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RESUMO 

 

A prática de projetos de responsabilidade social corporativa (RSC) vem aumentando, 

sinalizando para o entendimento por parte das organizações acerca da sua relação de iteração 

com os stakeholders. A disciplina de gestão de projetos recomenda a utilização de sistemas de 

indicadores como forma de mensurar resultados em projetos. Na área social, os indicadores 

sociais traduzem em fatores quantitativos as realidades sociais, tanto no cenário nacional 

quanto no internacional. Em uma análise preliminar na literatura não se encontrou consenso 

com relação a como proceder na construção de um sistema de indicadores que seja adaptado à 

tipologia de projetos sociais e que faça uso dos indicadores sociais flexíveis à temática da 

ação social pretendida. Diante desse cenário, esta dissertação tem por objetivo geral propor 

um modelo que oriente a construção de um sistema de indicadores para projetos de RSC, que 

considere indicadores sociais. Para o cumprimento do objetivo geral, foi realizada a revisão de 

literatura e identificados modelos adaptáveis a projetos de RSC ou projetos sociais. A partir 

do estudo desses modelos, foi possível consolidar suas dimensões de análise, considerando-as 

na construção do modelo. A elaboração do modelo também considera as contribuições da 

pesquisa de campo que foi baseada em estudo de três casos, coletados em organizações do 

setor privado que conduzem projetos de RSC. Portanto, esta dissertação está apoiada em 

estudo de casos múltiplos como estratégia de pesquisa, método de avaliação qualitativa e 

fontes de evidências coletadas por meio de observação participante, análise documental, 

registro em arquivos e entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados considerou a 

estratégia geral de descrição de caso e técnica analítica de combinação de padrão. Com a 

proposição do modelo para orientar a construção de um sistema de indicadores para projetos 

de RSC que incentiva o uso de indicadores sociais, o objetivo desta dissertação foi alcançado, 

o que, por si só, evidencia a oportunidade para continuidade de estudos que possam verificar a 

aplicação prática do modelo em diferentes organizações. Como principal contribuição para a 

academia, esta dissertação aproxima a disciplina da Gestão de Projetos do contexto dos 

projetos sociais e de RSC. Como contribuição para a prática, incentiva à disseminação de 

práticas sistemáticas de gestão e avaliação de resultado em projetos de RSC. 

Palavras-chave: responsabilidade social corporativa, indicadores, indicadores sociais, gestão 

de projetos, projeto social. 



 
 

ABSTRACT 

 

The practice of corporate social responsibility (CSR) has been increasing, putting in evidence 

the understanding by organizations about their relationship with stakeholders. The discipline 

of project management recommends the use of a system of indicator to measure project 

results. In the social area, the social indicators translate into quantitative factors social 

realities, in national and international scenario. After a preliminary analysis of the literature, 

consensus about how to build an indicator system that is adapted to each type of social 

projects and flexible about the use of social indicators according the theme of action was not 

found. Based on this background, this dissertation aims to propose a model to guide the 

construction of a system of indicators for CSR projects, which considers social indicators. To 

meet the overall objective, the literature review identified adaptable models for CSR or social 

projects. Based on the study of these models, it was possible to consolidate its dimensions of 

analysis, considering the construction of the model. The development of the model also 

considers the contributions of field research that was based on a study of three cases listed in 

the private sector organizations that conduct CSR projects. Therefore, this dissertation is 

supported by multiple case studies as a research strategy, qualitative evaluation method and 

sources of evidence collected through participant observation, document analysis, log on files 

and semistructured interviews. Data analysis found the overall strategy of case description and 

analytical technique of combining standard. With the proposed model to guide the 

construction of a system of indicators for CSR projects that encourage the use of social 

indicators, the goal of this dissertation has been achieved, which in itself highlights the 

opportunity for continuing studies to verify the application practice model in different 

organizations. As the main contribution to the academy, this dissertation approaches the 

discipline of Project Management in the context of social projects and CSR. As a contribution 

to the practice, encourages the dissemination of systematic management practices and 

evaluation of results in CSR projects. 

Key words: corporate social responsibility, indicators, social indicators, project management, 

social project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A organização por si só já constitui um órgão da sociedade e mantém com ela uma 

relação de mútua cooperação, de acordo com Drucker (2001). Quando a organização oferece 

um produto ou serviço à sociedade, essa sociedade retribuirá gerando o resultado financeiro 

que as organizações esperam. Partindo do pressuposto de que as organizações estão inseridas 

na sociedade, é necessário desenvolver um papel de troca e interdependência entre os atores 

envolvidos – os stakeholders. Como defende o Instituto Ethos (Ethos, 2013), a sociedade 

brasileira espera que as organizações cumpram um novo papel no processo de 

desenvolvimento atuando como agentes de uma nova cultura, de uma mudança social, 

buscando contribuir para a construção de uma sociedade melhor. 

 No Brasil, a discussão a respeito da responsabilidade social corporativa (RSC) inicia-

se na década de 1960, porém a partir dos anos 1980 é que tais discussões ganham força no 

meio empresarial, acadêmico e na mídia. Nesse período é que surgem órgãos e instituições 

como grandes motivadores das práticas como o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

(GIFE) em 1989, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e o 

Instituto Ethos de Responsabilidade Social, em 1998.  

 Em estudo realizado em 2006 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

69% das organizações privadas afirmaram realizar algum tipo de iniciativa de RSC. Em 

comparação com a edição anterior, de 2002, houve um crescimento de dez pontos percentuais. 

A edição de 2006 da pesquisa também releva que apenas 5% das organizações respondentes 

jamais cogitou realizar algum tipo de ação social, o que demonstra o interesse e o 

reconhecimento das organizações com relação à importância das iniciativas de RSC, desde 

meados da década passada. O tamanho da amostra da edição de 2006 da pesquisa é de cerca 

de 871 mil organizações de diferentes setores da economia e de todas as regiões geográficas 

do Brasil (IPEA, 2013). 

 A gestão de projetos sociais desponta como um importante balizador para que a 

efetividade dos projetos implementados, seja por iniciativa privada ou pública, possa servir de 

instrumento capaz de incentivar e disseminar a prática da gestão aplicada a questões sociais, 

servir como catalizador para que iniciativas gerem parcerias e conduzam à sustentabilidade 

dos resultados, bem como alterar realidades sociais. 
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 Converter os objetivos de um projeto em itens capazes de mensurar as mudanças 

relacionadas a uma intervenção social é um passo importante na investigação avaliativa. Para 

tal cumprimento, constroem-se indicadores que possam dimensionar e compreender as 

relações, a eficiência, eficácia, efetividade e resultados dos projetos.  

 Segundo Valarelli (1999b), a avaliação de projetos sociais é incipiente no Brasil e foi 

inicialmente motivada pelas agências financiadoras e de fomento que buscavam mensurar os 

efeitos e resultados dos projetos apoiados. Assim como ocorre na gestão de projetos de 

natureza diferente de projetos sociais, as organizações dependem da avaliação de resultados 

para direcionar suas estratégias e tomar decisões. A definição e a utilização de um sistema 

adequado de indicadores devem estar voltadas para o monitoramento das ações desenvolvidas 

e estar focadas na missão organizacional e no interesse dos stakeholders, como instrumento 

auxiliar à tomada de decisões.  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 Embora seja percebido um crescimento pelo interesse em sistemas de indicadores, o 

assunto ainda é pouco explorado na literatura para projetos (Borges & Carvalho, 2011) e, 

consequentemente, para a literatura específica para projetos de RSC. 

 Uma análise preliminar dos sistemas de indicadores para projetos e dos modelos de 

indicadores para projetos de RSC identificados na literatura, evidencia a ausência de consenso 

com relação às fases e dimensões de análise, tampouco consideram o uso de indicadores 

sociais. 

 Borges e Carvalho (2011) identificaram que existem poucas abordagens que 

incentivam a adoção de uma perspectiva de contingência e que consideram tanto as 

especificidades dos diferentes tipos de projetos, quanto os diferentes stakeholders. 

 Logo, emergiu a necessidade de verificar a viabilidade da orientação para a construção 

de um modelo conceitual de indicadores que consolide características presentes nos modelos 

analisados para projetos de RSC e que promova a utilização de indicadores sociais da 

temática objetivada pelo projeto. 

 Jannuzzi (2009) destacou a dificuldade em implementar um sistema de indicadores 

capaz de mensurar resultados em projetos, utilizando indicadores sociais, especialmente no 
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Brasil, onde ainda há pouca tomada de decisão com base nesse tipo de indicadores, além de 

não existir uma unificação do uso dos indicadores nas organizações. 

1.1.1 Questão de Pesquisa 

 Diante das lacunas identificadas na problemática, a questão de pesquisa que norteia a 

realização desta dissertação de mestrado é: como orientar a construção de um sistema de 

indicadores para projetos de responsabilidade social corporativa em organizações do setor 

privado que considere indicadores sociais no seu processo avaliativo? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 A seguir são apresentados os objetivos geral e específicos que esta dissertação se 

propõe a alcançar. O objetivo geral, em seu sentido mais amplo, constitui a ação que 

conduzirá ao tratamento da problemática apontada e responderá à questão de pesquisa. Os 

objetivos epecíficos descrevem as ações que se pretende executar e estabelecem uma estreita 

relação com o objetivo geral. 

1.2.1 Geral 

 Para responder à questão de pesquisa, o objetivo geral deste estudo é propor um 

modelo para orientar a construção de um sistema de indicadores para projetos de 

responsabilidade social corporativa, que seja adaptado ao setor privado e que considere 

indicadores sociais. 

1.2.2 Específicos 

 Os objetivos específicos são: 

• Identificar modelos de indicadores para projetos sociais e projetos de responsabilidade 

social corporativa a partir da literatura. 
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• Analisar os modelos de indicadores para projetos de responsabilidade social 

identificados na literatura, apresentando uma síntese comparativa e relacionando as 

dimensões comuns entre eles. 

• Analisar o contexto dos indicadores sociais, suas fontes, dimensões e aplicabilidade.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

 O crescente uso de iniciativas de RSC apontado nas edições de 2002 e 2006 do IPEA 

sinaliza a relevância que o tema vem ganhando já há alguns anos no setor privado. Por outro 

lado, a pesquisa bibliográfica realizada nesta dissertação revela que o conceito da 

responsabilidade social corporativa não está consolidado e está associado a outras práticas 

como a filantropia, o que evidencia a oportunidade de clarificar o arcabouço teórico em torno 

do construto.  

 Jannuzzi (2005) observou que, se bem empregados, os indicadores sociais podem 

enriquecer a interpretação empírica da realidade social e orientar a análise, formulação e 

implementação das ações sociais de forma consistente. 

 A abordagem do uso de indicadores na gestão de projetos é trivial, porém, pouco 

explorada no contexto dos projetos de RSC. 

 Entre os modelos de indicadores de RSC, foi selecionado o modelo de indicadores do 

Instituto Ethos, que tem grande aceitação no meio organizacional e figura em diversos artigos 

e estudos científicos, além de ser uma iniciativa nacional. Tal escolha tem a pretensão de 

servir para o propósito de aproximar a prática do rigor acadêmico, oferecendo confiabilidade 

à sociedade e incentivo para a adoção de práticas preconizadas pelo meio acadêmico.      

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 A estrutura desta dissertação é composta por seis capítulos. O capítulo atual, a 

Introdução, traz uma breve contextualização do tema da responsabilidade social corporativa 

(RSC), evidenciando a problemática, a relevância e as justificativas para a execução da 

pesquisa e os objetivos que ela persegue.   
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 O segundo capítulo apresenta a revisão de literatura que sustenta os construtos da 

dissertação. O fio condutor lógico dos temas relacionados percorre a definição de conceitos 

como projetos, políticas e programas, a responsabilidade social corporativa e assuntos 

correlatos; aborda a gestão de projetos e a especificidade dos projetos de RSC; discorre acerca 

de indicadores para projetos e os indicadores sociais e, por fim, apresenta modelos de 

indicadores específicos para projetos de RSC. 

 O capítulo três consolida as dimensões de análise dos modelos apresentados no 

capítulo do referencial téorico e apresenta uma síntese sobre a temática e fontes dos 

indicadores sociais descritos no referencial teórico. 

 O detalhamento metodológico é apresentado no capítulo quatro. Desse capítulo 

constam o delineamento da pesquisa, os procedimentos de coleta e análise dos dados, as 

técnicas utilizadas e as limitações observadas. 

 O quinto capítulo apresenta e discute os dados coletados e os resultados obtidos. Esse 

capítulo também traz a proposição do modelo que responde à questão de pesquisa e ao 

objetivo geral desta dissertação. 

 Por fim, o sexto capítulo traz as considerações finais, as contribuições para a 

academia, para a sociedade e organizações, além das limitações deste estudo e a proposição 

para estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Neste capítulo, apresenta-se a base teórica que fundamenta esta dissertação. 

Primeiramente são abordados os conceitos relacionados à gestão de projetos; em seguida são 

introduzidos a questão da responsabilidade social corporativa, os conceitos relacionados, a 

discussão a respeito da motivação e histórico. Por fim, são apresentados os modelos de 

indicadores adaptados para projetos sociais e de RSC.  

2.1 PROJETO 

 A literatura converge a respeito da definição de projeto como sendo o conjunto de 

atividades coordenadas com um objetivo específico e singular, seja ele o desenvolvimento de 

um produto, bem ou serviço, desenvolvido em um delimitado espaço de tempo e custo 

(Carvalho & Rabechini, 2011; Dinsmore, 2003; ISO, 2003; Kerzner, 2011; Maximiano, 2002; 

PMI, 2012). Porém, o conceito de projetos tem sido discutido e vem evoluindo ao longo da 

última década (Rabechini, Carvalho & Laurindo, 2002). 

 Para Cleland (1999), projetos são combinações de recursos organizacionais, colocados 

à disposição, de forma coordenada, para desenvolver algo novo, de modo a prover um 

aperfeiçoamento da capacidade de performance no planejamento, na realização e na entrega 

da estratégia organizacional. Shenhar e Dvir (2010) acrescentaram que projetos são 

ferramentas importantes para criar valor econômico e vantagem competitiva para as 

organizações. 

 Segundo o PMI (2012), o ciclo de vida de um projeto delimita fases que são marcadas 

pela conclusão de uma ou mais entregas, que visam um melhor controle gerencial objetivando 

encontrar uma ligação adequada entre os projetos e seus processos operacionais contínuos. 

Vargas (2003) acrescentou que o ciclo de vida de um projeto permite avaliar as possíveis 

similaridades entre eles, independentemente de seu contexto, aplicabilidade ou área de 

atuação.  

 A respeito da avaliação e planejamento para o sucesso de projetos, Shenhar e Dvir 

(2010) defenderam que é necessário ir além da tríplice restrição (escopo, tempo e custo), por 

meio de um modelo multidimensional que considere não apenas os objetivos táticos, mas 
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também os estratégicos, englobando avaliações de desempenho a curto e longo prazos, além 

de levar em conta o ponto de vista dos stakeholders.  

 Em 2001, esses autores, juntamente com Levy e Matlz (Shenhar et al., 2001) já 

defendiam a ideia de um modelo multidimensional para mensuração do sucesso em projeto e 

propuseram o uso de quatro dimensões de análise: a eficiência, o impacto no cliente, o 

sucesso nos negócios e a preparação para o futuro. Posteriormente, Shenhar e Dvir (2010) 

atualizaram tal proposição definindo cinco dimensões: a eficiência, os impactos no cliente e 

na equipe, os resultados comerciais e a preparação para o futuro.  

 A eficiência refere-se ao cumprimento das metas de tempo e orçamento. A dimensão 

de impacto no cliente aponta para o grau de cumprimento dos requisitos, o grau de satisfação 

e os benefícios gerados ao cliente, compreendidos no sentido amplo da figura do stakeholder. 

O impacto na equipe relaciona-se aos aspectos de satisfação, retenção e crescimento do 

pessoal envolvido na execução do projeto. Os resultados comerciais ou impacto nos negócios 

referem-se à análise de retorno do investimento, participação de mercado e crescimento. Para 

essa dimensão, os autores ressaltam que não devem ser considerados apenas os aspectos 

econômicos e financeiros, isto é,  essa dimensão deve considerar também a otimização e 

melhoria de processos e medidas para revelar o impacto direto do projeto sobre os benefícios 

gerados ao seu público-alvo. Por fim, a dimensão da preparação para o futuro trata dos 

benefícios de longo alcance do projeto incluindo novos processos, novas tecnologias, maior 

abrangência e oportunidades para desdobramentos posteriores que o projeto possa ter. 

 Definir sucesso em projetos não é uma tarefa trivial, pois depende da percepção de 

cada um dos stakeholders, do tipo de projeto, da unidade de análise e da perspectiva de tempo 

(Carvalho & Rabechini, 2011). Existem várias abordagens para a avaliação de sucesso em 

projetos, não sendo possível estabelecer parâmetros e dimensões universais de análise.  

2.1.1 Projeto social 

 A definição adotada neste estudo para projeto social refere-se ao conjunto integrado de 

ações que têm por objetivo provocar impacto sobre pessoas ou grupos, chamados de 

população-alvo ou beneficiários, que compreende a destinação de recursos e 

responsabilidades por um período determinado de tempo (CEPAL, 1998; Nogueira, 1998).  
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2.1.2 Projeto, política e programa 

 Armani (2006) defendeu a hierarquia de três níveis de classificação para as 

intervenções sociais: a política, os programas e os projetos sociais. Comumente termos como 

projetos, programas e políticas sociais são confundidos. Em linhas gerais, esses conceitos 

comportam-se como conjuntos e subconjuntos, ou seja, programa social é um conjunto de 

projetos, a política social, por sua vez, é um conjunto de programas. Projetos e programas são 

a tradução operacional das políticas sociais. Um projeto envolve ações concretas a serem 

desenvolvidas em um horizonte de tempo e espaço determinados, limitadas pela 

disponibilidade de recursos para sua execução. Os programas, geralmente, envolvem 

horizontes de tempo mais longos que os projetos e combinam ações continuadas de 

manutenção dos projetos. Pode-se, portanto, analisar um programa por meio do estudo dos 

projetos que o compõem (CEPAL, 1995; 1998). 

 Sob a perspectiva do planejamento, considerada a fase mais importante do processo de 

estruturação de um projeto de qualquer natureza, a política pode ser entendida como o 

processo de tomada de decisões que se inicia com a adoção de postulados gerais que prioriza 

setores e estabelece a integração que manterão entre si em determinados marcos. O 

planejamento fornece um referencial com as estratégias e diretrizes que permitirão a 

elaboração de programas e projetos específicos, em um ambiente sistêmico e articulado, 

coerente ao contexto em que está inserido. O programa seria o aprofundamento do plano, 

caracterizado como um conjunto de projetos com os mesmos objetivos gerais e que estabelece 

a prioridade nas intervenções, na ordenação e na alocação de recursos de acordo com o 

definido no plano. Por fim, projeto é a menor unidade, mais específica, operativa, delimitada e 

que mais se aproxima da execução das ações planejadas (Ávila, 2001). 

 Os programas sociais, segundo Cohen e Franco (2002), referem-se ao conjunto de 

projetos que perseguem os mesmos objetivos e que estabelecem prioridades de intervenção, 

identificam e ordenam os projetos, definem o âmbito institucional e alocam os recursos a 

serem utilizados. 

 

2.2 GESTÃO DE PROJETOS  

 O crescimento da gestão de projetos segue caminhos similares ao movimento de 

evolução da qualidade nos anos 1980. Desde o início da década de 1990, os projetos vêm 
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ganhando mais espaço tornando-se mais complexos, exigindo capacitação adequada dos 

gestores e responsáveis para gerir não apenas um único projeto, mas projetos simultâneos 

(Dinsmore, 2003). Contudo, nos últimos dez anos houve uma especial aceleração na 

utilização e aceitação do gerenciamento de projetos (Ika, 2009; Kerzner, 2011), com suas 

ferramentas, metodologias e abordagens de gestão que podem ser aplicadas a diferentes áreas 

e finalidades. Kerzner (2011) destacou que para uma gestão de projetos bem sucedida é 

importante o planejamento, o controle e a coordenação e, nesse contexto, o gerente de 

projetos tem sido demandado cada vez mais, visto como um integrador e catalizador de 

mudanças nas organizações e como um corresponsável pela geração de valor por meio de 

projetos. 

 Kerzner (2011) afirmou que existem diversos motivadores externos que levam as 

organizações a adotar o gerenciamento de projetos como forma de desenvolver seus negócios. 

Dentre elas estão a competição de mercado, as reduções das margens de lucros por conta da 

competitividade e globalização, os avanços tecnológicos, os aspectos legais, sociais e 

regulatórios, as pressões econômicas e políticas e a preocupação com a qualidade e 

responsabilidade social. 

 Contudo, Guimarães e Jannuzzi (2004) discutiram a diferenciação da terminologia 

gestão de projetos, quando orientada para a Administração ou para as Ciências Políticas. Pois, 

enquanto para a Administração o termo possui uma concepção ideológica gerencial, com 

objetivos direcionados para a coordenação e o controle, para as Ciências Políticas, o conceito 

tende ao discurso sobre poder e legitimidade, ou seja, remete à incidência de conflito. Sob 

esse último ponto de vista, Clemente e Fernandes (2002), afirmaram que a Gestão de Projetos 

trata-se de um método para se conhecer e interferir de forma intencional e planejada em 

determinada realidade social.    

 O PMI (Project Management Institute) definiu gestão de projetos (PMI, 2012) como a 

aplicação de conhecimentos, habilidades, técnicas e ferramentas visando entregar 

requerimentos, satisfazendo ou excedendo as expectativas das organizações e dos indivíduos 

envolvidos no projeto: os stakeholders. 

 Vargas (2003) descreveu as vantagens observadas com a gestão de projetos comparada 

com as demais formas de gerenciamento, destacando como principal ponto a aplicabilidade da 

gestão de projetos a qualquer porte e natureza de projetos, independentemente da 

complexidade, especificidades, necessidades ou restrições de recursos que o projeto possa 

apresentar. Shenhar e Dvir (2010) alertaram que o gerenciamento de projetos não é uma 
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atividade universal definida como um conjunto de regras e processos aplicáveis a qualquer 

projeto. Esses autores defenderam tratar-se de uma atividade situacional e contextual, isto é, o 

gerenciamento de projetos deve utilizar-se de uma abordagem adaptativa levando em 

consideração o ambiente, as metas e as tarefas do projeto. 

2.2.1 Gestão de projetos sociais 

 A gestão de projetos sociais não se distancia do que se caracteriza como gestão em 

qualquer outro tipo de projeto, pois os projetos sociais também envolvem ações concretas a 

serem desenvolvidas ao longo de um estabelecido e restrito intervalo de tempo e de recursos.  

