmentos, visitas informais a 

líderes da comunidade, entrevistas, enquetes, criação de eventos e outras (MORAIS, 2007). 

Muitas ações estão sendo realizadas, é preciso que os públicos tenham mais acesso a elas e, 

principalmente, que percebam os benefícios na participação das mesmas. 
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No espaço aberto para indicar o maior problema na existência das universidades 

pesquisadas, os stakeholders indicaram a localização. Conforme comentado anteriormente, os 

gestores não possuem alternativas para mudar essa realidade. Porém, se os atores sociais 

sentirem que estão sendo mais bem favorecidos nos pontos indicados como vantagens, como 

a qualidade do ensino e os benefícios sociais, é provável que o problema com a localização 

seja amenizado. Infelizmente, o espaço destinado a sugestões foi pouco utilizado pelos 

stakeholders. Como a intenção é a de sugerir estratégias de aproximação entre as 

universidades pesquisadas e este público, foi aberto um espaço para que eles mesmos 

indicassem o melhor caminho para uma relação mais harmônica, transparente e efetiva.  

Mesmo sem as sugestões, com os resultados da pesquisa foi possível indicar 

algumas estratégias que poderão possibilitar a aproximação das IES com seus stakeholders. 

As estratégias sugeridas não exigem grandes esforços ou dispêndio de recursos financeiros. 

Exige, sim, boa vontade e abertura para a participação dos atores sociais nos processos de 

gestão e tomadas de decisão. Com isso, é provável que haja um maior reconhecimento dos 

esforços realizados pelas IES e uma maior participação de todos os stakeholders nos projetos 

e ações de responsabilidade social. A mudança de atitude pode indicar uma futura 

consolidação do movimento de responsabilidade social nas universidades Privadas do Paraná.  
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6 CONCLUSÃO 

Durante muitas décadas as estratégias organizacionais estiveram voltadas à 

produção desenfreada e, principalmente, à criação de riquezas. Na verdade, esta racionalidade 

ainda perdura; porém, os malefícios deste modelo de gestão acabaram por causar uma enorme 

discrepância no padrão de vida da população das diferentes camadas sociais, o que chamou a 

atenção de cidadãos mais esclarecidos e está forçando os gestores a optarem por padrões de 

administração mais humanitários e menos danosos. O ponto-chave da gestão socialmente 

responsável é o processo de tomada de decisão levando-se em consideração as diversas 

pessoas, ou grupo de pessoas, influenciados pelas decisões tomadas, os stakeholders.  

Os estudos sobre responsabilidade social não são recentes, porém a abordagem do 

tema levando em consideração as universidades privadas brasileiras ainda recebe pouca 

atenção por parte dos estudiosos. Pela função social que desenvolvem, as obrigações das 

universidades vão além da reprodução do conhecimento. A formação de profissionais 

capacitados e preparados para o mercado de trabalho deve estar atrelada à inserção de 

cidadãos conscientes de seu papel no desenvolvimento econômico regional e nacional, mas, 

principalmente, na qualidade de vida e bem-estar da sociedade. Além disso, os gestores 

precisam estar atentos a outros stakeholders, como os professores, os membros da 

comunidade do entorno, os concorrentes e fornecedores, que são atores sociais influenciados 

diretamente pelos padrões de conduta das universidades. Para que as universidades estejam 

enquadradas neste padrão de gestão, é necessário que sejam rentáveis, obedecendo à lei, 

sendo éticas e boas cidadãs coorporativas.  

Em relação ao atual contexto das ações de responsabilidade social nas 

universidades pesquisadas, foi possível perceber que estão em desenvolvimento, mas ainda 

longe da fase de consolidação. Existe um esforço por parte dos gestores com a promoção de 

projetos e ações de responsabilidade social aos diversos stakeholders, alguns de forma mais 

efetiva, outros ainda em fase inicial. Porém, os próprios atores sociais parecem não estar 

certos dos benefícios das atividades realizadas, ou ainda não se sentem parte integrante dos 

processos. É visível a existência de um paradoxo entre as ações realizadas e o conhecimento e 

participação dos stakeholders. Além disso, a maior parte das atuações acontece para alunos e 

professores, o que leva a crer que estes são os principais stakeholders na opinião dos gestores. 
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Mesmo assim, pode-se concluir, em relação ao objetivo geral, que muitos foram os 

avanços percebidos na construção da responsabilidade social nas universidades Privadas do 

Paraná. Ficou evidente a preocupação dos gestores com o tema; porém, ainda existem muitos 

desafios pela frente, como o melhoramento da comunicação da instituição com a comunidade 

acadêmica, a integração das disciplinas teóricas com práticas de responsabilidade social, a 

manutenção constante da ética e do compromisso com o desenvolvimento regional, a 

compreensão correta do termo e suas implicações (para que seja dissociado da idéia isolada de 

filantropia), e outros.  