Porém, algumas especificidades podem ser notadas em projetos sociais, no que diz respeito à 

busca por ações integradas para obter resultados efetivos que possam modificar ou suprir 

necessidades ou alguma realidade social específica (Nogueira, 1998). 

 Um novo paradigma é trazido ao planejamento e à gestão de projetos, em que uma 

nova exigência se refere ao desenvolvimento de uma nova mentalidade, de novas habilidades, 

de novas competências, capacidades e estratégias para a ação conjunta e compartilhada, que é 

articulada por meio de parcerias e redes. 

 As parcerias são caracterizadas pelo trabalho conjunto de atores distintos, porém com 

um objetivo final comum. As redes, diferentemente, são parcerias que se consolidam para o 

atingimento de um mesmo objetivo. Elas se organizam horizontalmente, nas quais as 

atividades dependem da iniciativa de cada uma das partes e não de uma instância central.  

 Cohen e Franco (2002) defenderam que para a construção de um projeto social é 

fundamental a configuração de uma rede de relações e de parcerias, pois, segundo esses 

autores, a partir daí será possível identificar quais são os diferentes atores (stakeholders), seus 

potenciais e seus interesses. 

 Souza (2001), a respeito dos desafios e especificidades da gestão de projetos sociais, 

afirmou que apesar de as organizações possuírem a seu dispor recursos fornecidos por 

modelos gerenciais utilizados em suas operações usuais, a gestão no campo social exige mais 

do que a simples reprodução desses modelos. Alguns fatores determinam os desafios e 

especificidades nesse campo, conforme essa autora: 

• A necessidade de articulação na dimensão social, econômica e política para o 

estabelecimento de prioridades sem fragmentar as ações; 
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• Assim como nos projetos, em outras áreas a escassez de recursos contrasta com 

a crescente demanda social e com a pressão pela potencialização dos resultados 

com os mesmos recursos empenhados anteriormente; 

• A necessidade de criar instrumentos e meios de sustentação das ações; 

• A necessidade de garantir a transparência e legitimidade das intervenções; 

• Busca de visibilidade a partir da divulgação das ações e seus resultados de 

forma ética para que não afete negativamente a operação da organização; 

• A necessidade de superar suas limitações administrativa, cultural e gerencial; 

• Promoção da mudança organizacional necessária para a formação de parcerias 

e redes como forma de melhorar a aplicação de recursos;  

• O desenvolvimento de habilidades pessoais e a criação da visão compartilhada 

do problema social; 

• O desenvolvimento de mecanismos que possibilitem avaliar o impacto das 

ações. 

 

2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

 De acordo com Alexandre (2008), não há uma definição única, aceita para o termo 

responsabilidade social corporativa, que pode figurar também, como responsabilidade social 

empresarial ou, responsabilidade socioambiental, entre outras terminologias. A RSC é um 

conceito em construção, que vem sendo oxigenado pela agregação de outras áreas 

relacionadas à questão social e divide espaço com outras terminologias que são comumente 

utilizadas como sinônimos, tais como, sustentabilidade corporativa, cidadania corporativa, 

filantropia empresarial, investimento social privado, ética empresarial e, mais recentemente, o 

conceito de desenvolvimento sustentável. Porém é necessário o devido delineamento e 

contextualização do momento histórico do surgimento de cada corrente.   

 A filantropia empresarial remete à aproximação inicial das organizações com a área 

social, tanto em termos históricos, quanto em termos da qualidade dessa aproximação. Na 

história do Brasil, a filantropia figura como primeira expressão de uma preocupação em 

mitigar algum tipo de carência social, além do papel econômico da organização. Considera-se 
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que as ações de filantropia são uma forma rudimentar, por seu caráter assistencialista, de 

relação com a área social. Essa filantropia requer das organizações muito mais do que 

investimentos pontuais, mas compromisso com parcerias e projetos de transformação social, 

chegando, assim, no conceito de investimento social privado. Segundo Melo Neto e Froes 

(2001), a filantropia é uma ação social individual e isolada, desenvolvida pela organização 

com os funcionários ou com a comunidade. 

 Martinelli (1997) definiu a cidadania corporativa como o estágio mais evoluído da 

relação da organização com a sociedade, com a finalidade principal de gerar lucros aos 

acionistas, passando por uma gradual percepção de necessidades dos stakeholders diretos e 

indiretos, até culminar no entendimento de sua parcela de contribuição para a transformação 

do meio social onde se insere.  

 Archie Carroll (1999) utilizou uma representação de pirâmide para ilustrar a sua 

definição da RSC, como pode ser visualizado na Figura 1. O conceito é construído sobre a 

base da responsabilidade econômica, ou seja, a obrigação de obter lucro. O nível acima se 

refere à responsabilidade legal, que prescreve o cumprimento de leis e obrigações fiscais. O 

próximo estágio da pirâmide é o da responsabilidade ética, de procurar justiça na relação com 

os stakeholders. O topo da pirâmide representa a responsabilidade discricionária, ou seja, a 

responsabilidade de colaborar com a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Todos os 

níveis, como representado na pirâmide, têm como base comum o desempenho econômico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Pirâmide da RSC de Carroll. Fonte: Adaptada pelo autor com base em Carroll (1999). 
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 Nessa mesma corrente acadêmica, a teoria dos stakeholders de Freeman (1994; 2004), 

tem como foco a gestão da relação fiduciária da organização com todo o conjunto de partes 

interessadas e afetadas por sua operação, por exemplo, a comunidade, o meio ambiente, os 

funcionários e empregados e os demais grupos de interesse, não apenas os acionistas. Essa 

teoria propõe a classificação dos stakeholders em: primários e secundários. Os stakeholders 

primários são aqueles que influenciam diretamente os negócios da organização, como por 

exemplo, os acionistas, os sócios, os empregados, os fornecedores, os clientes, a comunidade 

do entorno da organização, o ambiente natural e as futuras gerações. Os secundários são os 

atores que influenciam indiretamente e não são essenciais para a sobrevivência da 

organização, como a mídia e os grupos de pressão (Borger, 2001). 

 Na definição do Instituto Ethos, responsabilidade social corporativa é: 

 “A forma de gestão que se define pela relação ética, transparente e solidária da 
empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona – acionistas, 
funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, clientes, 
comunidade, governo, sociedade e meio ambiente – e pelo estabelecimento de metas 
empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, de forma 
a preservar recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitar a 
diversidade e promover a redução das desigualdades sociais” (ANDI, 2006, p.17). 

 O conceito de responsabilidade social, assim como os demais assuntos relacionados, 

se encontra em evolução e ainda carece de um corpo teórico mais consistente, sendo que 

novos conceitos vão se agregando e passando a fazer parte da definição conceitual da 

responsabilidade social corporativa (RSC). Tal carência evidencia uma oportunidade para que 

a disciplina possa ser mais explorada e desenvolvida. 

 É possível concluir que o evolutivo do conceito da RSC, parte da preocupação voltada, 

sobretudo a um único público interessado interessado – os acionistas; expandindo-se para o 

entendimento da diversidade de stakeholders, como público interno, clientes, fornecedores, o 

meio ambiente, entre outros. 

 Para efeito de delineamento do conceito, para esta dissertação, projetos de 

responsabilidade social corporativa são projetos sociais conduzidos por organizações em que 

exista o reconhecimento da interação entre a organização e a diversidade de stakeholders. 

2.3.1 Marketing social 

 Curty (2001) destacou a importância que a divulgação dos resultados dos projetos e 

ações na área social tem como vantagem competitiva para as organizações. Atrelados à 

operacionalização dessa divulgação estão os conceitos de marketing institucional e marketing 
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social. O marketing institucional, segundo essa autora, é o segmento operativo na construção 

da imagem da organização, que afora das discussões éticas a respeito da veracidade e 

relevância das informações divulgadas, é responsável pela construção de uma imagem 

positiva da organização. Já a vertente do marketing social teria por objetivo, por outro lado, 

planejar e gerar a mudança social, reforçando o compromisso social da organização com a 

sociedade. A autora sinalizou que as duas correntes comumente se fundem e destaca o papel 

do marketing como estrutura técnica montada com o intuito de captar e internalizar a 

realidade ambiental para que o discurso e a prática organizacional possam a ela se adequar e, 

dessa maneira, produzir resultados que atendam não apenas às necessidades do público-alvo, 

mas também aos seus desejos.  

 O marketing social pode ser entendido como a instrumentalização do planejamento e a 

implementação e o controle de ações que visam aumentar a aceitação de uma ideia ou prática 

social por um grupo tido como alvo, como sugere Kotler (1999).  

2.3.2 Sustentabilidade Corporativa 

 Outro tema comumente associado à responsabilidade social corporativa é a 

sustentabilidade corporativa. Segundo Zamcopé et al. (2012), os termos sustentabilidade 

corporativa e responsabilidade social muitas vezes se fundem, pois não existe um conceito 

bem definido que forneça uma base teórica única e induz muitas vezes a uma diversidade e 

sobreposição conceitual que dificulta o debate acadêmico. Carroll (1999) afirmou que 

normalmente a prática da responsabilidade social corporativa é realizada com a intenção de 

melhorar um aspecto da sociedade ou o relacionamento da organização com a comunidade, 

governos ou organizações não governamentais e sem fins lucrativos. 

 A gestão social está diretamente relacionada à sustentabilidade. Porém o termo possui 

conceito amplo, vago e impreciso. Conforme defendeu Kieckhöfer (2005), o termo deve ser 

dinâmico e amplo, pois se refere a diferentes ambientes e está relacionado a diversas 

concepções e dimensões. Sachs (1990) defendeu que a sustentabilidade deva estar apoiada na 

tríade da prudência ecológica, na eficiência econômica e na justiça social.  

 Em seu estudo sobre critérios de avaliação para projetos empreendedores sociais, 

Agostini (2001) relacionou a sustentabilidade como um subcritério para avaliação, 

defendendo não apenas a questão da sustentabilidade para as ações desenvolvidas, mas 

também para as organizações como um todo. Para esse autor, a sustentabilidade deve ser 
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entendida sob duas dimensões: a dimensão financeira e a dimensão da motivação. A dimensão 

financeira é a condição para assegurar que os recursos sejam aplicados com flexibilidade para 

o desenvolvimento das ações; e a sustentabilidade como motivação para o estado de 

permeabilidade para incorporação de mudanças, atitudes e comportamentos por parte das 

pessoas e instituições. 

 O Banco Mundial, a partir de 1990, propôs a interpretação da sustentabilidade sob seis 

diferentes tipos de capital: o capital humano, natural, cultural, institucional, físico e 

financeiro. A sustentabilidade, portanto, dependeria do equilíbrio ideal entre esses tipos.  

Mokate (2002) defendeu que a sustentabilidade pode ser vista sob o ponto de vista macro, 

analisada sob a ótica da estratégia e do desenvolvimento social, e sob o ponto de vista micro, 

analisada a partir de um determinado processo, programa ou projeto. Tal definição corrobora 

a proposta do Banco Mundial, pois ambas reconhecem o equilíbrio entre o entorno (visão 

macro) e a iniciativa (visão micro). 

 Fischer (2002) ampliou o conceito de responsabilidade social corporativa englobando 

a relação ética e transparente com clientes, fornecedores, público interno, governo, sociedade 

e demais stakeholders do contexto organizacional. A autora também afirmou que o processo 

de globalização da economia incrementou a concorrência tornando as ações das organizações 

mais visíveis ao consumidor e à sociedade. Como reação, essas organizações passaram a dar 

mais atenção ao nível de comprometimento empresarial com os objetivos do desenvolvimento 

social.  

 Em linhas gerais, sustentabilidade corporativa e responsabilidade social corporativa 

referem-se a atividades voluntárias motivadas por preocupações sociais e ambientais e que 

devem estar enraizadas nas operações de negócios e nas interações com os grupos de 

interesse.   

2.3.3 Motivação para a RSC 

 São diversas as correntes que apontam para os motivadores que levam as organizações 

a optar por ações de responsabilidade social corporativa. Enquanto alguns autores, como 

Grajew (2000) defenderam questões como filosofia, valores e princípios organizacionais e, até 

mesmo a inteligência empresarial, outros autores, como Machado e Lage (2002) e Silva e 

Freire (2001), apontaram para motivações em diversas direções como: obtenção de vantagens 

competitivas, fundamentação religiosa, promoção de valores de solidariedade interna, 
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resposta a incentivos e benefícios fiscais, visão estratégica de sobrevivência a longo prazo, 

melhoria de imagem, reposicionamento de marca, fomento ao consumo responsável, entre 

outras.  

 Austin (2000) corroborou a corrente de autores que acreditam nas motivações 

múltiplas que levam organizações a se envolverem e investirem em projetos de RSC.  Esse 

autor propõe um modelo para classificação das motivações no qual, em um dos extremos 

estão as ações de impulso altruístico, relacionados à filantropia, à caridade e de caráter 

ideológico. No outro extremo estão as ações motivadas por impulsos utilitaristas, ou seja, 

relacionados ao desenvolvimento do próprio negócio, em que as ações sociais possam 

proporcionar vantagens competitivas para a organização. 

 Vários autores defendem o equilíbrio das interfaces entre os objetivos sociais e as 

estratégias de negócio, isto é, o inquestionável desempenho econômico obtido de forma ética, 

legal e em conformidade com os interesses dos demais stakeholders afetados pela organização 

(Austin, 2000; Kanter, 1999; Carroll & Buchholtz, 2000; Porter & Kramer, 2002).  

 Em sua dissertação de mestrado, Guedes (2000) apresentou o resultado de sua 

pesquisa na qual elencou como principais vantagens da responsabilidade social corporativa o 

fortalecimento da imagem e a fidelidade à marca ou produto, a valorização da organização 

sob a ótica da sociedade e do mercado como forma indireta de retorno aos acionistas e 

investidores, o retorno publicitário gerado pela mídia espontânea e a vantagem tributária que 

pode ser concedida por meio de isenções fiscais na esfera municipal, estadual ou federal. 

Também são destacadas como vantagens o aumento da produtividade e a motivação dos 

funcionários e empregados que retribuem com seu maior empenho às ações desenvolvidas 

pelas organizações e os ganhos sociais, que correspondem às mudanças comportamentais da 

sociedade. Essa última corresponde tanto a questões de conscientização da sociedade para o 

enfrentamento de seus problemas sociais quanto aos resultados diretos das intervenções 

promovidas pelas organizações. 

 No ínterim da discussão das vantagens e motivações para a responsabilidade social 

corporativa, Melo Neto e Froes (2001) definiram o conceito de retorno social institucional que 

ocorre quando a sociedade e os consumidores privilegiam a atitude da organização de investir 

em questões sociais e, por consequência, essa organização obtém reconhecimento público. 
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2.3.4 Histórico da RSC 

 Para o entendimento da evolução da responsabilidade social corporativa é necessário 

assinalar dois marcos principais sobre a temática em um breve histórico. O primeiro refere-se 

à transição da sociedade agrícola para a industrial, compreendida entre o início do século XX 

até a década de 1950.  No auge do taylorismo e fordismo, o papel social das organizações 

restringia-se a maximização do lucro, ao crescimento e fortalecimento da economia, à geração 

de empregos e ao pagamento de impostos. Essa era a máxima defendida pelo economista 

americano Milton Friedman. A intervenção do Estado na economia não era vista com bons 

olhos. A partir dos anos 1950, ganhou força o movimento welfare state – ou estado do bem-

estar social – um período marcado por forte intervenção do Estado em questões relacionadas à 

qualidade de vida e valorização do ser humano. O período seguinte foi marcado pelo 

reordenamento econômico e social, impulsionado por um lado pela crise do welfare state e, 

por outro lado, pela pressão da sociedade civil organizada dos anos 1970, forçando o 

gradativo envolvimento das corporações em questões socioambientais e de direitos das 

minorias (Ribeiro & Neto, 2006). 

 Entre as décadas de 1970 e 1980, houve um aumento da preocupação de como e 

quando a organização deveria responder sobre suas obrigações sociais, introduzindo a ética 

empresarial como um novo campo de estudo. Nos EUA, o escândalo de Watergate ocorrido 

no governo Nixon, direcionou o foco da opinião pública para a questão da importância da 

ética no governo. A disciplina se propagou também nos países europeus, tanto no cenário 

acadêmico, quanto no empresarial. Na Alemanha, por exemplo, as organizações passaram a 

integrar aos seus balanços financeiros os seus objetivos sociais. Com a maior participação de 

autores em discussões a respeito do tema, no final da década de 1990 ocorreu a consolidação 

da responsabilidade social corporativa como meio de discussão da relação ética e moral entre 

organizações e sociedade (Lourenço & Schröder, 2003). 

 Alexandre (2008) destacou que a partir da década de 1990, a globalização gerou um 

novo cenário mundial em que a informação em rede provocou mudanças nas estruturas 

políticas e econômicas vigentes. A conferência da ONU em 1992 no Brasil, a convenção 

ECO-92 ou Rio-92, representou um marco na evolução do posicionamento social e ambiental 

do mundo. 

 O evolutivo da disciplina da responsabilidade social corporativa está diretamente 

ligado aos acontecimentos históricos que marcaram o período: as guerras, as crises políticas e 

econômicas, o surgimento e disseminação de novas tecnologias e a globalização.  
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2.3.5 A responsabilidade social corporativa no Brasil 

 No Brasil, a questão de responsabilidade social corporativa vem ganhando cada vez 

mais espaço no cenário organizacional. Em 1999, o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – desenvolveu uma pesquisa buscando fazer um diagnóstico da responsabilidade 

social empresarial no país que tinha como ponto de partida questões visando identificar a 

seguinte série de informações (IPEA, 2013):  

• O número de organizações que realizavam ações sociais voltadas para a 

comunidade e seus empregados; 

• Quais ações eram realizadas, qual o público beneficiado, o tamanho da 

organização, e suas diferenças conforme o ramo de suas atividades; 

• As motivações, a frequência de atendimento, os responsáveis pela realização 

das ações, os recursos utilizados e quais as localidades atendidas por essas 

ações; 

• Qual o percentual de organizações que faziam uso dos incentivos fiscais para 

desenvolver seus projetos sociais; 

• Como ocorria a avaliação dos resultados e a divulgação desses resultados; 

• As dificuldades encontradas e as sugestões apresentadas para melhorar de 

forma contínua as atividades na área social da organização. 

 Os resultados da pesquisa de 1999 revelaram que 300 mil organizações, que 

representava quase dois terços do universo pesquisado, realizavam algum tipo de ação social, 

que abrangiam desde pequenas doações isoladas até grandes projetos bem-estruturados. A 

filantropia figurou com a principal iniciativa da ação social empresarial. Com relação à 

motivação para a atuação social, 81% das organizações respondentes afirmaram fazê-lo por 

motivos humanitários. Outro resultado relevante da pesquisa foi que eram poucas as 

organizações (12%), que acompanhavam de perto o que acontecia com as ações sociais que 

elas apoiavam ou realizavam. 

 A segunda edição da pesquisa, de 2006, apontou que no período de 2000 a 2004, o 

percentual de organizações privadas no Brasil que afirmavam atuar na área social havia 

aumentado de 59% para 69%. Os resultados também sinalizavam que apenas 2% das 

organizações participantes conseguiam algum tipo de benefício fiscal ou tributário, o que 

evidenciava que esse benefício não podia ser considerado um motivador relevante para a 
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atuação empresarial em questões sociais. No comparativo com a edição anterior, o setor 

agrícola teve o maior destaque com relação aos demais setores e a construção civil manteve-

se na última posição no ranking da atuação social. A pesquisa também apresentou resultados 

com relação à segmentação temática da atuação social. Os projetos relacionados à temática 

alimentação estavam em primeiro lugar no ranking, ultrapassando a temática da assistência 

social. Com relação ao público-alvo, o atendimento à criança se mantinha no foco principal, 

seguido por ações em prol de idosos e doentes. Segundo os resultados da série de 2006, 94% 

das ações de responsabilidade social corporativa no Brasil eram realizadas por organizações 

de grande porte – organizações acima de 500 funcionários segundo classificação adotada na 

pesquisa (IPEA, 2013).   

 Como principais transformações sociopolíticas no Brasil que estimularam este cenário 

de desenvolvimento de ações de responsabilidade social corporativa destacam-se (Fischer, 

1999):  

• A reforma administrativa do Estado, que possibilitou a descentralização da 

implantação de políticas sociais e permitiu aos estados e municípios uma maior 

autonomia, permitindo, dessa forma, a atuação compartilhada por meio de 

parceiras entre o poder público, as instituições privadas e as organizações do 

terceiro setor; 

• A globalização da economia que pressionou as organizações a serem mais 

transparentes em suas condutas e ao fortalecimento de relacionamentos mais 

consistentes com relação ao seu entorno, além das consequências positivas 

para o negócio, que essa postura poderia proporcionar; 

• O fortalecimento das organizações do terceiro setor que permitiram a maior 

participação da sociedade civil em questões das políticas públicas e sociais.  

 O GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – realiza a cada dois anos, desde 

2001, um censo que reúne dados do biênio que analisam o volume e origens do capital 

investido, aspectos de governança e gestão, estratégias de ação, beneficiários, a avaliação e o 

monitoramento da ação social, revelando tendências e mudanças na prática dos maiores 

investidores sociais privados do país, que geram impactos diretos no volume e na qualidade 

da ação social. Esse grupo, fundado em 1989, inicialmente para estudos relacionados à 

filantropia, é a primeira associação da América do Sul a reunir organizações do setor privado 
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que financiam ou executam projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público 

(GIFE, 2013). 

 O censo 2009-2010 do GIFE apontou que as organizações associadas destinaram R$ 

1,9 bilhão a investimentos voltados a projetos de RSC em 2009. No total, 84 dos 102 

respondentes afirmaram desenvolver ações no âmbito social que, de acordo com dados da 

pesquisa, afetam cerca de 24 milhões de beneficiários diretos. Na edição de 2011-2012, os 

investimentos realizados em 2011 passaram de R$ 2 bilhões.  

 Educação é a área com maior concentração de atuação social (82% dos associados no 

biênio 2009-2010 e 86% na edição de 2011-2012); em segundo lugar, recebem investimentos, 

igualmente, as áreas de cultura e artes, e formação de jovens para o trabalho (60% dos 

associados). Os investimentos na temática do meio ambiente apresentaram um aumento de 

26% em 2007 para 58% na edição de 2009, porém, nos resultados de 2011-2012, os 

investimentos caíram para 43%. Áreas temáticas como a assistência social e os esportes vêm 

crescendo, e outras, como defesa de direitos, apoio à gestão do Terceiro Setor e 

desenvolvimento comunitário apresentaram queda entre as edições de 2007, 2009 e 2011. 

 Ao contrário do que o senso comum poderia sugerir, o investidor social privado não 

alterou substancialmente o montante de recursos alocados durante o período da crise 

financeira, deflagrada em outubro de 2008 e com fortes reflexos, inclusive no Brasil, no ano 

seguinte. Para 45% dos respondentes, a crise não resultou em qualquer alteração no 

orçamento planejado. Para 29%, houve ligeira redução e, apenas para 18%, houve uma 

redução drástica no montante originalmente destinado ao investimento social privado (GIFE, 

2013). 

 Os resultados da edição 2011-2012 do censo do GIFE, cuja amostra contou com a 

participação de 100 organizações, revela que 39% das organizações que afirmam realizar 

investimento social, o fazem considerando parcialmente a coordenação entre as ações 

desenvolvidas e seu ramo de atividade; outros 29% das organizações afirmam não ter 

nenhuma relação entre as ações e suas atividades.   

 Até os anos 1980, as responsabilidades estavam atribuídas a outros agentes e a 

responsabilidade social corporativa limitava-se ao cumprimento do compromisso com os 

trabalhadores, por meio do pagamento dos salários; com os acionistas, por meio da geração e 

distribuição de lucro e; com o governo, por meio do pagamento de impostos, geração de 

emprego e cumprimento da legislação. As funções sociais ficavam a cargo de organizações 
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sociais ou vinculadas ao Estado, as funções jurídico-legais eram atribuição do governo e de 

órgãos públicos e a ética era tida como um valor individual, ou seja, todas as questões 

estavam desvinculadas da esfera de atuação empresarial. A partir dos anos 1980, novos 

enfoques passaram a ampliar a esfera de responsabilidades da ação empresarial.  Cresceu a 

pressão para que as organizações assumissem a responsabilidade pelo impacto social e 

ambiental que sua operação causava, o governo e os órgãos reguladores se reestruturaram de 

forma a prover maior fiscalização ao descumprimento das leis e a sociedade civil se tornou 

mais atuante frente a seus problemas sociais. Outros stakeholders, como consumidores e 

financiadores, passaram a exigir mudanças de postura das organizações e isso justificou o 

crescente envolvimento do setor privado nos projetos de responsabilidade social corporativa, 

ampliando suas esferas de responsabilidade para além de suas fronteiras de negócio (Fischer 

et al., 2003). 

 No Brasil, no final do século XX, surgiu uma multiplicidade de atores sociais que 

inflamaram a questão da responsabilidade social corporativa, como as organizações não 

governamentais (ONG), as associações e entidades representativas de comunidades, as 

entidades beneficentes e filantrópicas, fundações e instituições empresariais e as próprias 

organizações e seus projetos sociais, constituindo um consolidado e expressivo terceiro setor, 

que alavancou a atuação social privada no país (Alexandre, 2008). 

2.3.6 Mensuração de Responsabilidade Social Corporativa 

 Embora não haja um consenso a respeito da utilidade da avaliação de projetos sociais, 

é inegável que tal atividade contribui para aumentar a racionalidade na tomada de decisões, 

auxilia na identificação de problemas e seleção de alternativas, isto é, transcende a questão 

fiscalizadora e de controle, abrangendo uma reflexão que deve ser partilhada com todos os 

interessados em uma abordagem pluralista (Cohen & Franco, 2002; Marino, 1998; Fischer et 

al., 2003). 

 Chianca et al. (2001) subdividiram o processo de avaliação de projetos sociais em três 

etapas: a avaliação do marco zero, a de processo ou formativa e a avaliação somativa. A 

avaliação do marco zero é a avaliação a ser realizada antes da elaboração do projeto, ou seja, 

ela tem por objetivo orientar a sua definição de escopo e planejamento. Carvalho (2001) 

relatou que Michael Scriven, em 1967, introduziu a diferenciação entre avaliação somativa e 
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formativa. A avaliação somativa, de processo ou de eficácia preocupa-se em acompanhar as 

ações e implicações do projeto, visando o aprimoramento da prática da gestão. A avaliação 

somativa tem por propósito verificar a relevância dos objetivos e sua contribuição para a 

consecução dos mesmos em outras implementações. 

 Cohen e Franco (2002) sugeriram o entendimento da questão da avaliação sob o 

prisma do momento e da relação com o executor (quem) da avaliação. Com relação ao 

momento, a avaliação pode ocorrer no chamado ex-ante e no post-ante, que se referem à 

avaliação anterior e posterior à implementação do projeto, respectivamente. Aguilar e Ander-

Egg (1995) também sugeriram a avaliação de gestão, ou seja, a avaliação no momento 

“durante”. 

Ex-ante: 

 Em busca do ponto zero do projeto, ou seja, do contexto anterior à intervenção a que o 

projeto se propõe, diversos autores descreveram a fase chamada ex-ante que compreende a 

necessidade de identificação da situação-problema, uma análise do contexto da suposta 

demanda, a identificação do público-alvo e das capacidades relacionadas à organização e do 

projeto em si em responder à questão-problema. Essa primeira fase também é conhecida como 

avaliação de diagnóstico e de proposta ou avaliação do marco zero, pois nessa fase também se 

constitui o estudo de viabilidade da proposta e de coerência dos objetivos, ou seja, não se 

relaciona apenas ao conhecimento necessário da situação-problema e do projeto, mas também 

da sua viabilidade e condições políticas, técnicas, financeiras e materiais disponíveis para o 

projeto (CEPAL, 2013; Cohen & Franco, 2002). 

Durante: 

 Essa fase de avaliação, também chamada de avaliação de gestão ou monitoramento 

avaliativo, ocorre durante a execução do projeto e fornece informações importantes que 

podem sinalizar desvios no desempenho que eventualmente afetem o atingimento das metas 

propostas pelo projeto. A fase também acompanha processos e atividades previstas no plano 

do projeto com o objetivo de permitir ações corretivas. No momento “durante”, é evidenciada 

a importância do conceito da eficiência. A avaliação da eficiência de um projeto analisa 

questões relacionadas à gestão desse projeto, como a aplicação dos recursos e benefícios 

derivados de seus resultados (Carvalho, 2001). 
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Ex-post: 

 Nessa fase de avaliação, também conhecida como post-facto, o objetivo é analisar os 

resultados e correlacioná-los com os objetivos que formataram o projeto. Essa fase objetiva 

mensurar a efetividade e os impactos. A avaliação de impacto deve apontar em que medida o 

projeto atingiu a demanda social a que se propunha. Segundo Prates (2010), é uma medida 

importante que está intrinsecamente relacionada à noção de causalidade, ou seja, mensurar até 

que ponto o programa ou projeto social foi a causa das mudanças (positivas ou negativas) 

observadas no contexto social. 

 Com relação a “quem” executa a avaliação, Cohen e Franco (2002) classificaram em: 

avaliação interna, externa, mista e participativa. A avaliação interna é realizada pela 

organização gestora do projeto; a externa por pessoas alheias à organização; à avaliação mista 

pressupõe-se a combinação da avaliação interna e externa e, por fim, a avaliação participativa 

que considera os beneficiários como um dos atores da avaliação. 

Dimensões: 

 Em qualquer tipo de avaliação, três conceitos ou dimensões ganham importância: 

eficiência, eficácia e efetividade. O conceito de eficiência está relacionado, no contexto da 

avaliação de projetos, à relação entre a aplicação dos recursos e os benefícios obtidos como 

resultados de forma. A eficácia refere-se ao alcance dos objetivos propostos. Já a efetividade, 

diz respeito à capacidade de promover os resultados. Marinho e Façanha (2001) destacaram 

que a dimensão da efetividade em projetos sociais, diz respeito à implementação e ao 

aprimoramento de objetivos, independentemente das insuficiências de orientação e das falhas 

de especificação dos objetivos iniciais declarados. A escolha de indicadores para avaliação de 

projetos sociais deve estar em função dos aspectos que se quer analisar como eficiência, 

eficácia, efetividade e impacto. A dimensão impacto corresponde ao grau de influência e 

irradiação do projeto avaliado (Aguilar & Ander-egg, 1995). 

 Aguilar e Ander-Egg (1995) formularam de forma mais abrangente o conceito de 

avaliação, envolvendo questões de diversas áreas e definições adotadas em organismos 

internacionais como Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), como pode ser visto na citação abaixo:  
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 “Avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida; 
destinada a identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável, dados e 
informação suficiente e relevante para apoiar um juízo sobre o mérito e o valor dos 
diferentes componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, programação 
ou execução), ou de um conjunto de atividades específicas que se realizam, foram 
realizadas ou se realizarão, com o propósito de produzir efeitos e resultados concretos; 
comprovando a extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de forma tal que 
sirva de base ou guia para uma tomada de decisão racional e inteligente entre cursos 
de ação, ou para solucionar problemas e promover o conhecimento e compreensão dos 
fatores associados ao êxito ou ao fracasso de seus resultados.” (Aguilar & Ander-egg, 
1995, p. 31-32).  

 O principal embate quando o assunto é a avaliação de projetos de RSC remete à 

questão social versus a questão econômica. Porter e Kramer (2011) enfatizaram que a 

atividade empresarial tem sido vista nos últimos anos como a principal causa dos problemas 

sociais, ambientais e econômicos, ou seja, esses autores sugerem que as organizações 

prosperam à custa das comunidades. A causa seria, segundo esses autores, a abordagem de 

geração de valor priorizando o desempenho financeiro de curto prazo, ignorando as 

necessidades do cliente e influências que determinam seu sucesso a longo prazo. A solução 

proposta por eles está no princípio do valor compartilhado, que envolve a geração de valor 

econômico, de forma a criar também valor para a sociedade, agregando à sua atividade o 

enfrentamento de suas necessidades e desafios, reconectando o sucesso da organização ao 

progresso social. Porém, os autores enfatizam que valor compartilhado não pode ser gerado 

automaticamente por práticas de responsabilidade social, filantropia ou sustentabilidade. Ou 

seja, a criação de valor compartilhado está muito mais atrelada ao reposicionamento core das 

organizações frente à comunidade e os produtos e serviços que ela produz. 

 No contexto da ação empresarial, o capital social é um conceito que relaciona as 

interações dos stakeholders internos e externos da organização com os aspectos de rede e 

parcerias. As práticas sociais das organizações podem contribuir para a geração de capital 

social, tanto nas comunidades como nelas próprias, entendendo como capital social da 

organização a sua capacidade de acessar, disponibilizar e alocar recursos; incentivo para a 

construção de redes e parcerias para o desenvolvimento de suas ações e as execuções de 

iniciativas ou empreendimentos para enfrentamento de problemas. 

 Fischer et al. (2003) sinalizaram para a complexidade em estabelecer indicadores para 

mensuração e monitoramento de processos, resultados e impactos dos projetos de RSC. Se por 

um lado as organizações do terceiro setor não têm experiência em trabalhar com indicadores 

de processos e resultados, por outro lado, as organizações do setor privado não têm fluência 

em questões de realidades sociais complexas, além da dificuldade em balancear 

adequadamente seus instrumentos de mensuração, sobretudo os relacionados a retorno sobre 
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investimentos. Para Adulis (2002), a questão da avaliação de projetos sociais ainda é vista 

como uma atividade isolada e que geralmente ocorre ao final do projeto com caráter de 

controle e fiscalização.  

 

2.4 STAKEHOLDERS 

 O entendimento de quem são os stakeholders é fundamental para o desenvolvimento 

de qualquer projeto de responsabilidade social, pois funciona como linha norteadora para as 

estratégias socialmente responsáveis. Em 1957, Bowen (1957) afirmou que os stakeholders 

são parceiros da organização, em um termo genérico que procura abranger os graus de 

comprometimento e dependência recíproca da organização com seus diversos públicos. Tal 

abrangência pode ser melhor entendida com a definição de Orchis, Yung e Morales (2002), 

que defendem que os stakeholders são os grupos de interesse que se relacionam, afetam e são 

afetados pela organização e suas atividades. Daft (1999) corroborou ao afirmar que a RSC 

deve considerar todas as relações práticas existentes entre as partes relacionadas à 

organização e ao ambiente as quais pertencem. 

 Lourenço e Schröder (2003) afirmaram que, com a incorporação da dimensão social 

na forma de gerir as organizações, a referência de stakeholder apenas a acionistas e sócios 

torna-se insuficiente. Esses autores concluíram que a responsabilidade social da organização 

está direta e estritamente ligada aos tipos de relacionamentos com os interlocutores e 

descreveram sete relações: com os acionistas, com os empregados, fornecedores, clientes, 

com a comunidade, com o poder público e com os concorrentes. 

 Friedman (1970) afirmou que a principal responsabilidade de gestão é agir em 

benefício dos acionistas.  Lourenço e Schröder (2003), sobre a importância dessa relação, 

afirmaram que, além do direito fundamental do lucro, o acionista também precisa ter acesso à 

informação que suporta a decisão do investimento prudente.  

 Da relação com os empregados, esses autores destacaram que, além das obrigações 

legais do vínculo empregado-empregador, a prática empresarial moderna deve procurar 

alinhar seus objetivos estratégicos aos interesses dos funcionários, investindo no seu 

desenvolvimento pessoal e individual, nas condições de trabalho e no incentivo à participação 

nas atividades da organização respeitando a individualidade de crenças e valores de cada um. 
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 A relação com os fornecedores sinaliza o comprometimento social e ambiental desde a 

seleção até o estabelecimento de um código de conduta que garanta que a cadeia de valor 

mantenha padrões mínimos e permita a atuação sobre os elos mais fracos. 

 Com relação aos clientes, os autores destacaram que essa relação é bem definida e que 

geralmente as organizações investem em melhoria contínua e é a esse público o principal 

direcionamento da publicidade a respeito das ações de responsabilidade social corporativa. 

 Assim como a comunidade oferece recursos e condições para o funcionamento das 

organizações, é para esse grupo de stakeholders que as organizações retribuem e direcionam 

suas atividades, geralmente focadas em problemas sociais específicos ou mobilizando seus 

recursos para dar apoio aos projetos desenvolvidos pela comunidade. 

 O enfrentamento a problemas sociais pressupõe a relação com o poder público, 

governo e sociedade que dever ser permeada por transparência, ética e uma atuação coerente 

alinhada com as necessidades sociais. 

 Da relação com os concorrentes, Lourenço e Schröder (2003) destacaram a 

importância da lealdade na concorrência, evitando práticas monopolistas, oligopolistas e a 

formação de cartéis dentre outras práticas objetivadas na obtenção de vantagem competitiva. 

 

2.5 INDICADORES PARA PROJETOS 

 Indicadores são unidades que permitem mensurar o alcance de objetivos específicos e 

que indicam a medida de sucesso ou fracasso em relação aos resultados esperados em cada 

projeto, bem como medir os seus efeitos e resultados secundários (Cohen & Franco, 2002; 

Marino, 2003). 

 Tachizawa (2002) ressaltou que a análise das informações obtidas por meio dos 

indicadores permite que os próprios indicadores possam ser reavaliados e alterados, caso seja 

necessário. Os indicadores podem medir ou revelar aspectos relacionados a diversos planos: 

tangíveis, quando podem ser observáveis e aferíveis quanti ou qualitativamente; intangíveis, 

quando relacionados a percepções ou comportamentos; eficiência, quando se relacionam à 

mensuração das boas práticas de gestão; eficácia, quando refletem o alcance dos resultados 

previstos; efetividade, quando preocupados em medir os benefícios gerados; e de impacto, ao 

mensurar a amplitude das ações realizadas (Valarelli, 1999a; Tachizawa, 2002).  
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 Outros autores adotaram termos diferentes na classificação dos indicadores de 

projetos: indicadores de desempenho, operacionais, de efetividade e de impacto (Armani, 

2006; Terribili, 2010). Os indicadores de desempenho ou key performance indicators (KPIs), 

medem a qualidade do processo objetivando os resultados alcançados por meio de critérios de 

sucesso previamente estabelecidos (Kerzner, 2006). Os indicadores operacionais focam sua 

análise no monitoramento da evolução do projeto e da utilização dos recursos, sobretudo 

orçamento e cronograma (Terribili, 2010). 

 Em seu artigo a respeito de sucesso em projetos, Farias Filho e Almeida (2010) 

consolidaram as dimensões e definições para mensuração de sucesso em projetos, 

considerando diversos autores, em que fica evidenciada a falta de consenso com relação ao 

tema. Para efeito de síntese, é possível verificar a correspondência dos indicadores de 

eficiência com os da dimensão operacional, assim como os da dimensão eficácia com os 

indicadores de desempenho.  

 Cohen e Franco (2002) propuseram a diferenciação dos indicadores quanto à natureza 

operacional da medida a ser utilizada. Dessa forma, têm-se os indicadores de insumo, isto é, 

aqueles que correspondem à qualificação e à mensuração dos recursos necessários para o 

desenvolvimento do projeto. Os indicadores de resultado são aqueles que visam dimensionar 

o impacto do produto ou serviço na realidade social. Os indicadores de processo são 

intermediários, pois traduzem o esforço operacional da alocação e utilização dos recursos para 

a obtenção dos produtos ou serviços a serem gerados pelo projeto. 

 Conforme apontaram Borges e Carvalho (2011), diversos autores sinalizaram para a 

importância de se criar um sistema de indicadores para projetos, cujas medidas sejam 

dinâmicas e compostas por questões relevantes ao negócio e ao tipo de projeto. Delai e 

Takahashi (2008) defenderam a importância de se integrar temas relacionados à 

responsabilidade social ou sustentabilidade corporativa ao sistema de indicadores de projetos, 

seja por meio da adaptação dos sistemas já constituídos, ou por meio do desenvolvimento de 

um novo conjunto. 

 Porém, como a tarefa de avaliar o desempenho em projetos não é trivial. Carvalho e 

Rabechini (2011) afirmaram que a avaliação de projetos é controversa, pois a definição de 

sucesso depende da ótica da parte interessada (stakeholder), da tipologia do projeto, da 

perspectiva de tempo e da unidade de análise. 
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2.6 INDICADORES PARA PROJETOS SOCIAIS 

 Valarelli (1999b) afirmou que em projetos sociais, os indicadores devem ser 

parâmetros qualitativos e/ou quantitativos que tenham por objetivo detalhar em que medida os 

objetivos são alcançados dentro de uma medida de tempo e localidade e que tal esforço deve 

ocorrer desde o planejamento inicial das atividades para que se identifiquem e desenvolvam 

indicadores de resultado do projeto. Segundo esse autor, os indicadores são sinalizadores que 

buscam expressar e demonstrar a realidade de maneira que ela possa ser observada e permita a 

coleta de dados para a melhor avaliação. Marino (1998) afirmou que os objetivos do projeto e 

as perguntas formuladas para orientar a avaliação são fontes importantes para a definição de 

indicadores de resultados parciais ou finais.   

 Segundo Armani (2006), um bom sistema de indicadores para projetos deve: 

• Possuir mais indicadores relacionados a atividades e resultados e menos no 

nível dos objetivos gerais;  

• Ser constituído por um número de indicadores que seja suficiente e que facilite 

a operacionalização da avaliação; 

• Ter sido definido de forma participativa, envolvendo todos os principais atores 

dos projetos; 

• Promover reflexões periódicas ao longo do ciclo de vida do projeto; 

• Utilizar-se de meios de verificação e coleta de informações claras e explícitas; 

• Ter definições precisas de responsáveis e suas responsabilidades; 

• Buscar aperfeiçoar o uso de recursos por meio de informações já disponíveis. 

 A respeito da tipologia dos indicadores para projetos sociais, a literatura não apresenta 

consenso. Jannuzzi (2009) observou que a tipologia mais comumente utilizada é da temática, 

ou seja, a que divide os indicadores por temas da realidade social, como, por exemplo, os 

indicadores educacionais, demográficos e habitacionais, entre outros. O mesmo autor também 

descreveu a classificação dos indicadores entre objetivos e subjetivos. Os indicadores 

objetivos referem-se a ocorrências concretas como taxas e índices já apurados, enquanto que 

os indicadores subjetivos correspondem a medidas construídas a partir de percepções ou 

interpretações de diferentes aspectos da realidade.  

 Ainda a respeito da classificação dos indicadores, Jannuzzi (2009) relatou que eles 

podem ser simples (ou analíticos) ou complexos (sintéticos). Os indicadores complexos, 

compostos ou sintéticos referem-se à aglutinação de vários indicadores simples ou analíticos, 
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isto é, são indicadores obtidos por meio da compilação de outros indicadores. Exemplos de 

indicadores sintéticos são os índices de desenvolvimento. A crítica que recai sobre esses tipos 

de indicadores é com relação a sua visibilidade na mídia e instrumentalização política que 

pode influenciar a seleção de projetos ou de público-alvo (Guimarães & Jannuzzi, 2004). 

 Valarelli (1999a), com relação a indicadores de projetos sociais, recomendou que se 

trabalhe com um sistema de indicadores que considere: 

• Concepções, interesses e enfoques das organizações e dos atores envolvidos: 

como forma de garantir que um bom sistema de indicadores seja originado por 

um processo de diálogo e negociação entre todos os envolvidos; 

• O contexto: baseando a construção do conjunto de indicadores em condições 

específicas e que seja adequado à realidade em avaliação; 

• O modo de gestão: um bom sistema de indicadores deve partir de uma proposta 

avaliativa que compartilhe objetivos e metas, permitindo que os indicadores 

sejam sintetizadores e sinalizadores da forma como a organização conduz seu 

portfólio de projetos sociais; 

• Os recursos: dado que as restrições usuais de recursos como tempo, dinheiro e 

pessoas estão diretamente ligadas a qualquer projeto, tais restrições também 

devem ser consideradas na construção dos indicadores. 

 Devido à diversidade das ações sociais, cenários e conjunturas, Ávila (2001) descartou 

a possibilidade de definição de indicadores-padrão para projetos sociais, propondo uma 

análise e compreensão ampla dos possíveis impactos e das variáveis envolvidas para verificar 

tais impactos, que pode ser o impacto tangível, facilmente mensurável, ou o impacto 

intangível, que pode ser constatado pela observação e mais propenso à contaminação por 

variáveis subjetivas.  

 A dificuldade em definir indicadores está relacionada à baixa precisão e clareza dos 

objetivos e escopos especificados. A literatura dispõe de diversos modelos conceituais de 

indicadores sugeridos para projetos sociais que podem ser norteadores na definição e 

implementação de indicadores na prática. Esses modelos encontrados na literatura são 

direcionados para a construção de indicadores para projetos de sustentabilidade ou 

responsabilidade social corporativa. 
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2.7 INDICADORES SOCIAIS 

 Os indicadores sociais estão inseridos em um contexto socioeconômico amplo e são 

utilizados na sociedade civil e no meio acadêmico com o objetivo de instrumentalizar suas 

análises e qualificar a dinâmica social, indo além da informação quantitativa e aproximando-

se dos conflitos que são o motor do processo social (Santagada, 2007). 