A partir dos resultados da pesquisa, foram propostas algumas estratégias 

relativamente simples, para tornar possível uma maior aproximação entre as universidades e 

os seus stakeholders, fazendo com que ocorram ainda mais avanços na construção da 

responsabilidade social nas IES. Uma das estratégias sugeridas visa orientar melhor os atores 

sociais a respeito dos cursos ofertados pelas instituições, para compreenderem sua real 

importância para a sociedade e para que entendam a atuação profissional depois de formados. 

Isso pode acontecer com a realização de palestras, mini-cursos, workshops, orientação 

profissional, etc. Outra estratégia indicada, também de fácil implantação, é a elaboração de 

um código de ética formalizado. Além de tornar explícitos os princípios de conduta das IES, o 

código pode manter os stakeholders a par da legislação que rege as universidades, o que 

tornaria o relacionamento entre eles o mais transparente possível.  

Ficou evidente que a comunicação das universidades com seus diversos públicos 

também precisa ser melhorada. Para o público interno, poderão ser realizadas atividades como 

a exposição de idéias, a partir de conversas informais, reuniões, comunicações escritas, caixas 

de sugestões, etc. Diante do público externo, é importante que as universidades deixem claro 

o papel que pretendem desempenhar na comunidade, o que pode acontecer com a criação de 

campanhas, notícias jornalísticas, reuniões com determinados segmentos, visitas informais a 

líderes da comunidade, entrevistas, enquetes, eventos e outras ferramentas que incrementem 

esta estratégia.  

A presente pesquisa pode ser percebida como um grande avanço nos estudos sobre 

a responsabilidade social, principalmente, no que se refere a práticas e ações em 

universidades. Todo o seu desenvolvimento esteve baseado no referencial teórico sobre o 

assunto e na “fala” dos stakeholders envolvidos com as IES. Entende-se que se trata de um 

material importante no sentido de fomentar ainda mais discussões e pesquisas, possibilitando 
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uma compreensão cada vez maior sobre este assunto tão complexo. Por fim, faz-se algumas 

recomendações para futuros estudos, que visam contribuir ainda mais para o desenvolvimento 

da responsabilidade social, entre elas:  

a) Utilizar o presente estudo como base para uma pesquisa essencialmente 

qualitativa, com a finalidade de conhecer de forma ainda mais aprofundada os sentimentos e 

anseios dos sujeitos envolvidos nos processos de responsabilidade social; 

b) Realizar um estudo para verificar a percepção do corpo técnico-administrativo 

sobre a responsabilidade social nas universidades Privadas do Paraná; 

c) Continuar o presente estudo, levando em consideração universidades privadas 

de outras regiões do Brasil, com intuito de verificar semelhanças e diferenças do estágio atual 

da responsabilidade social; 

d) Realizar um levantamento do movimento de responsabilidade social em 

instituições de ensino dos demais níveis, como no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 

para que seja possível identificar as diferenças deste movimento na Educação brasileira como 

um todo. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Pesquisa: Responsabilidade Social, um Fenômeno em Construção: Avanços e Desafios 
deste Movimento nas Universidades Privadas do Paraná. 

 
 
Entrevista semi-estruturada com os gestores das universidades: 
 
1) Qual o seu entendimento sobre responsabilidade social (RS)?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
2) Você acredita que uma Universidade ofereça um espaço para disseminação de ações de 
RS?  (   )Sim     (   )Não sabe   (   )Não    
Em caso afirmativo, de que maneira: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
3) Na sua gestão, a RS é assumida formalmente como estratégia organizacional? 
(   )Sim     (   )Não sabe     (   )Não     
 
4) Há quanto tempo as ações de RS foram iniciadas?_________________________________ 
 
5) Qual o atual estágio do programa de RS? 
(   )Planejamento   (   )Implantação    (   )Desenvolvimento    (   )Consolidação    (   )Não sabe 
 
6) Existe um departamento ou setor especifico de RS? 
(   )Sim   (   )Não   (   )Apenas um grupo de trabalho  (   )Outros ________________________ 
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7) A instituição possui Balanço Social ?   (  ) Sim     (   ) Não    (   )Não, mas está planejando 
elaborar. 
 