 Jannuzzi (2009) afirmou que o indicador social é uma medida geralmente quantitativa 

dotada de significado social substantivo, que visa substituir, quantificar ou operacionalizar um 

conceito social abstrato de interesse acadêmico ou programático. Esse autor também defendeu 

que os indicadores sociais são recursos metodológicos, empiricamente referidos, que 

subsidiam atividades de planejamento público; formulação de políticas sociais e que 

possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-estar da sociedade e que permitem 

o aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e dos determinantes dos 

fenômenos sociais, servindo como elo entre os modelos explicativos da teoria social e as 

evidências empíricas dos fenômenos sociais observados. 

 Soligo (2012) afirmou que a mensuração da qualidade de vida, do desenvolvimento 

social, econômico e político vêm ganhando maior importância na medida em que se tornam 

mais acessíveis a governos e à sociedade civil em geral. Apesar dessa constatação, a 

construção de indicadores sociais não deve se resumir apenas a medir e transformar tais 

medidas em índices, pois, como observa esse autor, os fenômenos estudados pelas Ciências 

Sociais são complexos e não podem ser interpretados e analisados sob uma ótica 

unidimensional, ou seja, deve levar em consideração a sua multiplicidade de aspectos 

buscando, portanto, várias dimensões analíticas. 

 Em seu artigo, Salvador Santagada (2007) traçou um panorama da evolução do tema e 

apontou que o termo surgiu nos Estados Unidos na década de 1960, em um período 

conturbado da história daquele país. Raymond Bauer, em 1966, recorreu ao termo em sua 

obra Social Indicators, na tentativa de analisar os impactos da corrida espacial na sociedade 

americana. No mesmo ano, o pesquisador Daniel Bell, sem falar diretamente em indicadores 

sociais, propôs a criação de um sistema de “cômputos sociais” como mecanismo que 

permitisse acompanhar o modo como os objetivos dos programas sociais do governo 

americano se realizavam. Em 1969, o governo norte-americano do presidente Nixon instituiu 

a criação do Serviço Nacional de Metas e Pesquisas, cujo objetivo seria elaborar anualmente 

relatórios sobre o estado social da nação. 



43 
 

 No meio acadêmico, duas obras são apontadas como marcos de referência na trajetória 

dos indicadores sociais. A coletânea com 21 artigos, publicada em 1967 em dois volumes na 

revista The Annals sob a organização de Bertrand Gross, que provocou debates no meio 

acadêmico e no Congresso norte-americano e que subsidiou a elaboração do segundo grande 

marco, a publicação em 1969 do Toward a Social Report, elaborado pelo Ministério da Saúde, 

Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos e que vinculava o uso dos indicadores à temática 

do planejamento governamental (Santagada, 2007; Soligo, 2012). 

 Na década de 1970, vários organismos mundiais e regionais passaram a colaborar para 

o crescimento na elaboração e utilização dos indicadores sociais, como a Organização das 

Nações Unidas (ONU), a Comunidade Econômica Europeia (CEE), a Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Instituto Interamericano de 

Estatística. Na década de 1980, a temática passou por um período de estagnação, no qual o 

foco saiu da política social voltando para o do neoliberalismo econômico. Na década seguinte 

ocorre a revitalização do movimento dos indicadores sociais, por meio de discussões, acordos 

e pactos em diferentes áreas da ação social, apoiada não apenas por governos, mas por ONGs 

(Santagada, 2007). 

 No Brasil, entre o período de 1960 e 1973, o crescimento econômico era bastante 

significativo a taxas entre 6 e 11% ao ano, porém só a partir de 1975 que o governo brasileiro 

reconheceu o agravamento da problemática social e instituiu o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND). Em 1974 foi criado o Conselho de Desenvolvimento Social (CDS), 

responsável por conduzir a política social no país. Em 19 de maio de 1975 o governo propôs a 

construção de um sistema de indicadores sociais, cujo objetivo seria o de fornecer elementos 

para a elaboração e acompanhamento do planejamento social. O IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – ficou responsável pela elaboração de tal sistema de indicadores. 

Esse mesmo órgão, em 1973, já havia dado início a um grupo interno chamado “Grupo 

Projeto de Indicadores Sociais” (Santagada, 2007). 

 Jannuzzi (2009) definiu um sistema de indicadores sociais como o conjunto de 

indicadores sociais que se referem a um determinado aspecto da realidade social ou área de 

intervenção programática, em analogia ao espaço geométrico euclidiano, no qual para definir 

um ponto é necessário um sistema de coordenadas, o espaço social requer um sistema de 

múltiplas dimensões para caracterizar um fenômeno social. 

 O mesmo autor, Jannuzzi (2005), sintetiza a taxonomia dos indicadores e descreveu 

como classificação mais usual, a separação por área temática: saúde, educação, mercado de 
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trabalho, indicadores demográficos, habitacionais, de segurança pública e justiça, de 

infraestrutura urbana, qualidade de vida, meio ambiente e os indicadores de renda e 

desigualdade. Outra classificação usual com relação aos indicadores sociais consiste em 

separá-los entre objetivos e subjetivos. Os objetivos ou quantitativos referem-se a ocorrências 

concretas ou dados empíricos da realidade social, geralmente traduzidos por meio de 

estatísticas públicas. Já os indicadores subjetivos ou qualitativos correspondem a medidas 

construídas por meio da avaliação sob diferentes aspectos da realidade, de forma subjetiva 

como, por exemplo, os índices de percepção e confiança a respeito de algum evento 

específico do contexto social. Indicadores sociais objetivos e subjetivos a respeito da mesma 

realidade podem, portanto, não apresentar a mesma tendência. 

 Ainda a respeito da classificação dos indicadores sociais proposta por Jannuzzi (2005), 

eles podem ser descritivos ou normativos. Os indicadores descritivos apontam para 

características e aspectos da realidade empírica, não necessariamente, dotados de significados 

valorativos. Os normativos, por outro lado, apresentam juízo de valores ou critérios 

normativos, pois derivam de processos interpretativos da realidade. Devido à complexidade 

na formulação dos indicadores sociais eles também podem ser classificados em simples ou 

compostos. Os indicadores sociais simples são construídos com base em uma estatística social 

específica. Por outro lado, os indicadores sociais compostos ou sintéticos, como também 

podem ser encontrados na literatura, são elaborados por meio do agrupamento de vários 

indicadores simples. O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – é um exemplo clássico 

de indicador sintético, pois é elaborado por meio da aglutinação de vários indicadores simples 

de diversas áreas como os da saúde, educação e constituição de renda. 

 Em seu livro intitulado “Indicadores Sociais”, Jannuzzi (2009) descreveu propriedades 

desejáveis a um indicador social: a relevância social, a validade do construto e a 

confiabilidade. A premissa da relevância social é a primeira propriedade, pois sinaliza a 

pertinência da produção do indicador e é resultante da discussão política e social a respeito de 

uma problemática. Além da relevância, o autor apontou a validade do construto e 

confiabilidade como premissas importantes, pois são características metodologicamente 

primordiais. A validade é descrita como o grau de proximidade entre o conceito e a medida, 

isto é, o quão próximo da realidade social o indicador é capaz de chegar. A confiabilidade, por 

sua vez, refere-se à qualidade do levantamento de dados e o tratamento metodológico que 

esses dados recebem. 
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 Jannuzzi (2009) ainda apontou que um indicador social deveria ser selecionado 

levando-se em consideração o seu grau de cobertura e de sensibilidade, além da 

especificidade a que se destina. E ainda, preconizou que deva ser reproduzível e aplicável a 

diferentes cenários da mesma realidade social, ser atualizado periodicamente, ser amplamente 

desagregado em termos geográficos, sociodemográficos e socioeconômicos, além da 

relevância de sua historicidade, comunicabilidade e custos para sua obtenção.   

 A seguir serão apresentadas algumas das principais fontes disseminadoras de 

indicadores sociais, tanto no contexto nacional quanto internacional. O objetivo de enunciar 

tais fontes é o introduzir a contextualização temática dos indicadores sociais.  

2.7.1 IBGE 

 No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013), em 

conformidade à Comissão de Estatística das Nações Unidas de 1994, desenvolve suas 

estatísticas oficiais utilizando-se dos princípios da relevância, imparcialidade e igualdade de 

acesso. O instituto tem como prerrogativas a adoção de padrões científicos e de ética, 

garantindo a eficiência, a confidencialidade e a responsabilidade contra o mau uso, por meio 

de ações de comunicação e transparência a respeito da metodologia utilizada. O IBGE atua 

em conformidade a exigências legais, utilizando-se de padrões internacionais que permitam 

tanto atuar na coordenação nacional para a compilação dos dados e, desta forma, garantir a 

abrangência demográfica, quanto oferecer cooperação internacional para o aprimoramento das 

estatísticas sociais em outros países. 

 O IBGE atua no Brasil por meio de uma rede capilarizada no território nacional 

composta por delegacias estaduais e agências municipais. A instituição desempenha tanto o 

papel de agente coordenador do Sistema de Produção e Disseminação de Estatísticas Públicas 

como o de produtor de dados primários e compilador de informações provenientes de 

ministérios e secretarias estaduais (Jannuzzi, 2009; IBGE, 2013). Essa entidade da 

administração pública federal, vinculada ao Ministério do Planejamento e Gestão, tem como 

principais fontes de dados: os censos demográficos que desenvolve, as pesquisas amostrais 

realizadas em parceria com as agências estaduais e a consolidação de seus registros 

administrativos, das agências e secretariais municipais e estaduais e ministérios (Jannuzzi, 

2009). 
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2.7.2 SEADE 

 A Fundação SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2013), órgão 

vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de 

São Paulo, é um centro de referência nacional na produção e disseminação de análises e 

indicadores socioeconômicos e demográficos. Seus indicadores e pesquisas estão 

classificados em dez dimensões de análise. São elas:  

a) Administração Pública;  

b) Economia;  

c) Eleições;  

d) População e Estatísticas Vitais;  

e) Condições de Vida;  

f) Educação;  

g) Justiça e Segurança;  

h) Trabalho;  

i) Saúde; 

j) Outros.  

 Na dimensão outros são considerados subtemas como agropecuária, habitação, 

indústria, serviços, comércio, transporte, meio ambiente, previdência, energia, cultura, renda e 

patrimônio, saneamento, entre outros. Por se tratar de uma instituição do Estado de São Paulo, 

os indicadores fornecem dados apenas dos municípios de São Paulo.  

2.7.3 DIEESE 

 O DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE, 2013), fundado em 1955 com o objetivo de desenvolver pesquisas para apoiar as 

reivindicações de trabalhadores no Brasil, tornou-se uma importante instituição responsável 

pela produção e disseminação de indicadores divididos em cinco eixos temáticos: emprego, 

renda, negociação coletiva, desenvolvimento e políticas públicas. Índices como os de inflação, 

taxa de emprego e de desemprego, custo de vida e pesquisas de remuneração média por 

segmento, são exemplos de indicadores gerados pelo DIEESE. 
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2.7.4 FIPE 

 A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE (FIPE, 2013) é uma entidade 

privada, sem fins lucrativos, criada em 1973 como suporte à Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Dentre outras 

responsabilidades, a FIPE é provedora de indicadores econômicos e sociais visando colaborar 

com os setores públicos e privados na gestão e avaliação de programas de desenvolvimento 

econômico e social. 

 Os mais de mil estudos contratados já realizados pela FIPE estão divididos nas 

seguintes áreas temáticas: agricultura, mercado de trabalho, finanças públicas, energia e meio 

ambiente, políticas sociais, índices gerais de preço, além de indicadores econômicos 

relacionados à economia industrial, internacional, regional e urbana, economia da saúde e do 

turismo. Embora a FIPE seja uma instituição privada e seus índices sejam gerados por 

encomenda de seus contratantes, a entidade se consolidou como uma importante e confiável 

fonte de dados estatísticos úteis aos setores público e privado.  

 Na Tabela 1 estão relacionados alguns indicadores separados pela temática e fonte de 

informação no cenário nacional. 

Temática Sistema de indicadores Fonte de informação 

Demográfica Censo sobre População, Nascimentos, Mortes e 
Escolaridade. 

IBGE 

Trabalho e emprego RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais), 
CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados). 

SEADE: Índice de Emprego e Desemprego, 
Índice de Inserção da População Negra no 
Mercado de Trabalho, Índice de Inserção 
Feminina no Mercado de Trabalho. 

Ministério do Trabalho e 
Emprego 

 

SEADE 

Educação Censo Educacional, SAEB (Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica), ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Médio), ENC (Exame 
Nacional de Cursos de Graduação), IDEB (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica), 
SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior), Sistema de Avaliação da 
Pós-graduação. 

Ministério da Educação, 
INEP, CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior) 

Saúde Taxas de mortalidade, vacinação, hospitalizações, 
nascimentos, assistência médico-sanitária.  

DATASUS 

Condições de Vida Índice Paulista de Responsabilidade Social 
(IPRS), Índice Paulista de Futuridade, Índice 
Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS). 

SEADE 

Tabela 1. Temáticas e fontes de alguns indicadores do cenário nacional. Fonte: elaborada pelo autor. 



48 
 

 No âmbito nacional, as instituições apresentadas não são os únicos responsáveis pelo 

desenvolvimento e disseminação de indicadores sociais. Outros órgãos e instituições 

produzem e divulgam dados estatísticos sobre a temática social, como as agências estaduais 

de estatística. Por exemplo, além da Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de 

Dados – São Paulo) no Estado de São Paulo, o IPARDES (Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social – Paraná), a FEE (Fundação de Economia e Estatística 

– Rio Grande do Sul) e a FUNDAP (Fundação do Desenvolvimento Administrativo – São 

Paulo) também são instituições responsáveis por dados por Estados; instituições relacionadas 

ao Governo Federal como a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), 

o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) que é uma 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e o IPEA (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada) apresentam indicadores consolidando informações de âmbito nacional; 

os próprios ministérios; além dos indicadores sociais produzidos por associações ou 

organizações não relacionadas ao governo, como instituições ligadas a movimentos sindicais; 

as prefeituras e secretarias municipais, dentre outros. 

 Jannuzzi (2009) relatou outras iniciativas de disseminação de indicadores sociais, 

porém no âmbito internacional como o Demographic Yearbook com dados demográficos de 

diversos países publicados pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Statistic Yearbook 

e o World Education Report da UNESCO, o relatório anual de Situação da Infância no Mundo 

do UNICEF, as estatísticas de organizações internacionais como as da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho), OMS (Organização Mundial da Saúde), do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do Banco Mundial e da FNUAP (Fundo de 

População das Nações Unidas). Na América Latina, o mesmo autor destacou iniciativas do 

CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe) e do CELADE (Centro 

Latino-Americano de Demografia). 

2.7.5 Banco Mundial 

 No cenário internacional, o Banco Mundial (Banco Mundial, 2013) publica 

anualmente desde 1960 o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial com 331 indicadores 

sociais, cobrindo 214 países, dentre eles o Brasil. Os indicadores estão distribuídos em 18 

dimensões de análise: agricultura e desenvolvimento, eficácia da ajuda, mudanças climáticas, 

política econômica e dívida externa, educação, energia e mineração, ambiental, financeira, de 
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gênero, saúde, infraestrutura, trabalho e proteção social, setor privado, setor público, ciência e 

tecnologia, desenvolvimento social, desenvolvimento urbano e pobreza.   

 A dimensão da Agricultura e Desenvolvimento aborda questões a respeito das áreas 

rurais e sua população, bem como a utilização e ocupação da terra e relação de riqueza. Os 

indicadores da dimensão da Eficácia da Ajuda apontam a tendência dos índices relacionados à 

redução da pobreza e desigualdade social, propostos pelos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM) da Organização das Nações Unidas (ONU). Exemplos de indicadores nessa 

dimensão são as taxas de mortalidade em menores de 5 anos, taxa de conclusão do ensino 

médio por faixa etária, número de acessos a instalações sanitárias, expectativa de vida por 

sexo e, prevalência de HIV entre pessoas de 15-49 anos.   

 Na dimensão das Mudanças Climáticas, os indicadores referem-se ao impacto do 

consumo e da ocupação da Terra sobre as condições climáticas. Exemplo de indicadores nessa 

dimensão é a taxa de emissão de CO2 (gás carbônico) per capita. Os indicadores relacionados 

à variação de produção, comércio e desempenho macroeconômico estão na dimensão de 

Política Econômica e Dívida Externa. Na dimensão Educação, os indicadores são resultado da 

compilação de dados da UNESCO e de autoridades locais. Além de informações estatísticas a 

respeito da escolaridade, esse eixo apresenta dados relacionados aos custos para manutenção 

de alunos em cada ciclo educacional, gastos públicos em educação e relação professor-aluno. 

A dimensão Energia e Mineração refere-se à compilação de dados e apresenta indicadores que 

relacionam a utilização de energia como mecanismo de melhoria na qualidade de vida e sua 

relação com a sustentabilidade. Similar aos dados de Energia e Mineração, a dimensão 

Ambiental dos indicadores do Banco Mundial relaciona dados da utilização de recursos e de 

preservação de tais recursos. Como exemplos de indicadores na dimensão Ambiental tem-se o 

percentual de área preservada de matas e florestas, o índice de quantidade poluente por dia 

gerado pela indústria e o percentual de área marinha preservada.  

 Na dimensão Financeira estão os indicadores que mensuram a liquidez financeira dos 

mercados, sua acessibilidade, estabilidade e distribuição entre trabalhadores, relacionadas 

tanto ao sistema bancário e financeiro, como ao governo e às finanças pessoais. A dimensão 

de Gênero aborda as relações entre gênero, trabalho e igualdade sob dimensões relacionadas à 

demografia, educação, saúde, força de trabalho e participação política. Em alinhamento com 

os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), os indicadores da dimensão Saúde 

apontam para questões de saneamento, acesso a sistema de saúde, vacinação, água potável, 

prevenção de doenças, nutrição e epidemias, dentre outras. Os dados dessa dimensão são 
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provenientes de diversas fontes, como por exemplo, a Divisão de População das Nações 

Unidas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância. 

 A dimensão de Infraestrutura apresenta indicadores que refletem as condições de 

desenvolvimento e acesso a telecomunicações, tecnologia, transportes, energia, bens de 

consumo e infraestrutura propriamente dita, como água potável, energia elétrica e saneamento 

básico. Os dados da dimensão Trabalho e Proteção Social são compilados de fontes como a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), pesquisas, registros administrativos e censos 

estatísticos dos países colaboradores. São exemplos de indicadores dessa dimensão as taxas de 

desemprego, os índices de participação da população economicamente ativa por faixa etária, 

as relações entre empregabilidade, gênero e setor de atuação e as relações de tempo e 

desemprego. Com a colaboração de instituições locais, agências de desenvolvimento e grupos 

de pesquisa para a diminuição da pobreza, o Banco Mundial compila os dados e dissemina 

indicadores que mensuram o impacto das ações desenvolvidas ao longo dos anos, avalia as 

extensões e causas da pobreza por meio de indicadores, mapas e painéis de dados. 

 Na dimensão do Setor Privado estão os indicadores que mensuram a eficiência e o 

desenvolvimento como motores geradores de emprego e renda. Já os indicadores da dimensão 

do Setor Público visam a mensuração da eficácia dos governos em garantir acesso a serviços 

como saúde, educação, segurança, transporte, saneamento e inclusão social. Os indicadores da 

dimensão Ciência e Tecnologia traduzem em números os dados referentes à produção 

tecnológica, científica e acadêmica. 

 No eixo do Desenvolvimento Social estão indicadores compilados de diversas fontes. 

Essa dimensão combina dados de gênero, trabalho, educação, saúde e questões políticas e de 

conflitos. São exemplos de indicadores nessa dimensão, os indicadores de trabalho infantil, o 

número de refugiados, taxas de infecção pelo HIV por gênero e faixas etárias e as taxas de 

escolaridade mínima por gênero e faixas etárias. Os indicadores da dimensão do 

Desenvolvimento Urbano apontam para questões relacionadas à urbanização, tráfego e 

poluição. Os indicadores da dimensão Pobreza referem-se ao mapeamento das zonas de 

incidência e definição da linha de pobreza, entre outros relacionados ao tema. 
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2.7.6 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (PNUD, 2013a) 

 A iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), promovida em setembro de 

2000 após debate que gerou a Declaração do Milênio, é um esforço para sintetizar metas para 

atuação em oito frentes, por meio de 48 indicadores que permitem mensurar o resultado e 

desempenho das ações sobre tais objetivos. 

 Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) são de responsabilidade do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que é a rede de 

desenvolvimento global da ONU. O PNUD atua no Brasil desde a década de 1970 e está 

presente em 177 países como incentivador e disseminador de dados para a coordenação de 

esforços internacionais, nacionais, regionais e locais para o atingimento das metas previstas 

para 2015. 

 Os 48 indicadores da Declaração do Milênio estão distribuídos nos seguintes 

objetivos: 

• Erradicar a pobreza e a fome; 

• Atingir o ensino básico universal; 

• Promover a igualdade de gênero e autonomia das mulheres; 

• Reduzir a mortalidade infantil; 

• Melhorar a saúde materna; 

• Combater o HIV, malária e outras doenças; 

• Garantir a sustentabilidade ambiental; 

• Estabelecer parceria mundial para o desenvolvimento. 

 O PNUD é forte incentivador de parcerias com o setor privado e ressalta a importância 

da responsabilidade social corporativa. 

2.7.7 Índice de Desenvolvimento Humano – IDH (PNUD, 2013b) 

 A ONU também é a idealizadora do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que 

surgiu em 1990 como contraponto para o PIB (Produto Interno Bruto) per capita. Idealizado 

pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq com a colaboração do Prêmio Nobel de 

Economia, o economista indiano Amartya Sen. Mahbub é responsável pela Teoria do 
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Desenvolvimento Humano, que defende que analisar o crescimento econômico não é 

suficiente para medir o desenvolvimento de uma nação, agregando novas dimensões de 

análise. 

 O conjunto de indicadores do IDH é calculado e divulgado anualmente e serve de base 

para os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), além de ser 

utilizado pelo governo brasileiro como referência e direcionador de políticas públicas. No 

Brasil são 180 indicadores socioeconômicos sobre 5.565 municípios do país, conhecidos 

como IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal), que são disponibilizados em 

uma plataforma para consulta – o Atlas do Desenvolvimento Humano que pode ser acessado 

em www.atlasbrasil.org.br. 

 O IDH distribui seus indicadores em oito dimensões de análise. As dimensões do IDH 

se interceptam, ou seja, existem indicadores que tangenciam mais de uma dimensão:  

• Desenvolvimento humano: nessa dimensão são considerados índices 

relacionados à renda, longevidade e educação; 

• Demografia: indicadores correlacionando expectativa de vida, taxas da 

natalidade e mortalidade; 

• Educação: exemplos de indicadores dessa dimensão são as taxas de 

analfabetismo, de escolaridade, de defasagem e frequência escolar; 

• Renda: os indicadores dessa dimensão se relacionam à pobreza, distribuição de 

renda e análise de desigualdade; 

• Trabalho: os indicadores dessa dimensão relacionam trabalho com questões de 

renda e escolaridade; 

• Habitação: nessa dimensão os indicadores relacionam a distribuição dos 

domicílios por questões relacionadas à saúde, densidade demográfica e acesso 

a serviços de infraestrutura básica, como saneamento e energia elétrica; 

• Vulnerabilidade: além de relacionar indicadores das dimensões trabalho, 

educação, renda e habitação, trata da temática de gênero e infância; 

• População: os indicadores dessa dimensão tratam da distribuição por faixa 

etária, gênero e por local de domicílio (rural e urbana). 
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2.8 MODELOS DE INDICADORES PARA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CORPORATIVA 

 A seguir são apresentados modelos de indicadores para projetos de responsabilidade 

social corporativa ou projetos sociais encontrados na literatura. O objetivo desta seção, além 

de apresentar os modelos é o de permitir verificar no terceiro capítulo desta dissertação se há 

convergência com relação às dimensões de análise, ou seja, se existe algum tipo de sinergia 

entre os modelos que possa embasar a construção do modelo específico a que esta dissertação 

se propõe.   

2.8.1 Modelo da IAF 

 A Fundação Interamericana (IAF – Inter-American Foundation), uma agência 

americana de fomento de projetos sociais, desenvolveu em 1997 um framework que tem por 

objetivo permitir a visualização dos impactos dos projetos sob três dimensões e dois pólos 

(IAF, 1997). O modelo é indicado tanto na construção dos indicadores, quanto na definição do 

escopo do projeto, ou seja, por meio da potencialidade do impacto de um projeto, pode ser 

usado para a definição do seu escopo e objetivos a serem alcançados e também para a decisão 

a respeito da sua aprovação e desenvolvimento, além de servir como avaliador de seus 

resultados.  

 O modelo da IAF pode ser visualizado graficamente (Figura 2) na forma de uma 

pirâmide invertida permitindo compreender cada uma das dimensões tanto sob o foco do pólo 

dos resultados tangíveis quanto dos intangíveis.  

 Esse modelo se propõe a abranger a avaliação desde o nível macro, na dimensão 

sociedade, ao impacto do projeto no indivíduo e família, tanto com medidas qualitativas 

quanto quantitativas, além de fatores tangíveis e intangíveis. Os indicadores desse modelo 

abrangem questões como o impacto dos projetos nas políticas públicas, na capacidade de 

gestão dos projetos e nas organizações parceiras, além de resultado do impacto das ações na 

percepção dos beneficiários. Além da autoestima, também tangem aspectos relacionados à 

mudança organizacional e ao desenvolvimento de habilidades pessoais específicas, que são 

medidas do pólo dos intangíveis.    
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Figura 2. Modelo da IAF. Fonte: elaborada pelo autor baseado em IAF (1997). 

2.8.2 Modelo da CSD da ONU 

 O modelo da Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (CSD), 

proposto em 1995 baseando-se na proposta da Agenda 21, tem por objetivo tornar os 

indicadores acessíveis aos tomadores de decisão por meio da sua definição e explicação de 

suas metodologias (CSD, 2012). Esse modelo baseia-se no conceito de desenvolvimento 

sustentável e abrange quatro dimensões: social, econômica, ambiental e institucional. Cada 

uma das dimensões possui uma pauta que objetiva a avaliação de fatores relacionados à 

dimensão. 

 A dimensão social prescreve indicadores relacionados às seguintes frentes: combate da 

pobreza, dinâmica demográfica e sustentabilidade, proteção e promoção da condição de saúde 

humana, expectativa de vida e, por fim, promoção do desenvolvimento sustentável dos 

assentamentos humanos.  

 As variáveis da dimensão econômica são: cooperação internacional para aceleração do 

desenvolvimento sustentável, padrões de consumo, recursos e mecanismos de financiamento e 

transferência de tecnologia. 

 A dimensão ambiental é a que apresenta o maior número de aspectos de análise. Nessa 

dimensão são considerados aspectos relacionados ao combate ao desmatamento, à 

conservação da biodiversidade, à proteção da atmosfera, ao manejo de biotecnologia, ao 
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manejo de resíduos e detritos, à proteção dos recursos híbridos, ao combate da desertificação 

e da seca, ao desenvolvimento sustentável de montanhas e à promoção do desenvolvimento 

rural e agrícola sustentável. 

 Na dimensão institucional estão os indicadores relacionados à integração entre meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável, ciência para o desenvolvimento sustentável, 

instrumento e mecanismos jurídicos internacionais, o acesso à informação e o fortalecimento 

de grupos apoiadores. 

 Também conhecido como Livro Azul, o modelo de indicadores da CSD, na versão 

inicial propunha um conjunto de 143 indicadores e na edição de 2000 foram reduzidos para 

57. Por meio das dimensões de análise, o modelo se propõe a auxiliar na compreensão dos 

fenômenos do desenvolvimento sustentável e das interações entre tais dimensões. 

 

2.8.3 Modelo Global Reporting Iniciative 

 O modelo da Global Reporting Iniciative (GRI) foi elaborado em parceria entre o 

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) e a United Nations 

Environment Programme e tem como objetivo orientar as organizações no entendimento e 

reporte de suas contribuições no alcance do desenvolvimento sustentável, ou seja, fornece 

subsídios para que as organizações consigam estabelecer resultados que possam gerar o 

melhor entendimento a respeito da eficácia de suas ações sustentáveis (GRI, 2012). Esse 

modelo tem foco nas necessidades econômicas, ambientais e sociais.  Essas dimensões são 

subdividas em categorias.  

 Na dimensão econômica, os indicadores estão relacionados aos impactos econômicos 

diretos nos clientes, fornecedores, investidores, funcionários e no poder público. 

 Para a dimensão ambiental, a análise recai sobre os impactos ambientais com relação 

ao uso de materiais, energia, água, biodiversidade, resíduos e emissões, legislação e expansão 

dos critérios aos demais elos da cadeia de valor. 

 A dimensão social é dividida em categorias que avaliam aspectos das práticas 

trabalhistas, nos direitos humanos, na sociedade e comunidade e, por fim, aspectos de 

responsabilidade sobre produtos e serviços.  

 Proposto em 1997, o modelo da GRI busca considerar em suas dimensões de análise 

todas as partes interessadas por meio de uma estrutura de conceitos globalmente partilhada. 
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Os relatórios gerados com base no modelo permitem o benchmarking para que as 

organizações se contextualizem com outras organizações do mesmo segmento.  

 Sua utilização é recomendada para organizações que buscam estabelecer diretrizes 

para o desenvolvimento sustentável, objetivando principalmente maior compreensão da 

sustentabilidade do seu negócio no âmbito econômico, ambiental e social. O quesito social 

vem sendo muito destacado nos últimos anos pelos relatórios de responsabilidade social das 

organizações. 

 A Global Reporting Initiative (GRI) tem como marco principal promover a 

comparação entre os relatórios de sustentabilidade e relatórios financeiros, no objetivo de 

alcançar um equilíbrio entre o contexto atual e as necessidades futuras. Nesse sentido, as 

diretrizes não são um conjunto de princípios de conduta, um padrão de desempenho e um 

sistema de gestão, tampouco oferecem instruções sobre a elaboração de sistemas de gestão de 

dados e metodologias para preparar relatórios. 

 

2.8.4 Modelo de Armani 

 O modelo proposto por Armani (2006) é uma iniciativa também do segmento da 

sustentabilidade que propõe a análise sob quatro dimensões: a dimensão sócio-política, a 

técnico-gerencial, a financeira e a dimensão do controle governamental e social.  

 A primeira delas é a dimensão sócio-política que tem por objetivo mensurar questões 

como o grau de enraizamento social e político das práticas na organização, a capacidade 

organizacional para influenciar processos sociais e políticas públicas e a capacidade para 

estabelecer parcerias e ações conjuntas. A dimensão técnico-gerencial preocupa-se com a 

avaliação da capacidade de gestão, produção e sistematização dos processos bem como a 

adequação dos recursos humanos no desenvolvimento dessas ações. A dimensão financeira 

avalia a capacidade para geração e/ou capacitação de recursos e a diversificação das fontes de 

apoio ou suporte financeiro. A última dimensão refere-se ao controle governamental e social e 

avalia questões como o grau de controle que a organização tem sobre os órgãos de política 

pública e a relação de dependência financeira.  
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2.8.5 Indicadores Ethos 

 Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial foram desenvolvidos 

em 2000 pelo Instituto Ethos que tem como missão mobilizar, sensibilizar e auxiliar as 

organizações a gerir seus negócios de forma socialmente responsável (Ethos, 2013).  

 Mais do que uma ferramenta de autodiagnostico, este modelo auxilia na incorporação 

das iniciativas de responsabilidade social ao negócio das organizações.   

 O modelo prevê a análise por meio de sete dimensões: 

• Valores, Transparência e Governança; 

• Público Interno; 

• Meio Ambiente; 

• Fornecedores; 

• Consumidores e Clientes; 

• Comunidade; 

• Governo e Sociedade.   

 A avaliação também leva em consideração quatro estágios de profundidade em cada 

uma das dimensões descritas acima. No primeiro estágio, a organização encontra-se no nível 

mais básico da avaliação, o nível reativo. No estágio intermediário, embora as organizações 

tenham uma postura defensiva sobre os temas, existe algum sinal de mudança em relação à 

conformidade de suas ações. No estágio três, estão as organizações que reconhecem os 

benefícios de ir além da reação como estratégia para o negócio. No estágio proativo, a 

organização apresenta padrões de excelência em suas práticas, envolvendo clientes, 

fornecedores, comunidade e influencia políticas públicas (Ethos, 2013). 

 O questionário do modelo está organizado nas sete dimensões, nas quais estão 

distribuídos os indicadores e cada indicador é decomposto em: questão de profundidade, de 

acordo com os quatro estágios descritos acima; questões binárias e questões quantitativas. As 

questões binárias qualificam a resposta dada na questão de profundidade. São questões que 

exigem respostas do tipo sim ou não e auxiliam na identificação de quais práticas podem ser 

incorporadas à gestão de seus projetos. As questões quantitativas propõem o levantamento 

sistemático de dados, caso estes estejam disponíveis. Segundo o instituto, a estrutura do 
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questionário permite o planejamento da organização para o fortalecimento do seu 

compromisso com a responsabilidade social (Ethos, 2013). 

 Da mesma forma que a autoavaliação tem caráter de diagnóstico individual, ela 

também permite à organização analisar as possibilidades para inserção de parâmetros para 

políticas e ações a serem desenvolvidas. Este modelo ainda permite a comparação com o 

benchmark de outras organizações do mesmo setor.  

 Desde 2012, o Instituto Ethos vem promovendo a reformulação de seus indicadores, 

chamada de terceira geração, que leva em consideração as discussões da Rio+20 e promete 

uma completa sinergia com os indicadores da Global Reporting Iniciative – GRI (Ethos, 

2013). 
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3 ANÁLISES E CONSOLIDAÇÕES 

 O objetivo deste capítulo é apresentar o resultado da análise dos modelos de 

indicadores para projetos de RSC e dos indicadores sociais. Os produtos deste capítulo são: a 

organização dos indicadores sociais de acordo com sua temática, propondo o enquadramento 

em dez categorias; e a consolidação das dimensões de análise dos modelos de indicadores 

para projetos de RSC, estabelecendo cinco dimensões norteadoras.  

 

3.1 INDICADORES SOCIAIS 

 Na Tabela 2 estão organizadas as dimensões dos indicadores sociais discutidos no 

referencial teórico. Nela as dimensões são apresentadas de acordo com a classificação original 

da entidade responsável por sua formulação. 

 
Fonte  Dimensões  

Banco 
Mundial 

• Agricultura 
• Eficácia da Ajuda 
• Clima 
• Política 

Econômica/Dívida 
Externa 

• Energia e 
Mineração 

• Ambiental 
• Financeiro 
• Gênero 
• Infraestrutura 
• Trabalho e Proteção 

Social 
• Pobreza 
• Educação 

• Setor Privado 
• Setor Público 
• Ciência e Tecnologia 
• Desenvolvimento 

Social 
• Desenvolvimento 

Urbano 
• Saúde 

DIEESE  • Emprego 
• Renda 

• Negociação coletiva 
• Desenvolvimento 

• Políticas Públicas 

IBGE • Demografia 
SEADE • Administração 

Pública 
• Economia 
• Eleições 

 

• População 
• Estatísticas Vitais 
• Condições de vida 

 

• Educação 
• Justiça/Segurança 

Pública 
• Trabalho 
• Saúde 
• Outros 

FIPE • Agricultura 
• Mercado de Trabalho 
• Finanças Públicas 

 

• Energia e Meio 
Ambiente 

• Políticas sociais 
• Preços 

• Economia 
• Saúde 
• Turismo 

ODM • Pobreza 
• Educação 
• Gênero 

• Saúde 
• Sustentabilidade 

ambiental 

• Desenvolvimento 

IDH • Desenvolvimento 
Humano 

• Educação 

• Renda 
• Trabalho 
• Habitação 

• Vulnerabilidade 
• Demografia 

 Tabela 2. Fontes de indicadores sociais e suas dimensões. Fonte: elaborada pelo autor. 
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 Com base na análise das dimensões acima reunidas foi possível verificar a 

correspondência entre itens similares, a fim de propor a consolidação nas dimensões 

apresentadas na Tabela 3.  

 Para consolidar as dimensões dos indicadores sociais foi preciso considerar a 

similaridade dos indicadores e aglutinar de acordo com a proposta de análise do indicador. 

Desta forma, as dimensões consolidadas são: demografia, trabalho e emprego, educação, 

saúde, segurança, condições de vida, economia, clima e meio ambiente, infraestrutura e 

gênero. 

 Na dimensão condições de vida estão previstos índices relacionados à habitação, 

previdência, desenvolvimento humano, turismo e cultura. Na dimensão economia são 

consideradas questões relacionadas à agricultura, comércio, serviço, indústria, políticas 

públicas e privadas, pobreza, patrimônio e renda. A dimensão infraestrutura relaciona 

assuntos referentes ao acesso a transporte, saneamento, ciência, tecnologia e energia. Na 

dimensão de gênero estão às questões relacionadas a gênero e à diversidade sexual e toda a 

problemática envolvida como violência, saúde e emprego. 

 A consolidação das dimensões de análise dos indicadores sociais considera também a 

intersecção que alguns indicadores podem apresentar entre mais de uma dimensão. As 

dimensões consolidadas não têm a pretensão de sintetizar e categorizar os indicadores sociais 

em somente tais dimensões. O objetivo dessa classificação é demonstrar que, embora os 

indicadores sociais possuam dimensões diversas e específicas, é possível consolidá-las de 

acordo com a temática, que para esta dissertação permitirá agregá-las ao modelo proposto. 

Dimensões Fonte 

Demografia IBGE, SEADE, IDH 

Trabalho e emprego DIEESE, SEADE, FIPE, IDH, RAIS, CAGED 

Educação Banco Mundial, SEADE, ODM, IDH, SAEB, ENEM, ENC, IDEB, SINAES 

Saúde Banco Mundial, SEADE, FIPE, ODM, DATASUS, OMS, Ministério da Saúde 

Segurança SEADE, IDH, Ministério da Justiça, Secretarias Estaduais de Segurança Pública 

Condições de vida SEADE, FIPE, IDH, Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) 

Economia Banco Mundial, DIEESE, SEADE, FIPE, ODM, IDH 

Clima e meio ambiente Banco Mundial, FIPE, ODM 

Infraestrutura Banco Mundial, FIPE 

Gênero Banco Mundial, ODM, IDH 

Tabela 3. Enquadramento dos sistemas de indicadores nas dimensões consolidadas. Fonte: elaborada pelo 

autor. 
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3.2 MODELOS DE INDICADORES PARA PROJETOS DE RSC E PROJETOS SOCIAIS 

 De forma análoga à consolidação dos indicadores sociais, esta dissertação apresenta a 

análise e consolidação das dimensões comuns aos modelos de indicadores de RSC 

apresentados no capítulo do referencial teórico. 

 O produto final da análise dos modelos apresenta cinco dimensões: as dimensões  

externa, interna, ambiental, econômico-financeira e a dimensão governamental e de políticas 

públicas.  

 A dimensão externa refere-se a questões de público externo, isto é, sociedade, 

comunidade e relacionamento com fornecedores e consumidores. Nessa dimensão estão os 

principais objetivos de qualquer projeto social, pois estes estão relacionados aos aspectos de 

desenvolvimento social.  

 Na dimensão interna, estão relacionados os aspectos que envolvem o engajamento da 

organização como um todo com seus projetos socialmente responsáveis. Nessa dimensão 

estão os aspectos de gestão e de alinhamento estratégico.  

 Os aspectos relacionados ao meio ambiente, a utilização de recursos naturais, e 

práticas de sustentabilidade e apoio ao consumo consciente são considerados na dimensão 

ambiental.  

 A dimensão econômico-financeira engloba os aspectos relacionados ao investimento e 

à gestão financeira. Por fim, a dimensão governamental e de políticas públicas tange questões 

de relacionamento e articulação dos projetos desenvolvidos com a esfera pública.  

Dimensões 
 
Modelos 

Externa Interna Ambiental Econômico-
financeira 

Governamental 
e de políticas 
públicas 

IAF  Sociedade, 
Indivíduo 

Organização    

CSD  Social Institucional Ambiental Econômica  
GRI 
 

Social  Ambiental Econômica  

Armani  Sócio-política Técnico-
gerencial 

 Financeira Controle 
governamental 

Ethos  Fornecedores, 
Consumidores e 
Clientes, 
Comunidades 
 

Valores, 
Transparência e 
Governança, 
Público interno 

Meio 
ambiente 

 Governo e 
sociedade 

Tabela 4. Consolidação das dimensões dos modelos analisados. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Comparando as dimensões dos indicadores propostos pelo Instituto Ethos com os 

demais, embora esse modelo apresente número maior de dimensões, foi possível enquadrá-lo 

nas cinco dimensões categorizadas acima. Embora o modelo Ethos não apresente uma 

dimensão exclusivamente para a gestão financeira, vários de seus indicadores tangem 

questões desta dimensão.  
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4 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

“A ciência, tanto por sua necessidade de coroamento como por princípio, 
opõe-se absolutamente à opinião. Se, em determinada questão, ela legitimar a 
opinião, é por motivos diversos daqueles que dão origem à opinião; de modo 
que a opinião está, de direito, sempre errada.” (Bachelard, 1938, p. 18). 

 

 Como sintetiza Matallo Junior (1994), as teorias científicas podem ser entendidas 

como conjecturas apresentadas como saberes que fornecem explicações tanto para 

regularidades quanto para irregularidades observáveis. Esses saberes geram programas de 

pesquisa nos quais novos fatos são incorporados ao campo da explicação e esse campo tende a 

ser ampliado até esbarrar em ocorrências que não podem mais ser explicadas pela teoria 

vigente. O acúmulo dessas ocorrências pode gerar crises na teoria e originar novas teorias.  

 Marconi e Lakatos (2010) afirmaram que a pesquisa é o procedimento formal e 

reflexivo que requer um tratamento científico e planejamento, como meio para se conhecer o 

fato estudado ou desvendar verdades parciais a seu respeito. O método científico se define 

como o conjunto de atividades sistemáticas e racionais, que permite alcançar o objetivo do 

estudo. Para esses autores, não há ciência sem o emprego de método científico. 

 Na Tabela 5 é apresentada a matriz metodológica empregada nesta dissertação. 

 

MATRIZ METODOLÓGICA 

Abordagem 
Pesquisa exploratória (Malhotra, 2006) de natureza qualitativa 
(Martins & Theóphilo, 2009) 

Estratégia de pesquisa Estudo de caso múltiplo (Eisenhardt, 1989; Yin, 2010) 

Fontes de evidência ou técnicas de 
coleta de dados 

Entrevista semiestruturada (Martins & Theóphilo, 2009) 

Documentação e registro em arquivos (Yin, 2010) 

Observação (Marconi & Lakatos, 2010) 

Unidade de Análise  
Três organizações do setor privado de diferentes segmentos de 
atuação e que conduzem projetos de RSC. 

Estratégias de análise 

Análise documental (Bardin, 2011) 

Análise de conteúdo (Bardin, 2011) 

Estratégia geral de descrição de caso (Yin, 2010) 

Tabela 5 – Matriz metodológica. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 Esta dissertação apresenta-se como uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, 

utilizando como estratégia de pesquisa o estudo de múltiplos casos, tendo como base de 

fundamentação a pesquisa bibliográfica.  

 Como fontes de evidências, a coleta de dados está apoiada em entrevistas 

semiestruturadas, na pesquisa documental e de arquivos e na observação. As estratégias de 

análise enquadram-se na análise documental, análise de conteúdo e na estratégia geral de 

descrição de caso, o que favorece a triangulação dos dados e propicia maior robustez dos 

resultados do estudo. 

 Gil (2010) classificou a pesquisa, quanto ao objetivo, em três categorias básicas: 

exploratória, explicativa e descritiva. Pesquisas exploratórias visam compreender um 

fenômeno ainda pouco estudado ou aspectos específicos de uma teoria ampla. Pesquisas da 

categoria explicativa visam identificar os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos, explicando suas causas. E, finalmente, a pesquisa descritiva tem 

como objetivo descrever determinada população ou fenômeno. 

 Segundo Vergara (2011), a pesquisa exploratória é o estudo que se refere a 

instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Portanto, essa abordagem está 

associada a caminhos, formas, meios e procedimentos para atender determinado fim.  

 Mattar (1996) afirmou que essa abordagem pode ser usada para clarificar a teoria 

estudada e proporcionar maiores informações sobre as possibilidades práticas do 

desenvolvimento da pesquisa. Esse método foi aplicado a fim de ampliar os conceitos sobre o 

tema em questão. Devido à profundidade do assunto, fez-se necessário o estudo de caso como 

abordagem para o desenvolvimento do trabalho. Malhotra (2005) afirmou que o estudo de 

caso estimula a compreensão e possibilita verificar hipóteses e levantar questões para a 

elaboração da pesquisa. 

 Martins (1994) observou que a pesquisa exploratória é recomendada para questões de 

pesquisa em que há pouco ou nenhum estudo anterior, procurando estabelecer padrões ou 

hipóteses ao invés de simplesmente testá-las. Malhotra (2006) prescreve a pesquisa 

exploratória a situações nas quais se faz necessário definir o problema com maior precisão, 

identificando sentidos relevantes de ação na obtenção de dados adicionais antes de 

desenvolver uma abordagem da situação-problema.  
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 Nas pesquisas exploratórias, não se investiga a relação entre as variáveis, mas sim se 

busca o seu levantamento e sua caracterização quantitativa ou qualitativa. Sua finalidade 

principal é caracterizar a natureza das variáveis que se deseja conhecer (Koche, 2010). 