 
8) Quais são as áreas de atuação dos programas de RS para cada público envolvido?  
Em relação aos Professores: 
(    ) Programas de saúde  
(    ) Assistência aos familiares 
(    ) Programas de segurança e condições de trabalho 
(    ) Programas de capacitação profissional contínua 
(    ) Programa de participação nos resultados financeiros 
(    ) Programas de inserção de professores portadores de necessidades especiais 
(    ) Programas de inserção de professores de diversas classes sociais, culturas, raças e etnias 
(    ) Outros. Quais? ___________________________________________________________ 
 
Em relação aos Alunos: 
(    ) Programas de apoio ao estudante carente    
(    ) Programas para negociações financeiras 
(    ) Serviço de ouvidoria para recebimento de reclamações, sugestões e opiniões dos alunos 
(    ) Programas de desenvolvimento acadêmico, por meio de atividades científicas, técnicas, 
esportivas e culturais 
(    ) Programas de acompanhamento de alunos egressos 
(    ) Programas de criação de oportunidades profissionais 
(    ) Treinamento do corpo técnico-administrativo para um atendimento ético e respeitoso aos 
alunos 
(    ) Programas de inserção de alunos portadores de necessidades especiais 
(    ) Programas de inserção de alunos de diversas classes sociais, culturas, raças e etnias 
(    ) Outros. Quais? ___________________________________________________________ 
 
Em relação à Comunidade: 
(    ) Programas de melhoramento ambiental e sustentabilidade 
(    ) Políticas de relacionamento com a comunidade, com a participação de lideranças locais 
para analisar suas atividades e monitorar seus impactos 
(  ) Programas de maximização do desenvolvimento local, por meio de alianças para 
influenciar políticas públicas 
(    ) Programas de investimento em ações sociais, com mecanismo próprio para a geração de 
receita, assegurando a continuidade das ações em longo prazo 
(    ) Programas para envolver lideranças locais na implementação de projetos sociais para a 
comunidade 
(    ) Programas de educação para a cidadania para membros da comunidade, com temas como 
participação popular e combate à corrupção 
(    ) Campanhas em conjuntos com as lideranças locais sobre o desenvolvimento infantil no 
país e os direitos das crianças 
(    ) Outros. Quais? ___________________________________________________________ 
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Em relação à Concorrência: 
(    ) Práticas de preço e concorrência comuns ao mercado, com o cumprimento da legislação e 
a busca por um posicionamento legal 
(    ) Promove discussões internas sobre a postura diante da concorrência 
(    ) Possui regras explícitas e declaradas sobre o comportamento diante da concorrência 
(  ) Exerce posição de liderança em seu segmento nas discussões sobre os padrões de 
concorrência, com o combate de práticas desleais de comércio, fraudes e espionagem 
empresarial 
(    ) Outros. Quais? ___________________________________________________________ 
 
Em relação aos Fornecedores: 
(    ) Programas de conscientização contra discriminação social, cultural, racial, de etnia ou de 
portadores de deficiências 
(    ) Campanhas de conscientização contra o trabalho escravo e o trabalho infantil 
(    ) Diálogos com os fornecedores sobre o salários de seus funcionários e demais benefícios, 
para que estejam de acordo com as médias de mercado 
(    ) Parcerias com fornecedores visando a melhoria de seus processos de gestão ambiental  
(  ) Programas que estimulam o envolvimento dos fornecedores em projetos sociais e 
ambientais 
(    ) Outros. Quais? ___________________________________________________________ 
 
9) Existe algum instrumento de quantificação das pessoas assistidas pelos projetos de RS ? 
(    ) Sim. Qual? ______________________________________________________________ 
(    ) Não  
(    ) Está sendo elaborado 
 
10) Você saberia informar o número de assistidos por ano? 
(    ) Sim, são ___________________________ 
(    ) Não 
 
11) Você acredita que as pessoas assistidas pelos projetos reconheça-os como sendo: 
(    ) De Responsabilidade Social    
(    ) Obrigação da Universidade 
 