 Esta pesquisa se caracteriza pela natureza exploratória, pois o tema em questão 

necessita de compreensão e entendimento e faz-se necessária a utilização de uma abordagem 

flexível e contextual que permita a utilização de criatividade para abordar o tema.  

 

Estratégia de pesquisa: 

 No que tange a estratégia de pesquisa a abordagem utilizada foi a de estudo de caso, 

mais especificamente, o estudo de casos múltiplos. 

 Segundo Yin (2010, p. 33), um estudo de caso é: 

 
“Uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 
dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 
fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” 

 

 Triviños (2006) definiu estudo de caso como uma categoria de pesquisa cujo objeto é 

uma unidade que se analisa profundamente e as suas características são dadas por duas 

circunstâncias, que são: (i) a natureza e abrangência da unidade e (ii) a complexidade 

determinada por suportes teóricos que servem de orientação em seu trabalho para o 

investigador. 

 Segundo Eisenhardt (1989) e Yin (2010), os estudos de caso são válidos para a criação 

de teorias e modelos, porém, alertam para a necessidade de rigor com os procedimentos 

metodológicos adotados.  Além disso, o estudo de caso é útil para investigar novos conceitos, 

bem como para verificar como esses conceitos são aplicados e utilizados na prática (Yin, 

2010). 

 Estudos de casos e pesquisas qualitativas geralmente se utilizam de um 

direcionamento intencional. Dessa forma, os critérios a serem adotados para a seleção dos 

casos são essenciais para a qualidade dos resultados, devendo ser definidos previamente e 

com extremo cuidado. Para atingir a profundidade e amplitude desejada para o estudo, o 

pesquisador deve decidir quais e quantos casos serão necessários (Eisenhardt, 1989).  

 A seleção dos casos deve observar dois aspectos: os casos devem ser teoricamente 

úteis para os objetivos da pesquisa, e em número suficiente para permitir a análise desejada.  
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 Com relação à adequação dos casos, a questão recai sobre a representatividade de fato 

frente ao fenômeno estudado, fornecendo os elementos necessários para verificar as 

proposições e responder às questões de pesquisa (Yin, 2010). 

 A respeito do número de casos, não há um consenso a respeito de um número mínimo 

requerido para o desenvolvimento da metodologia. Os estudos de casos múltiplos são 

considerados mais convincentes e robustos por permitirem a análise de relação entre os casos, 

além da análise individual. Se por um lado as análises individuais consolidam as informações 

de cada caso, as análises entre os casos identificam padrões, fornecendo elementos para a 

construção de hipóteses e o desenvolvimento de teorias. Entretanto, deve haver similaridade 

entre os casos. Por meio da sobreposição dos casos, a busca por diferenças pode surpreender, 

podendo levar à compreensão mais sofisticada sobre as categorias de análise. O resultado 

dessa comparação pode trazer novas categorias e conceitos ainda não percebidos (Eisenhardt, 

1989). 

 O estudo de caso como estratégia de pesquisa pressupõe a avaliação qualitativa, 

tratando-se de uma investigação empírica que pesquisa os fenômenos dentro de seu contexto 

real (Martins & Theóphilo, 2009). 

 A pesquisa bibliográfica é a estratégia mandatória para condução de qualquer pesquisa 

científica, responsável por garantir a construção da plataforma teórica do trabalho (Martins & 

Theóphilo, 2009). 

 Com relação à avaliação qualitativa, Martins e Theóphilo (2009) reforçaram que no 

campo das Ciências Sociais aplicadas, esse tipo de abordagem é mais adequado, pois o 

entendimento e tratamento de eventos complexos pressupõe um maior nível de detalhamento, 

além da possibilidade de tratamento contextual do fenômeno. Segundo Cooper e Schindler 

(2003), a avaliação qualitativa visa atingir um entendimento profundo de uma situação. 

Malhotra (2005) corrobora o caráter contextual dessa abordagem e ressalta que ela é mais 

flexível, proporcionando maiores insights, permitindo uma compreensão ampla do contexto 

do problema, podendo ser aplicada em pequenas amostras e utilizando-se de questões abertas.  

 Na pesquisa qualitativa, o pesquisador é o elemento-chave e o foco não é a 

quantificação, mas sim a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados a eles. 

Nessa abordagem não há o emprego de métodos e técnicas estatísticas, podendo ser utilizada a 

estatística descritiva para organização das informações. Os resultados são expressos em 

narrativas e a preocupação não recai apenas aos resultados, pois se leva em consideração 
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também o processo de desenvolvimento e os pressupostos como fundamentação que instiga a 

investigação do fenômeno (Triviños, 2006).  

 

Unidade de análise: 

 Segundo Yin (2010), a unidade de análise é especialmente importante para os estudos 

de caso, pois busca definir o que é o caso de pesquisa. Expressar a unidade de análise é 

evidenciar qual unidade será adotada como referência na coleta, análise, interpretação e 

discussão dos dados. 

 Nesta dissertação o estudo de casos múltiplos tomou como unidades de análise três 

organizações onde os dados foram coletados e observados. O objetivo na escolha dessas 

unidades de análise é o de apresentar os casos como forma de mitigar a prática da mensuração 

de projetos de RSC, dotando de subsídios práticos o modelo a ser proposto.  

 Em conformidade ao que propõe Eisenhardt (1989) para os estudos de casos múltiplos, 

a escolha dos casos deve buscar similaridade entre eles. As similaridades perseguidas na 

seleção dos casos foram: (i) organizações que pertencem ao setor privado; (ii) organizações 

que gerenciem sistematicamente projetos de RSC; (iii) organizações que utilizem indicadores 

em sua prática de gestão de projetos de RSC. As etapas do fluxo aplicado para a seleção dos 

casos pode ser visualizado na Figura 3.  

 A aplicação do fluxo permitiu descartar organizações que não atuassem de forma 

sistemática em projetos da natureza proposta neste estudo, pois era necessário considerar que, 

no mundo corporativo o conceito de projetos de responsabilidade social pode estar permeado 

por sinônimos e temas correlatos, explorados no capítulo do referencial teórico. A 

importância em verificar a prática da gestão desses projetos permitiu refutar organizações que 

apenas conduzam atividades de forma não organizada e, por fim, a verificação a respeito de 

indicadores permitiu selecionar organizações que já estivessem familiarizadas com a 

mensuração de suas práticas e que permitiu confrontar os dados ao longo do tempo e validá-

los após a aplicação do modelo proposto nesta dissertação. 

 O questionário direcionador das entrevistas na fase de coleta dos dados busca 

identificar similaridade entre os casos com relação: à área temática dos projetos de RSC 

conduzidos pelas organizações selecionadas; à existência de fases formais para gestão de 

projetos e avaliação de resultados; à existência de interação com os envolvidos; ao processo 

de comunicação dos resultados; aos motivos para a prática social que as organizações 
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reconhecem; à utilização de metodologia específica para gestão de projetos de qualquer 

natureza e às dimensões de análise dos indicadores para projetos de RSC. 

 

Figura 3. Fluxo de seleção dos casos. Fonte: elaborada pelo autor. 

Modelo: 

 Segundo Martins e Theóphilo (2009), um modelo caracteriza ideias fundamentais da 

teoria, podendo ser entendido como uma explicação da teoria, um exemplo que possa ser 

repetido ou imitado. A utilização de modelos na pesquisa científica não pressupõe a obtenção 

de respostas verdadeiras ou falsas, apenas permite observar se os modelos são adequados ou 

não à realidade a que foram submetidos ou testados. Os modelos possuem funções específicas 

como a capacidade seletiva de permitir a compreensão de fenômenos complexos; a função 

organizacional que consiste na classificação dos elementos da realidade; a função normativa 

que permite a prescrição para situações específicas, além de permitir a aplicabilidade a outras 

situações e a função lógica que permite explicar como determinado fenômeno ocorre.  

 Os mesmos autores sugeriram que a construção de um modelo deva iniciar-se pela 

conceitualização, que consiste na busca de teorias que ajudem a explicar o fenômeno, 

passando pelo processo de modelagem, propriamente dito, que é a fase de elaboração de 

representações, associações e a lapidação do modelo em construção. Da finalização da 

modelagem surge a solução do modelo operacional que, na fase seguinte, a fase da 
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implementação, será colocado à prova, evidenciando um processo de transição e de adaptação 

do modelo em um processo contínuo. Por fim, a validação do modelo se dá por meio da sua 

capacidade de explicação da realidade. 

 Martins (2011), a respeito dos modelos, observou que diferentemente do que ocorre 

nas ciências naturais, nas ciências humanas os modelos não se constituem por equações 

matemáticas, mas por meio de conceitos e que a sua manipulação permite ao pesquisador 

ensaiar a solução antes de implantá-la definitivamente. Esse autor alertou que a construção de 

um modelo só faz sentido se colocado à prova e que esses modelos são úteis para o progresso 

da ciência até mesmo quando falham. 

 A construção do modelo está apoiada no referencial teórico e nas consolidações 

realizadas, como pode ser visto no desenho de pesquisa na Figura 4. A pesquisa de campo 

permitiu validar se as premissas referentes às dimensões de análise, temáticas dos projetos, 

fases de avaliação, tipologia de indicadores e o universo de stakeholders cobre, em sua 

totalidade, o que as informações de campo revelam. Caso existisse alguma discordância, os 

pilares teóricos do modelo precisariam ser revistos e adequados à realidade encontrada em 

campo. 

 

Figura 4. Desenho de pesquisa. Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.2 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 Para Marconi e Lakatos (2010), a coleta de dados é a fase da pesquisa na qual é 

iniciada a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, ressaltando que 

o bom resultado está diretamente relacionado ao planejamento prévio e a um rigoroso controle 

na aplicação dos instrumentos de pesquisa. 

 No que se refere às estratégicas e procedimentos para a coleta de dados foram 

utilizadas as entrevistas semi-estruturadas, a pesquisa documental e a observação direta não-

participante.  

 Yin (2010) foi categórico ao defender a utilização de evidências provenientes de duas 

ou mais fontes, convergindo em relação ao mesmo conjunto de fatos e descobertas, pois 

acreditava que tais procedimentos aumentavam substancialmente a qualidade dos estudos de 

casos. 

 A entrevista é considerada por Yin (2010) como a principal forma de coleta de dados 

em estudos de caso. A entrevista é a técnica de pesquisa para coleta de dados que visa 

compreender o significado que os entrevistados atribuem a questões em contextos não 

especificados anteriormente (Martins & Theóphilo, 2009).  

 Martins e Theóphilo (2009) classificaram esse tipo de técnica para coleta de dados em 

entrevista estruturada, não estruturada e semiestruturada. As entrevistas estruturadas são 

aquelas orientadas por um roteiro previamente definido e o roteiro é aplicado a todos os 

entrevistados. Nas entrevistas não estruturadas, o roteiro não é o principal direcionador e o 

entrevistador busca obter as evidências por meio de uma conversação livre. Já as entrevistas 

semiestruturadas são orientadas pelo uso de um roteiro, porém o entrevistador tem a liberdade 

de acrescentar novas questões, a fim de aprofundar as informações colhidas. Esses autores 

ressaltaram a importância de o roteiro estar apoiado no referencial teórico em todos os tipos 

de entrevistas e afirmaram que essas entrevistas podem oferecer elementos para corroborar 

evidências colhidas por meio de outras fontes, possibilitando triangulações e, por 

consequência, o aumento na confiabilidade do estudo. 

 Triviños (2006) afirmou que a entrevista semiestruturada, combinada com alguns tipos 

de pesquisa qualitativa, é um dos principais meios disponíveis para que o investigador realize 

a coleta de dados. Segundo esse autor, ao mesmo tempo em que valoriza a presença do 

investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o entrevistado disponha de 
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liberdade e espontaneidade necessárias que enriquecerão a investigação. O autor sugere que a 

entrevista semiestruturada deva partir de questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses e, em seguida, oferecer amplo campo de interrogativas, gerado por novas hipóteses 

que vão surgindo à medida que se recebem as respostas. Para esse autor, as perguntas que 

constituem uma entrevista semiestruturada, no enfoque qualitativo, não podem ser 

exclusivamente as questões pré-definidas. Elas seriam resultados não apenas da teoria que 

sustenta a questão de pesquisa, mas também da informação recolhida sobre o fenômeno social 

a ser estudado. 

 A pesquisa documental é caracterizada pela utilização de documentos como fonte de 

dados e evidências. A principal diferença entre esse tipo de pesquisa e a bibliográfica refere-

se à natureza das fontes (Martins & Theóphilo, 2009). 

 Com relação à observação, Marconi e Lakatos (2010) afirmaram tratar-se de uma 

técnica de coleta de dados que se utiliza dos sentidos na obtenção de determinados aspectos 

da realidade, consistindo não apenas em ver ou ouvir, mas também em examinar 

minuciosamente fatos e fenômenos relacionados ao que se está observando. Uma das 

vantagens apontadas pelos referidos autores é a de permitir a evidência de dados não 

constantes no roteiro de entrevistas ou nos questionários. 

 A observação não-participante é o tipo caracterizado pelo fato de que o observador 

tem contato com o sujeito que está sendo observado sem integrar-se a ele, ou seja, não 

significa que a observação não deva ser dirigida, consciente e ordenada para determinado fim. 

A diferença fica mais clara quando comparada à observação participante, em que o 

observador se funde ao grupo ou sujeito observado, desempenhando papel ativo na atividade 

observada. A combinação na utilização da técnica de observação e de entrevistas é 

classificada como observação direta intensiva. (Marconi & Lakatos, 2010). 

 As observações realizadas durante a pesquisa de campo para esta dissertação foram 

classificadas como não-participantes, pois o papel do pesquisador foi o de observar como 

membro externo ao grupo observado, apenas direcionando seus questionamentos e coletando 

suas observações de forma a assegurar a compreensão do processo de avaliação de projetos de 

RSC nas organizações além do roteiro das entrevistas realizadas.  

 A respeito da triangulação, Yin (2010) reforçou que esse recurso valoriza o estudo por 

contribuir na obtenção da validade do construto e ressaltou que o pesquisador deve, além de 

mencionar sua realização, descrever os procedimentos utilizados. O autor acrescentou que a 
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análise e a combinação dos dados obtidos por meio das diversas fontes – a triangulação das 

fontes – minimiza o efeito das distorções decorrentes do viés dos informantes, além de 

produzirem resultados mais estáveis e confiáveis. 

 Para esta dissertação a triangulação foi obtida por meio da adoção da entrevista 

semiestruturada como procedimento primário para coleta de dados, bem como a pesquisa 

documental que visa reforçar a plataforma teórica e as evidências coletadas nas entrevistas e, 

por fim, a observação não-participante como estratégia complementar.  

 Tão importante quanto a escolha do conjunto de casos é o desenvolvimento do 

protocolo de pesquisa. O protocolo é o instrumento orientador e regulador da condução da 

estratégia de pesquisa e é um elemento determinante para o fator confiabilidade do estudo 

(Martins & Theóphilo, 2009). O protocolo, em geral, deve conter as questões e o desenho da 

pesquisa, os instrumentos de pesquisa (como o roteiro da entrevista – se aplicável) e os 

procedimentos para coleta de dados, além dos procedimentos e regras a serem seguidas na 

utilização dos instrumentos, principalmente em se tratando de estudo de casos múltiplos (Yin, 

2010). 

 A seguir são descritos os procedimentos adotados e as particularidades do processo de 

coleta de dados nos três casos estudados. 

 Na organização X, o contato ocorreu inicialmente para o entendimento do contexto da 

organização e triagem do caso. O primeiro contato ocorreu com a cordenadora de 

responsabilidade social da divisão de cimentos do grupo. Naquele momento, a entrevistada 

forneceu uma explanação dos projetos de RSC da organização e material de divulgação dessas 

iniciativas. A realização da entrevista, apoiada no roteiro (vide Apêndice A), contou com a 

participação da coordenadora de sustentabilidade do grupo e da analista de projetos sociais da 

fundação, responsável pelo apoio técnico aos projetos de RSC da organização. A entrevista, 

realizada em setembro de 2013, durou aproximadamente 45 minutos, foi gravada e 

posteriormente reproduzida. Durante a entrevista o pesquisador tomou nota das palavras-

chave e validou alguns pressupostos observados na análise documental. As respondentes 

entregaram uma cópia da ficha de avaliação de um dos projetos realizados em 2012, 

descaracterizando o projeto e os dados financeiros. Esse material permitiu a validação dos 

indicadores presentes na ficha de avaliação com as dimensões consolidadas nesta dissertação. 

 A organização do setor bancário, aqui referenciada como organização Y, ofereceu uma 

dificuldade maior para apresentar quem seria o entrevistado. Os contatos ocorreram com 
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funcionários da organização e da sua fundação. Para aceitar participar da pesquisa a 

organização solicitou o envio prévio do questionário e o encaminhou para que fosse 

respondido por um empregado da fundação. Após algumas tentativas de contato presencial, a 

coordenadora administrativo-financeira da fundação aceitou participar por telefone. Foram 

necessárias duas entrevistas por telefone que duraram aproximadamente uma hora. As 

entrevistas foram realizadas ao final de janeiro de 2014 e não puderam ser gravadas. O 

pesquisador tomou nota das respostas por meio de palavras-chaves e redigiu frases que 

permitissem resgatar o conteúdo principal das respostas, para que posteriormente pudesse ser 

redigido o texto final. A entrevistada solicitou que o texto fosse enviado para que pudesse ser 

revisado. Após a revisão, a entrevistada não fez qualquer tipo de observação, concordando 

com todas as informações apresentadas. 

 Na organização Z, da indústria automobilística, a respondente foi a gestora de recursos 

humanos da unidade onde os dados foram coletados. Nessa organização, como não existe uma 

hierarquia funcional dedicada aos projetos de RSC, fica a cargo do departamento de recursos 

humanos a coordenação das atividades naquela unidade. Além das tarefas funcionais do 

funcionário, estão as tarefas de centralizar as submissões de propostas de projetos e 

intermediar a aprovação junto ao comitê global da organização para projetos de RSC. A 

entrevista foi realizada em janeiro de 2014, foi gravada e transcrita posteriormente para a fase 

de análise. Para validar particularidades do processo de seleção dos projetos e das diretrizes 

dos programas estruturantes, foi necessário agendar uma reunião que foi realizada por 

telefone, ainda em janeiro de 2014. A organização forneceu o endereço na internet onde 

material do projeto estruturante pudesse ser encontrado e onde estão hospedados os relatórios 

dos projetos realizados. 

4.3 ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já a 

interpretação tem como objetivo procurar o sentido mais amplo das respostas, o que é feito 

mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos (Gil, 2010). 

 Uma característica da pesquisa de natureza qualitativa refere-se à particularidade de 

que nessa modalidade o processo de coleta e análise dos dados ocorre simultaneamente. Os 

dados coletados são predominantemente descritivos, decorrentes, sobretudo do detalhamento 

de informações coletadas. Como os dados são geralmente analisados à medida que são 
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coletados, a pesquisa qualitativa não visa provar evidências formuladas a priori, isto é, as 

evidências formam-se e consolidam-se ao longo do desenvolvimento, podendo, portanto, 

determinar relações ou padrões que possibilitem novos entendimentos ou pressupostos 

(Martins & Theóphilo, 2009). 

 Para a análise dos dados, Martins e Theóphilo (2009) defendem como primeiro passo, 

a categorização ou redução dos dados, que é o processo contínuo de seleção e simplificação 

dos achados. Em seguida é feita a fase da apresentação, composta pela organização e 

observação dos dados visando analisar se existem intersecções entre as categorias. Por fim, 

são feitos o delineamento e a busca das conclusões, que trata da explicitação dos padrões, o 

confronto com o referencial teórico ou a replicação do achado a outro conjunto de dados. 

 Para o propósito da análise de dados da pesquisa nesta dissertação, optou-se pela 

combinação das estratégias de análise documental, de conteúdo e a descrição de caso.  

 Com relação à análise documental, Bardin (2011) classificou como a operação ou 

conjunto de operações que visa representar o conteúdo de documentos de maneira diferente à 

original, buscando facilitar sua consulta e referenciação. Martins e Theóphilo (2009) 

consideraram a análise documental passível de triangulação, permitindo o incremento de seu 

grau de confiança. 

 A análise de conteúdo, segundo Bardin (2011), consiste em tratar a informação a partir 

de um roteiro específico, iniciando com a pré-análise, na qual se escolhe os documentos, se 

formula hipóteses e objetivos para a pesquisa, seguindo para a exploração do material, na qual 

se aplicam as técnicas específicas segundo os objetivos e, por fim, o tratamento dos resultados 

e interpretações. 

 Yin (2010) corrobora Martins e Theóphilo (2009) e acrescenta que não existe um 

roteiro único para analisar resultados em estudos de caso, tornando a tarefa ainda mais difícil. 

Segundo esse autor, três estratégias gerais norteiam a análise das evidências coletadas em 

estudos de caso. A primeira corresponde às proposições teóricas relativas ao projeto original, 

uma vez que esse deve ter baseado os objetivos, as questões de pesquisa, as revisões feitas na 

literatura sobre o assunto e as novas proposições ou hipóteses que possam surgir. A segunda, 

diz respeito às explanações concorrentes que busca definir e testar explanações concorrentes e 

é especialmente útil ao se fazer avaliações do estudo de caso. A última estratégia trata da 

descrição de caso, estratégia que visa desenvolver uma estrutura descritiva a fim de organizar 
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o estudo de caso, sendo relevante quando se estiver enfrentando dificuldades em utilizar as 

proposições teóricas ou explanações concorrentes.  

 Em suma, a análise de dados desta dissertação seguiu os passos descritos abaixo: 

a) Transcrição e leitura das entrevistas; 

b) Leitura das anotações realizadas durante as observações; 

c) Organização do material fornecedido pelas organizações; 

d) Identificação das fases ou momentos de análise adotados nas organizações 

participantes; 

e) Identificação dos critérios para seleção e aspectos de gestão de projetos; 

f) Confrontação entre os dados coletados por meio das entrevistas e anotações 

em busca de pontos não considerados; 

g) Reunidas às falas, procedeu-se uma leitura atenciosa visando verificar se as 

informações permitiam o entendimento do processo de análise de cada 

organização, identificando similaridades e divergências entre as práticas, 

por meio da comparação dos casos.  

h) Redação e apresentação dos dados analisados, permitindo tecer 

considerações, sugerir melhorias no processo de mensuração de resultados 

das organizações e identificação das contribuições de cada organização 

para o modelo. 

 Os procedimentos descritos acima foram realizados em conformidade com o sugerido 

por Martins e Theóphilo (2009), Bardin (2011), Eisenhardt (1989) e Yin (2010) e, auxiliaram 

no cumprimento do objetivo geral deste estudo que é propor um modelo para orientar a 

construção de um sistema de indicadores para projetos de responsabilidade social corporativa, 

que seja adaptado ao setor privado e que considere indicadores sociais. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 O resultado mais relevante a que esta dissertação se propõe é a ampliação do 

conhecimento acadêmico sobre a adoção de práticas de gerenciamento de projetos e o uso de 

indicadores para projetos de RSC. Outro resultado derivado é que o modelo proposto possa se 

tornar um instrumento prático para as organizações e para a sociedade em geral, e possa gerar 

novos estudos e aprofundamentos a respeito de sua proposta conceitual. 

 O modelo proposto como resultado final desta dissertação, também tem como objetivo 

preconizar o uso de indicadores sociais tanto como mecanismos de identificação sobre a 

existência de uma situação-problema, quanto o meio de verificar se a realidade social sofreu 

algum tipo de impacto ao longo do tempo.  

 Independentemente da utilização de um modelo, o incentivo à mensuração de projetos 

de RSC no setor privado é, por si só, uma contribuição potencial para a disseminação de 

práticas sistemáticas de avaliação de resultado em projetos, conforme lacuna identificada por 

Borges e Carvalho (2011), que apontam que o tema ainda é pouco explorado na literatura.   

 A pesquisa de campo compreendeu a realização de três estudos de casos em 

organizações que conduzem projetos de RSC e que possuem processos estruturados e 

implementados de avaliação de resultados de projetos.  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS 

 Nesta seção serão apresentados os três casos. A seleção dos casos obedeceu aos 

critérios descritos no capítulo anterior, de metodologia de pesquisa. A análise de casos 

múltiplos é importante pois, além de verficiar similaridades ou diferenças entre os casos 

estudados, permite estabelecer que um estudo de caso possa ser complementar ao outro, 

favorecendo a análise dos dados. 

5.1.1 – Caso 1 – Indústria de Cimentos: 

A organização , nessa modalidade onde os dados desta dissertação foram coletados faz 

parte de um dos maiores conglomerados do setor privado do país, que atua em 20 estados 
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brasileiros, 21 países e emprega aproximadamente 58 mil pessoas. É uma indústria do 

segmento do cimento, composta por 40 fábricas no Brasil e no exterior e está em expansão e 

internacionalização, com a aquisição de ações de outras indústrias do segmento. Em 2012, 

essa organização se consolidou entre as dez maiores produtores internacionais do segmento. 

Em 2006 a controladora do grupo elaborou a sua chamada Carta da Sustentabilidade, 

que é um documento que definiu as diretrizes a serem observadas pelo grupo. Tal documento 

é orientado por três diretrizes. A diretriz ambiental está apoiada na inovação tecnológica 

como mecanismo para promover o equilíbrio ecológico, a diretriz social defende a promoção 

da equidade por meio da geração de oportunidades e, por fim, a diretriz econômica defende a 

condução dos negócios com eficiência, enfatizando a inovação e competitividade. Os 

pressupostos da Carta de Sustentabilidade vêm ao encontro do equilíbrio entre os aspectos 

econômicos, sociais e ambientais, sem perder o foco na proposta de gerar oportunidades de 

crescimento e inovação.  

A organização deste caso, caracterizada neste estudo como organização X, desenvolve 

seus projetos de responsabilidade social corporativa em conformidade com os princípios da 

Carta da Sustentabilidade, apoiada no compromisso contínuo que inclui o desenvolvimento 

comunitário como parte de seu planejamento estratégico. Os projetos de RSC dessa 

organização são realizados em parceria entre a organização e o Instituto criado em 2000 para 

coordenar o investimento social do grupo.  

Em 2013 foram executados 80 projetos em 8 municípios do Brasil distribuídos em 

quatro programas estruturantes (Figura 5). A proposta dos quatro programas é que com a 

complementaridade deles, uma geração inteira seja beneficiada peças ações desenvolvidas. 

O primeiro programa compreende os projetos voltados para a primeira infância – 

dedicados à criança de zero a seis anos – e é objetivado para a proteção dos direitos da criança 

e do adolescente. O segundo programa reúne projetos voltados para garantia à educação de 

qualidade. Esse programa está direcionado para aprimorar a gestão de escolas públicas, 

atendendo crianças e adolescentes na faixa etária dos seis aos dezesseis anos. O programa 

seguinte está comprometido com a promoção do empreendedorismo e a geração de renda. 

Esse programa é voltado para jovens dos dezesseis aos vinte e nove anos e é realizado em 

parceria com entidades profissionalizantes, investindo nas potencialidades locais e nas 

oportunidades de interação com as organizações do grupo e da sua rede de relacionamentos. 

Transversalmente a esses programas, é desenvolvido um programa interno de incentivo ao 

voluntariado como estímulo à ação cidadã dos empregados do grupo. 
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responsável pela sua execução e a matriz de responsabilidade técnica pelo projeto. A seção 

seguinte traz os doze indicadores que a organização adota na avaliação de seus projetos de 

RSC. Esses indicadores estão divididos em três dimensões: públicos, gestão administrativo-

financeira e aspectos de desenvolvimento comunitários. A terceira seção descreve as ações 

planejadas e executadas no período de avaliação. Os objetivos do projeto são descritos na 

quarta seção e a última seção é dedicada a comentários livres e anexos, que usualmente 

trazem fotos, panfletos do projeto e material de divulgação. Os questionários de avaliação e o 

seu conteúdo são de igual teor para todos os programas, isto é, não há indicadores 

diferenciados por tipo de projeto ou programa. Nas Tabelas 6, 7 e 8 são descritos os 

indicadores de cada dimensão e a parametrização da resposta. 

 

Dimensão: Públicos  
Indicador Definição Resposta 
1. Público direto 
atendido 

Público destinatário das ações do projeto Previsto/Realizado 

1 a.  Número de participantes das capacitações 
1 b.  Número de profissionais capacitados 

2. Público impactado Público beneficiado com as ações dos projetos Previsto/ Realizado 
2 Número de beneficiados com as ações decorrentes do projeto 

3. Público indireto Público que não está envolvido diretamente 
no projeto, mas que será impactado pelas 
ações do projeto 

Previsto/Realizado 

3 Número de atendidos pelos serviços disponibilizados pelo projeto 
Tabela 6. Dimensão públicos dos indicadores da organização X. Fonte: elaborada pelo autor. 
 
 
Dimensão: Gestão administrativo-financeira  
Indicador Definição Resposta 
4. Valor total 
investido 

Valor total investido e previsto em R$ Previsto/Realizado 

5. Valor investido 
com recursos de 
contrapartida 

Valores em R$ investido e previsto oriundo de 
parceiros (contrapartida) 

Previsto/Realizado 

6. Valor investido 
com recursos do 
Instituto 

Valores em R$ investido e previsto vindos do 
Instituto 

Previsto/Realizado 

7. Cumprimento de 
cronograma 

Número de atividades cumpridas no 
cronograma sobre o total de atividades 
previstas 

Previsto/Realizado 

Tabela 7. Dimensão gestão administrativo-financeira dos indicadores da organização X. Fonte: elaborada 
pelo autor. 
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Dimensão: Aspectos de desenvolvimento comunitário  
Indicador Definição Resposta 
8. Capital Social O quanto o projeto contribuiu para a criação 

e fortalecimento dos vínculos na comunidade 
Escala likert: 
<50%, 51-70%,  
71-90%, >100%  

9. Envolvimento dos 
parceiros 

Grau de envolvimento dos parceiros na 
implantação e desenvolvimento do projeto 

Escala likert 

10. Envolvimento dos 
voluntários 

Como se dá a participação de voluntários no 
projeto 

Escala likert 

11. Alinhamento com 
políticas públicas 

Grau de relacionamento do projeto com ações 
claras vinculadas às políticas públicas locais 

Escala likert 

12. Nível de 
articulação  

Nível de articulação dos envolvidos no 
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança 
e Adolescente (SGDCA) 

Escala likert 

Tabela 8. Dimensão aspectos de desenvolvimento comunitário dos indicadores da organização X. Fonte: 
elaborada pelo autor. 
 

Os índices da dimensão aspectos de desenvolvimento comunitário (Tabela 8) utilizam 

uma escala baseada na escala likert com cinco possibilidades de valores distribuídos da 

seguinte forma. Acima de 100% é o nível mais alto, indicando quando o projeto supera as 

expectativas para o indicador. As faixas 91-100%, 71-90%, 51-90% e abaixo de 50% são as 

demais respostas possíveis. Para esses indicadores, o respondente pode inserir comentários a 

respeito do indicador respondido, pois se tratam de questões subjetivas. 

 

Classificação dos indicadores quanto às dimensões 

Considerando os doze indicadores da organização X e analisando-os de acordo com as 

dimensões propostas do capítulo das Análises e Consolidações, foi possível o enquadramento 

dos indicadores da organização nas dimensões consolidadas, exceto a dimensão ambiental. Ou 

seja, embora um dos pilares da Carta de Sustentabilidade da organização relacione aspectos 

ambientais, a organização não possui nenhum indicador neste sentido, evidenciando a 

oportunidade para que a organização busque indicadores nesta dimensão. O enquadramento 

considerando os modelos analisados nesta dissertação e as dimensões consolidadas, pode ser 

visualizado na Tabela 9 a seguir.  
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Dimensões Externa Interna Ambiental Econômico-
financeira 

Governamental 
e de políticas 
públicas 

IAF Sociedade, 
Indivíduo 

Organização    

CSD Social Institucional Ambiental Econômica  
GRI Social  Ambiental Econômica  
Armani  Sócio-política Técnico-

gerencial 
 Financeira Controle 

governamental 
Ethos  Fornecedores, 

Consumidores e 
Clientes, 
Comunidades 
 

Valores, 
Transparência e 
Governança, 
Público interno 

Meio 
ambiente 

 Governo e 
sociedade 

Organiza- 
ção X 

Público, 
Aspectos de 
desenvolvimen-
to comunitário 

Gestão 
Administrativo-
financeira 

 Gestão 
Administrativo-
financeira 

Aspectos de 
desenvolvimen-
to comunitário 

Tabela 9. Visão consolidada das dimensões dos modelos analisados e dos indicadores da organização X. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
 

 Na tabela a seguir, os doze indicadores foram enquadrados em quatro das cinco 

dimensões consolidadas, dado que não foram encontrados indicadores para a dimensão 

ambiental. 

 

Dimensões Externa Interna Econômico-
financeira 

Governamental e de 
políticas públicas 

Indicadores 1, 2, 3, 8, 9 7, 10 4, 5,6 11, 12 
Tabela 10. Enquadramento dos indicadores da organização X nas dimensões consolidadas. Fonte: 
elaborada pelo autor. 
 

Seleção dos projetos para o portfólio 

 Analisando o processo de seleção de projetos para composição do portfólio da 

organização X, deve-se considerar como premissa os programas estruturantes. Isto é, a 

organização toma como ponto de partida que qualquer iniciativa deva estar classificada de 

acordo com um dos programas estruturantes: infância, educação e profissionalização. 

 Outra condição necessária que a organização adota como critério para seleção de seus 

projetos de RSC é que a ação seja desenvolvida em localidade onde está instalada uma de 

suas fábricas, justificado pela premissa de que as intervenções devam ocorrer nas localidades 

impactadas pela operação da organização. 

 Satisfeitas as condições acima descritas, a organização realiza uma análise de 

viabilidade dos projetos propostos verificando questões relacionadas ao custo de implantação 

e as articulações necessárias para sua realização. 
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 Pensando em termos de momento para avaliação, como elucidado no capítulo do 

referencial teórico, a seleção de projetos se enquadra no momento ex-ante. Conforme descrito 

por Cohen e Franco (2002), refere-se à fase da identificação da situação problema. 

 Uma contribuição da organização X para o modelo a ser elaborado como objetivo 

primário desta dissertação, refere-se à adaptação da fase de elaboração do projeto às 

premissas da organização para composição do portfólio. Ou seja, somente depois de 

satisfeitas as premissas que a organização eventualmente requeira, é que o modelo pode 

sugerir a utilização de algum critério ou indicador de apoio à tomada de decisão. 

 A organização X não utiliza nenhum indicador como apoio à tomada de decisão para 

escolha de seu porftólio de projetos de RSC. Para esta dissertação, fica evidenciada uma 

oportunidade para que a organização busque identificar por meio de indicadores sociais as 

demandas das localidades, promovendo a análise dos resultados como um dos critérios para 

seleção de seus projetos.  

Avaliação dos projetos de RSC 

 A organização X realiza duas avaliações semestrais de cada projeto. Desta forma é 

realizada a avaliação ao meio e ao final do ciclo dos projetos, que têm duração de um ano.  

 Em linhas gerais, rementendo novamente aos momentos da avaliação descritos no 

capítulo do referencial teórico, a avaliação dos projetos da RSC na organização X ocorrem no 

momento durante e no momento ex-post. Não existe avaliação com uso de indicadores para o 

momento anterior à execução do projeto, como mencionado na seção anterior. 

 Conforme descrito neste capítulo, o questionário dos indicadores é padrão para 

qualquer projeto e para dois momentos da avaliação na organização X. Para o modelo a ser 

proposto, faz sentido que a avaliação ocorra nesses dois momentos, além do momento ex-

ante, porém é importante salientar que os indicadores não precisam ser obrigatoriamente os 

mesmos. O modelo irá considerar os indicadores que, se comparados nos diferentes 

momentos, podem enriquecer a análise dos dados, mas também irá propor indicadores 

adaptados à fase de avaliação.   

Aspectos de gestão de projetos 

 Na organização X, a gestão de projetos é um esforço coordenado entre o comitê 

voluntário, as organizações parceiras e o Instituto do grupo. O comitê voluntário é liderado 

por um gerente de linha que, para a estrutura matricial de projetos, assumirá o papel de gestor 

do projeto propriamente dito. Essa figura é responsável pela gestão financeira dos recursos do 

projeto, gestão das parceiras, contratos, articulação com o poder público e pelo reporte dos 
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resultados do projeto. Também compõem o comitê, profissionais do setor administrativo que 

auxiliam no processo de gestão do projeto, respondendo ao gerente de projetos instituído. 

Todos os membros do comitê são voluntários, ou seja, eles acumulam as funções da gestão 

dos projetos de RSC da organização, sem abrir mão de seus papéis funcionais, sem receber 

qualquer remuneração adicional por sua participação. A adesão ao comitê é voluntária e a 

organização possui um forte incentivo ao voluntariado com todos os seus empregados. 

 O Instituto é responsável pela capacitação do comitê para as atividades exigidas para a 

gestão de projetos e atua tanto como um suporte técnico-gerencial quanto regulador da gestão 

de projetos na organização. 

 A utilização da estrutura de comitê é justificada pela organização como um benefício 

relacionado ao engajamento interno de seus empregados à atuação responsável da organização 

e também como um instrumento importante para o fortalecimento do elo entre a organização, 

a comunidade e o poder público local, utilizando-se de recursos daquela localidade para 

representar a organização e lidar com as demandas daquela unidade de negócio.  

5.1.2 – Caso 2 – Setor Bancário: 

 O segundo caso foi representado por uma organização do setor bancário brasileiro, que 

atua no varejo com serviços financeiros e de seguros, com unidades de negócio em cerca de 

20 países. O lucro de 2012 excede os R$ 14 bilhões e o investimento social e cultural esteve 

na casa dos R$ 195 milhões.  

 Na década de 1990, essa organização instituiu como nova premissa um programa de 

ação comunitária para articular as ações sociais da organização. Em 2000, a organização 

constituiu uma fundação responsável por estruturar e desenvolver os investimentos sociais da 

organização, tendo como foco os projetos de melhoria das políticas sociais de educação e 

avaliação sistemática de projetos sociais. 

 Essa organização, caracterizada neste estudo como organização Y, atua com quatro 

programas estruturantes relacionados à educação. Os princípios que norteiam essa atuação 

pautam-se no desenvolvimento de ações permanentes e integradas, que visam à transformação 

social por meio de parcerias internas e externas, utilizando-se da capacidade de gestão a 

serviço da Responsabilidade Social Corporativa. 

 As parcerias externas são constituídas em três esferas: governo, setor privado e 

organizações da sociedade civil. Visam agregar competências e contribuir para a elaboração 



conjunta de soluções para demandas sociais no país, como forma de garantir a continuidade 

das ações, ganhando em escala e alcançando maior número de beneficiários.

 A Figura 6 abaixo ilustra as quatro áreas de atuação da 

Figura 6. Modelo de atuação 

 

Como citado anteriormente, as quatro frentes estão inseridas na temática da educação.
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indicadores sociais e, a partir daí, desenvolver e implementar Planos Municipai

(PME) de forma participativa, ampliando a discussão a respeito do tema, mobilizando a 

sociedade para questões educacionais.

 Com relação ao programa de avaliação econômica de projetos sociais, a relação com a 
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projetos como instrumento de gestão. Esse programa retroalimenta os demais programas do 

portfólio de projetos de RSC da organização com práticas e metodologias desenvolvidas ao 

longo dos ciclos de execução do programa. 

 A mobilização para o voluntariado reforça o compromisso dessa organização e de seus 

empregados com os projetos de RSC desenvolvidos. A organização busca envolvê-los, 

mobilizá-los e conscientizá-los sobre a importância da sua participação voluntária como 

instrumento para o desenvolvimento sustentável, não só nos programas estruturantes 

relacionados à educação, mas também para ações independentes em outras frentes. 

Aspectos de Gestão 

 A execução dos projetos distribuídos entre os programas da organização, não 

pressupõe a proposição de novos projetos a cada ciclo, isto é, a organização Y pode algumas 

vezes repetir a execução de novas edições de um projeto já desenvolvido. De qualquer forma, 

sob o aspecto da gestão de projetos, trata-se de um novo projeto que passa por todo processo 

de seleção e é avaliado da mesma forma que ocorreria com um projeto inédito para a 

organização. O que ocorre é que uma iniciativa já executada é replicada a outro grupo, em um 

cenário diferente, com atores distintos e novas perspectivas de resultado. 

 A figura central responsável pela gestão e avaliação dos projetos da organização é 

chamada gestor do projeto. Os recursos humanos alocados nos projetos de RSC possuem 

diferentes cargos funcionais e atuam como gestor dos projetos de forma voluntária, não 

envolvendo qualquer tipo de remuneração extra pela atividade compartilhada durante a 

execução do projeto. 

 Os projetos dessa organização podem ser propostas internas ou iniciativas apoiadas 

pela organização. No caso dos projetos apoiados, a organização exige parcerias com 

organizações não governamentais (ONG) ou órgãos do poder público. Dependendo da 

proposta de projetos apoiados, a organização pode ou não oferecer apoio técnico, ou seja, 

designar seus profissionais para atuarem em conjunto com os parceiros. No caso de apenas 

apoio financeiro, a organização não participa do processo de avaliação da execução do 

projeto, apenas exigindo a prestação de contas de acordo com o estabelecido na proposta do 

projeto.  

 Para esta dissertação, o recorte utilizado é o dos projetos internos da organização, ou 

seja, aqueles nos quais a organização é responsável pela avaliação e gerenciamento. 
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Avaliação dos projetos de RSC 

 A organização Y realiza a avaliação de seus projetos considerando as fases por ela 

chamadas de diagnóstico, durante e término.   

Para a fase de diagnóstico a organização subdivide o processo de acordo com o tipo de 

projeto. Os projetos podem ser oriundos de iniciativas da organização ou projetos apoiados 

por ela. No caso dos projetos apoiados, a organização recebe uma proposta de projeto, analisa 

sua viabilidade e, no caso de sua aceitação, oferece apoio técnico, técnico-financeiro ou 

apenas financeiro.   Outra particularidade com relação ao processo de avaliação é com relação 

à fase de término dos projetos. A avaliação ex-post pode ocorrer após mais de um período 

depois do término da execução do projeto, ou seja, a avaliação após o execução do projeto 

pode ser repetida posteriormente a certos períodos. A justificativa para esse tipo de avaliação 

é para acompanhar ao longo do tempo a efetividade e impacto do projeto. 

A organização Y também possui indicadores comuns às fases de avaliação, isto é, se 

um dado indicador é relevante para a mensuração do projeto, ele é apurado em mais de uma 

fase de avaliação. Não existe um conjunto de indicadores padrão, pois cada projeto pode 

objetivar atuar sob uma realidade social distinta, embora as iniciativas sejam todas 

relacionadas à temática da educação.  

Indicadores sociais como as taxas de aprovação, reprovação e de evasão escolar, são 

comumente apurados na avaliação dos projetos nos diferentes momentos da avaliação, 

utilizando como fontes o Censo Demográfico do IBGE e Censo Escolar do MEC. Isso 

evidencia que a organização Y utiliza-se de indicadores sociais em seu processo de avaliação 

de projetos de RSC. 

Para os projetos que envolvem a melhoria da educação em municípios, a organização 

adota um critério especial para a avaliação dos resultados. A organização seleciona um grupo 

de controle composto por municípios que não são atendidos pelo projeto e compara os seus 

resultados, por meio de indicadores sociais, com os resultados do grupo dos municípios 

atendidos. 

Para a seleção dos municípios que fazem parte do grupo de controle são utilizadas 

variáveis que visam identificar semelhanças entre os municípios, como o número de 

habitantes, renda per capita, porcentagem de professores com nível superior, média de horas-

aula das escolas municipais e o IDH-Educação do município. Esses dados são tratados 

estatisticamente para mensurar o grau de semelhança entre os municípios. 
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A principal dificuldade relatada pela organização consiste em considerar se uma 

eventual melhora nas condições do município atendido pode ser atribuída aos projetos 

daquele programa estruturante. 

Como a organização não possui um conjunto padrão de indicadores, esses indicadores 

são adaptáveis ao contexto de cada projeto. Porém, em nível de classificação das dimensões 

de análise consolidadas nesta dissertação, a organização possui indicadores no pilar dos 

indicadores governamentais e de políticas públicas, já que faz uso de indicadores sociais e que 

busca mensurar o impacto de seus projetos nas políticas públicas dos municípios onde os 

projetos são desenvolvidos. Também é possível considerar indicadores da dimensão externa 

que, por definição, referem-se aos indicadores relacionados ao público externo, abrangendo 

desde os impactados como fornecedores e demais parceiros. 

De acordo com o programa estruturante relacionado à avaliação de projetos, a 

principal premissa refere-se à avaliação econômica e faz uso de métodos de indicadores que 

podem ser enquadrados na dimensão econômico-financeira. 