12) Em sua opinião, quem são os principais motivados com os trabalhos de RS? 
(    ) Gestores    (    ) Professores    (    ) Alunos    (    ) Membros da comunidade   
(    ) Outros. Quais? ___________________________________________________________   
 
13) Em sua opinião, a Universidade apresenta preocupação com a mudança social do local 
onde está inserida, ou os interesses estão mais voltados ao próprio desenvolvimento?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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14) Na seleção dos fornecedores quais os principais quesitos levados em consideração?  
(    ) Preço baixo 
(    ) Processo de licitação  
(    ) Fornecedores que repudiam o trabalho escravo 
(    ) Fornecedores que repudiam o trabalho infantil 
(    ) A procedência da matéria-prima fornecida 
(    ) Comportamento do fornecedor diante da concorrência  
(    ) Qualidade do produto/serviço  
(    ) Valorização da produção local  
(    ) Prática de Comércio Justo 
(    ) Outros. Quais? __________________________________________________________ 
  
15) Como você analisa a relação da  Universidade com a concorrência?  
(    ) Ótima    (    ) Boa    (    ) Regular   (    ) Ruim   (    ) Péssima 
 
16) Indique de maneira sucinta: 
a) Os maiores desafios da RS na Universidade 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
b) As vantagens de desenvolver a RS na Universidade 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
c) Sugestões para uma o desenvolvimento efetivo da RS na Universidade 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Muito obrigada! 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Pesquisa: Responsabilidade Social, um Fenômeno em Construção: Avanços e Desafios 

deste Movimento nas Universidades Privadas do Paraná. 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
1) GÊNERO: (   ) Feminino     (   ) Masculino                 
 
2) IDADE: _____ anos 
 
3) EM RELAÇÃO À UNIVERSIDADE "X" VOCÊ É: 
(   ) Aluno     (   ) Professor     (   ) Membro da comunidade próxima    (   ) Concorrente   
(   ) Fornecedor 
 
4) ESCOLARIDADE (MAIOR FORMAÇÃO):  
(   ) Sem escolaridade  (   ) Ensino Básico       (   ) Ensino Fundamental   
(   ) Ensino Médio  (   ) Graduação  (   ) Especialização 
(   ) Mestrado   (   ) Doutorado 
   
5) Área de atuação  Profissional 
(   ) Comércio     (   ) Indústria     (   ) Prestação de serviço  (   ) Serviço público     
(   ) Estudante     (   ) Autônomo  (   ) Aposentado                (   )Do lar       
(   ) Professor      (   ) Desempregado     (   ) Outra. Qual? ____________________ 
 
6) VOCÊ ACREDITA QUE A UNIVERSIDADE "X" SEJA UMA INSTITUIÇÃO 
SOCIALMENTE RESPONSÁVEL?   
(   ) Sim    (   ) Não    (   ) Talvez      (   ) Não sabe     
 
7) EM RELAÇÃO A ESTA UNIVERSIDADE, QUAL  A SUA OPINIÃO  
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1. Ela oferece cursos que atendem às necessidades da sociedade.      
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2. Abre novos cursos para a geração de empregos       

3. Investe em formação acadêmica e profissional.      

4. Obedece todas as leis vigentes.      

5. Respeita as leis de higiene e segurança p/ a integridade física de todos.      

6. Não prejudica ninguém voluntariamente.      

7. Tenho conhecimento que ela tem um código de ética.      

8. Mantém um ambiente ético para alunos.      

9. Mantém um ambiente ético de trabalho para os professores.      

10. Mantém um relacionamento ético com a concorrência.      

11. Preocupa-se com a escolha de fornecedores de boa conduta.      

12. Preocupa-se com a mudança social da comunidade onde está inserida      

13. Respeita as diferenças de cultura, gênero, raça/etnia, idade ou de 
pessoas portadoras de deficiência. 

     

14. Conheço ações sociais desenvolvidas pela universidade.      

15. Investe recursos materiais, humanos e financeiros em ações sociais.      

16. Já me senti beneficiado(a) por ações sociais por ela realizadas       

 
 
8) QUAL É, EM SUA OPINIÃO, O MAIOR PROBLEMA DESTA UNIVERSIDADE?  
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 
9) QUAL É A PRINCIPAL VANTAGEM DA EXISTÊNCIA DESTA 
UNIVERSIDADE? 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 
 
10) ESPAÇO PARA SUGESTÃO: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

MUITO OBRIGADA! 