5.1.3 – Caso 3 – Setor da Indústria Automotiva: 

A organização caracterizada como Z, pertence a um grupo global com mais de cem 

anos de fundação, que atua em três frentes de negócio: a eficiência predial, indústria 

automotiva e soluções para energia. No segmento de eficiência predial, o grupo da 

organização Z é líder no fornecimento de soluções para refrigeração, calefação e sistemas de 

segurança. A organização também é líder no mercado de fornecimento de partes para o 

interior de veículos e de baterias para a indústria automotiva. Ao redor do mundo, a 

organização possui mais de 170 mil empregados com um faturamento em 2012 de US$ 40 

bilhões de dólares. 

A organização afirma basear a sua definição de sucesso organizacional no triple 

bottom line, defendendo uma perspectiva de avaliação mais ampla do que apenas a dos 

resultados financeiros. Ao promover a conexão de seus empregados com as comunidades e 

organizações locais, a organização acredita fortalecer o desenvolvimento de lideranças, a 

gestão ambiental e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais confortável, 

segura e sustentável. 

O conceito do triple bottom line ou tripé da sustentabilidade, proposto por Elkington 

em 1990, refere-se à integração das questões ambientais, sociais e econômicas como forma de 

gestão, objetivando o bem da organização e dos múltiplos stakeholders (Elkington, 2012). 
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A organização divulga o guideline de quais seriam as suas expectativas relacionadas às 

duas áreas de atuação. Com relação ao desenvolvimento de lideranças, a organização Z 

ações que sejam desenvolvidas com crianças e jovens para formar as futuras 

gerações de líderes das comunidades, bem como esforços no apoio à diversidade, gerando 

oportunidades na melhoria na representatividade de minorias como força de trabalho, além do 

desenvolvimento de seus empregados para liderar (mesmo os que não tenham cargo de 

liderança) e apoiar as comunidades onde estão inseridos. A respeito do pilar da 

sustentabilidade ambiental, a organização apóia ações para a conscientização sobre o uso de 

recursos naturais, esforços educacionais focados para o meio ambiente e melhoria nas 

idade e a atuação em problemas ambientais existentes.
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Seleção dos projetos para o portfólio 

Para submissão da proposta de um projeto na organização Z, deve ser formado um 

comitê com pelo menos três funcionários da organização e deve haver a parceria com ONGs 

ou instituições educacionais devidamente registradas e regulamentadas. O período para 

submissão é de março a junho e o projeto deve ser executado até dezembro do ano corrente. O 

processo de submissão é online, por meio do portal dos funcionários e os prononentes devem 

ter papéis ativos na gestão e execução do projeto.  

A avaliação da proposta de um projeto submetido é realizada por um comitê 

internacional. O processo de aprovação considera, além dos critérios de entrada para a 

submissão, se os participantes dos comitês de voluntários não estão alocados em outros 

projetos (para evitar o conflito de recursos humanos) e se existe uma parceria firmada com 

alguma instituição ou ONG regularizada. Os projetos aprovados recebem uma verba fixa para 

a sua execução, ou seja, existe uma restrição orçamentária para o projeto, o que indiretamente 

limita a sua amplitude de ações. 

A divulgação dos resultados do projeto e sua avaliação também são disponibilizadas 

no portal dos funcionários e também no relatório anual de sustentabilidade da organização. 

Dados de 2008-2010 do programa apontam que globalmente, 55% das iniciativas estão 

relacionadas à temática social, 23% são projetos relacionados à temática ambiental e 22% 

direcionados à educação. 

   A organização Z adota o termo líder do projeto para designar o empregado 

responsável por planejar, executar, avaliar e gerenciar o projeto de RSC. 

Avaliação dos projetos de RSC 

 Como descrito anteriormente, a avaliação do marco zero da organização Z ocorre 

separadamente com o comitê de aprovação de projetos que está localizado fora do país. Os 

demais critérios para seleção de projetos no portfólio da organização Z não são claros e 

divulgados pela organização, ou seja, ficam restritos ao comitê de aprovação. A avaliação 

durante a execução do projeto é de responsabilidade do líder do projeto e não existem 

formulários ou indicadores específicos para orientar esse processo. Os resultados na avaliação 

ao final da execução do projeto são confrontados com os resultados esperados descritos no 

processo de submissão da proposta para projeto de RSC.  

 Como a organização Z não encoraja formalmente a utilização de indicadores no 

processo de submissão da proposta de projeto, os projetos podem não ser considerados na 

avaliação do momento ex-post. A organização também não menciona a necessidade da 
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avaliação do momento durante. O único momento formal de avaliação do projeto depois que o 

projeto foi aprovado, é a avaliação após a execução.  

Em analogia às cinco dimensões de análise consolidadas nesta dissertação, a única 

dimensão que a organização Z aplica obrigatoriamente na avaliação de seus projetos de RSC é 

a econômica-financeira. Como não existe a formalização para utilização de indicadores de 

nenhuma outra dimensão, fica a critério do líder do projeto a inserção de quaisquer outros 

indicadores em seu relatório de avaliação e de resultados. Embora a organização não possua 

um modelo formal de avaliação, alguns indicadores são comuns (mas não obrigatórios) aos 

projetos, como o número de atendidos, o número de empregados voluntários, a quantidade de 

horas dos voluntários e os números de profissionais e entidades parceiras envolvidas. Tais 

informações constam do processo de submissão da proposta e podem ser utilizados como 

critérios para mensuração de resultados. Ou seja, podem existir indicadores em outras 

dimensões, além da dimensão financeira, como os indicadores das dimensões interna, externa 

e ambiental, dependendo na natureza do projeto desenvolvido. 

Aspectos de gestão 

 No programa de RSC da organização Z, não existem diretrizes com relação às fases e 

aos ciclos de avaliação dos projetos, existe apenas a restrição de que ao final de dezembro 

todos os projetos aprovados no ano devem estar concluídos.   

 O modelo de atuação para o programa de RSC dessa organização oferece poucos 

subsídios sob o ponto de vista de gestão de projetos. Embora exista um aparato estruturado 

para a submissão de propostas de projetos para RSC, a organização não possui um conjunto 

de práticas sistematizadas para orientar o líder na condução e avaliação dos projetos 

aprovados. Embora a organização coloque à disposição da RSC os seus recursos humanos, 

desde a identificação de uma situação-problema e a proposição de uma solução até a execução 

e divulgação dos resultados, não existe uma padronização na gestão de projetos nessa 

organização. 

 A efeito de informação adicional com relação à gestão de projetos core, no caso da 

organização Z, os projetos para fabricação de baterias automotivas, a organização possui uma 

metodologia singular para gestão de projetos, que segundo o modelo de maturidade PMMM 

(Project Management Maturity Model), classificaria a organização no nível 3, dos 5 níveis de 

maturidade que o modelo estabelece. Segundo Kerzner (2011), autor do modelo, uma 

organização nesse nível de maturidade reconhece o efeito da combinação de várias 

metodologias corporativas disponíveis convertendo seu processo de gerenciamento de 



91 
 

projetos na adoção de uma única e sinérgica metodologia. Ainda segundo esse autor, o nível 3 

de maturidade é considerado um grau alto e é o primeiro passo para a excelência na gestão de 

projetos. 

 

Na Tabela 11 são apresentados os dados consolidados levando-se em consideração a 

área temática dos projetos de RSC, as fases de avaliação aplicadas a projetos, o 

enquadramento dos indicadores utilizados nas dimensões consolidadas nesta dissertação e a 

forma de gestão adotada. 

A principal similaridade notada após a pesquisa de campo refere-se à área temática dos 

projetos nas três organizações. Todas apresentam forte orientação para a educação e para o 

voluntariado. Com relação às dimensões de análise dos indicadores, verifica-se que as três 

organizações possuem indicadores na dimensão econômico-financeira. Tal evidência pode ser 

justificada pela importância que as organizações atribuem ao controle financeiro dos recursos 

empenhados. A respeito das fases de avaliação, o momento após o término da execução dos 

projetos também é comum nas três organizações. A organização do setor industrial 

automotivo, por exemplo, apenas possui essa fase formal de avaliação. Os dois casos do setor 

industrial também apresentam uma similaridade com relação à forma com que seus projetos 

são gerenciados. Ambas as organizações atuam sob a forma de comitê voluntário de 

empregados para a gestão dos projetos. Enquanto que na organização da indústria de cimentos 

não existe uma regra relacionada ao número de participantes para a composição do comitê, na 

organização do setor automotivo, o comitê deve ser formado por pelo menos três empregados. 

As organizações X e Y contam com o apoio da fundação que instituíram para a gestão dos 

projetos de RSC que conduzem.  
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Caso Área temática Fases de avaliação Dimensões 
(consolidadas) 

Metodologia de 
gestão 

X – indústria de 
cimentos 

Educação e 
voluntariado 

Durante, ex-post Externa, interna, 
econômico-
financeira, 
governamental e de 
políticas públicas 

Apoio de fundação 
e comitê de 
empregados 

Y – setor bancário Educação e 
voluntariado 

Ex-ante, durante, 
ex-post 

Governamental e de 
políticas públicas, 
econômico-
financeira, externa 

Apoio de fundação 
e gestor do projeto 
(estrutura matricial) 

Z – indústria 
automotiva 

Educação, meio 
ambiente e 
voluntariado 

Ex-post Econômico-
financeira 

Comitê com pelo 
menos 3 
empregados 

Tabela 11. Visão consolidada dos casos estudados. Fonte: elaborada pelo autor. 
 

5.2 MODELO PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE INDICADORES PARA 

PROJETOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

 Remetendo ao objetivo geral desta dissertação, que é propor um modelo para orientar 

a construção de um sistema de indicadores para projetos de responsabilidade social 

corporativa, que seja adaptado ao setor privado e que considere indicadores sociais, esta seção 

destina-se à apresentação do modelo e a descrever sua elaboração. 

 A construção do modelo combina elementos operacionalizados a partir do referencial 

teórico e as contribuições oriundas dos dados coletados nos casos estudados. O modelo tem a 

pretensão de ser contingencial e adaptável ao contexto das organizações e dos projetos de 

RSC. Para a utilização do modelo, pressupõe-se o conhecimento a respeito do processo de 

mensuração, ou seja, o modelo isoladamente não irá fornecer o conjunto de indicadores e a 

delimitação das fases do projeto, tampouco pretende orientar na elaboração dos critérios de 

entrada e saída.  

 Como ilustrado na Figura 8, o modelo constitui-se de entradas (inputs) e saídas 

(outputs), considerando a avaliação em três momentos dos projetos. Os indicadores podem 

estar presentes em todas as etapas do modelo e podem estar distribuídos de acordo com as 

cinco dimensões propostas a partir das consolidações realizadas nesta dissertação. 



Figura 8. Estrutura do modelo propost

 Os inputs que o modelo recebe são as premissas e orientações da organização para os 

projetos de RSC, ou seja, consiste

estratégia da organização para a sua atuação em projetos 

informações é que seria elaborado o esboço da proposta de projeto. Os 

ser ideias e sugestões colhidas a partir de 

informação que sensibilize a organização no sentido da R

 Os outputs são todas as saídas que o projeto pretende apresentar. Nessa seção dever

estar o plano de comunicação dos resultados, os artefatos e materia

bens ou serviços entregues à sociedade

término da execução do projeto.

 Com relação às fases ou momentos da avaliação, embora o modelo preveja os três 

momentos da avaliação apontados no referencial teórico, é permitida a adaptação ao contexto 

da organização. Ou seja, se a orga

momento, essa fase de avaliação poderia ser suprimida e desconsiderada. A proposta original 

desta dissertação sugere a utilização dos três momentos

diferentes do projeto.  

 A avaliação do momento 

discutir a necessidade e a viabilidade da implementação de determinado projeto de RSC. 

. Estrutura do modelo proposto. Fonte: Elaborada pelo autor.

que o modelo recebe são as premissas e orientações da organização para os 

projetos de RSC, ou seja, consistem no conjunto de premissas e informações alinhadas com a 

estratégia da organização para a sua atuação em projetos de RSC. Com base nessas 

informações é que seria elaborado o esboço da proposta de projeto. Os inputs

ser ideias e sugestões colhidas a partir de brainstormings ou qualquer outra fonte de 

informação que sensibilize a organização no sentido da RSC. 

são todas as saídas que o projeto pretende apresentar. Nessa seção dever

estar o plano de comunicação dos resultados, os artefatos e materiais produzido

entregues à sociedade, ao poder público ou às entidades envolvidas ao 

término da execução do projeto.  

Com relação às fases ou momentos da avaliação, embora o modelo preveja os três 

momentos da avaliação apontados no referencial teórico, é permitida a adaptação ao contexto 

da organização. Ou seja, se a organização não realize a avaliação de um determinado 

a fase de avaliação poderia ser suprimida e desconsiderada. A proposta original 

desta dissertação sugere a utilização dos três momentos, pois cada um permite analisar visões 

A avaliação do momento ex-ante, ou do marco zero do projeto, permite à organização 

discutir a necessidade e a viabilidade da implementação de determinado projeto de RSC. 
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produzidos, os produtos, 

es envolvidas ao 

Com relação às fases ou momentos da avaliação, embora o modelo preveja os três 

momentos da avaliação apontados no referencial teórico, é permitida a adaptação ao contexto 

o de um determinado 

a fase de avaliação poderia ser suprimida e desconsiderada. A proposta original 

cada um permite analisar visões 

, ou do marco zero do projeto, permite à organização 

discutir a necessidade e a viabilidade da implementação de determinado projeto de RSC. 



Nessa fase é que deve ser evidenciada e justificada a situação

por meio de indicadores. Se uma determinada proposta foi selecionada pela seção dos 

ou seja, satisfizer as condições para que seja considerada como proposta de 

no momento ex-ante devem ser 

capacidade da organização em responder à situação

 Na avaliação do momento durante, os indicadores devem permitir uma prévia da 

mensuração dos resultados no momento 

fase. O modelo permite a subdivisão 

ocorra em determinados milestones

critério da organização identificar se há a necessidade da subdivisão, quais seriam os pontos 

chaves deste momento que mereçam ser avaliados e qual o conjunto de indicadores que cada 

subdivisão deve possuir. 

Figura 9. Detalhe da subdivisão da avaliação do mome

 É importante salientar a importância que pode ter a utilização dos mesmos indicadores 

nas diferentes fases de avaliação. Es

processo avaliativo. Porém, o modelo não determina que as fases devam utilizar 

obrigatoriamente os mesmos indicadores, n

ser feita uma análise para a distribuição dos indicadores

para as fases e para a comparação fase a fase

para promover a comparação entre elas, por exemplo, devem ser mantidos. Já os que fizerem 

mais sentido serem aplicados somente a uma fase, não precisam ser repetidos para as dema

A distribuição de indicadores comuns às fases é exemplificada na 

a fase é que deve ser evidenciada e justificada a situação-problema, preferencialmente, 

por meio de indicadores. Se uma determinada proposta foi selecionada pela seção dos 

ou seja, satisfizer as condições para que seja considerada como proposta de 

devem ser validadas as entradas para comprovar a viabilidade e a 

capacidade da organização em responder à situação-problema. 

Na avaliação do momento durante, os indicadores devem permitir uma prévia da 

ultados no momento ex-post, além dos indicadores específi

modelo permite a subdivisão das fases de avaliação permitindo que a mensuração 

milestones do projeto, como pode ser visualizado na 

io da organização identificar se há a necessidade da subdivisão, quais seriam os pontos 

chaves deste momento que mereçam ser avaliados e qual o conjunto de indicadores que cada 

. Detalhe da subdivisão da avaliação do momento durante. Fonte: Elaborada pelo autor.

É importante salientar a importância que pode ter a utilização dos mesmos indicadores 

nas diferentes fases de avaliação. Essa prática permite comparar os resultados ao longo do 

, o modelo não determina que as fases devam utilizar 

os mesmos indicadores, nem que sejam todos diferentes entre

ser feita uma análise para a distribuição dos indicadores considerando a relevância de cada um 

e para a comparação fase a fase. Os que forem pertinentes a mais de uma fase, 

para promover a comparação entre elas, por exemplo, devem ser mantidos. Já os que fizerem 

mais sentido serem aplicados somente a uma fase, não precisam ser repetidos para as dema

A distribuição de indicadores comuns às fases é exemplificada na Figura 10. 
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a prática permite comparar os resultados ao longo do 

, o modelo não determina que as fases devam utilizar 

em que sejam todos diferentes entre si, isto é, deve 

considerando a relevância de cada um 
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para promover a comparação entre elas, por exemplo, devem ser mantidos. Já os que fizerem 

mais sentido serem aplicados somente a uma fase, não precisam ser repetidos para as demais. 

 



Figura 10. Indicadores comuns a mais de uma fase. Fonte:

 A distribuição dos indicadores no modelo considera indicadores de eficiência, eficácia 

e efetividade, além dos indicadores sociais. Conforme descrito no referencial teórico, os 

indicadores de eficiência preocupam

de recursos e conformidade com o cronograma. Os indicadores de eficácia buscam representar 

o cumprimento dos objetivos propostos no projeto. As medidas de efetividade 

a amplitude que os objetivos atingiram. A inclusão de indicadore

avaliativo objetiva representar os resultados de efetividade em razão de medidas dotadas de 

significado social e representatividade aceita

 Não existe uma medida de distribuição que o modelo 

fornece uma fórmula para a distribuição entre os indicadores de eficiência, eficácia, 

efetividade e os indicadores sociais

organização se preocupe em buscar desenvolver 

de gestão, propriamente ditos, os resultados relacionados aos objetivos do projeto, além de 

uma análise que vise identificar a amplitude dess

se de indicadores sociais.  

. Indicadores comuns a mais de uma fase. Fonte: Elaborada pelo autor.

A distribuição dos indicadores no modelo considera indicadores de eficiência, eficácia 

e efetividade, além dos indicadores sociais. Conforme descrito no referencial teórico, os 

indicadores de eficiência preocupam-se em mensurar os aspectos de gestão, como 

de recursos e conformidade com o cronograma. Os indicadores de eficácia buscam representar 

o cumprimento dos objetivos propostos no projeto. As medidas de efetividade 

a amplitude que os objetivos atingiram. A inclusão de indicadores sociais no processo 

avaliativo objetiva representar os resultados de efetividade em razão de medidas dotadas de 

significado social e representatividade aceita, tanto no âmbito acadêmico quanto prático.

Não existe uma medida de distribuição que o modelo preconize, ou seja, o modelo não 

uma fórmula para a distribuição entre os indicadores de eficiência, eficácia, 

efetividade e os indicadores sociais, como ilustrado na figura 11. A intenção é que a 

preocupe em buscar desenvolver indicadores que visem mensurar os aspectos 

de gestão, propriamente ditos, os resultados relacionados aos objetivos do projeto, além de 

ise identificar a amplitude desses resultados, preferencialmente utilizando
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A distribuição dos indicadores no modelo considera indicadores de eficiência, eficácia 

e efetividade, além dos indicadores sociais. Conforme descrito no referencial teórico, os 

os aspectos de gestão, como aplicação 

de recursos e conformidade com o cronograma. Os indicadores de eficácia buscam representar 

o cumprimento dos objetivos propostos no projeto. As medidas de efetividade visam mensurar 

s sociais no processo 

avaliativo objetiva representar os resultados de efetividade em razão de medidas dotadas de 

tanto no âmbito acadêmico quanto prático. 

, ou seja, o modelo não 

uma fórmula para a distribuição entre os indicadores de eficiência, eficácia, 

. A intenção é que a 

indicadores que visem mensurar os aspectos 

de gestão, propriamente ditos, os resultados relacionados aos objetivos do projeto, além de 

es resultados, preferencialmente utilizando-



Figura 11.  Indicadores por tipos e temática

 

 O modelo apropria-se da diversidade de 

permitir, para recomendar a identificação formal 

identificados os momentos em que tais figuras devam ser 

processo avaliativo, como pode ser visualizado na figura 12

participação desde a fase da identificação dos 

avaliativo e também nas saídas 

stakeholders auxilia no plano de comunicação do projeto.

 

Figura 12. Modelo 

ndicadores por tipos e temáticas. Fonte: Elaborada pelo autor.

se da diversidade de stakeholders que um projeto de RSC 

, para recomendar a identificação formal dos envolvidos para que possam ser 

os momentos em que tais figuras devam ser requisitadas ou notificadas durante o 

, como pode ser visualizado na figura 12. Os stakeholders

participação desde a fase da identificação dos inputs, passando por todas as fases do pr

avaliativo e também nas saídas – os outputs –que o modelo prevê. A identificação dos 

auxilia no plano de comunicação do projeto. 

Modelo – visão stakeholders. Fonte: Elaborada pelo autor. 
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notificadas durante o 

stakeholders podem ter 

, passando por todas as fases do processo 

A identificação dos 
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Contribuições dos casos para a elaboração do modelo 

 A pesquisa de campo permitiu acrescentar ao modelo a flexibilização que a 

observação prática proporcionou. A seguir serão descritas quais as contribuições dadas ao 

modelo por cada um dos casos. 

 O fato de todas as organizações possuírem critérios de entrada que definem como os 

projetos são propostos, analisados e selecionados, reforça a relevância de considerar no 

modelo a fase da identificação dos inputs, sugerindo o uso de indicadores desde essa fase. De 

forma análoga, a fase dos outputs incentiva a definição clara de quais são os critérios de saída, 

os artefatos gerados, as comunicações e respectivas audiências que marcam o fim do processo 

de avaliação. 

 A particularidade da subdivisão da avaliação ao término do projeto em dois momentos 

ex-post, na organização Y, agregou ao modelo a possibilidade de considerar subdisivões a 

qualquer fase do processo avaliativo. Outra contribuição importante refere-se aos grupos para 

comparação, ou seja, a organização Y mensurava os resultados de seus projetos comparando 

os resultados a um grupo de controle. A incorporação desse driver ao modelo abre precedente 

para a possibilidade de um tratamento metodológico e/ou estatístico particular, ou seja, 

permite à organização optar por métodos mais elaborados para a mensuração de seus 

resultados, permitindo comparações apoiadas em critérios de similaridade.   

 A organização X, por possuir um conjunto de indicadores que é comum a todos os 

projetos de seus programas, permitiu validar as dimensões consolidadas nesta dissertação. 

Embora em cada organização tenha sido possível estabelecer a dimensão dos indicadores que 

elas utilizam, não se pode afirmar que indicadores em outras dimensões não possam existir 

nessas organizações.  

 A organização Z acrescenta uma contribuição importante ao modelo, no que se refere 

à quantidade de fases de avaliação. Ou seja, o modelo não pressupõe o cumprimento de todas 

as fases de avaliação, tampouco estabelece um número máximo ou mínimo de fases que 

devam ser levadas em consideração. Obviamente, para a efetividade do modelo, que é 

aplicável à avaliação de projetos, no mínimo uma fase ou momento de avaliação deve ser 

considerado. A Figura 13 ilustra a possibilidade de flexibilização com relação ao número de 

fases de avaliação. 



Figura 13.  Flexibilidade de fases de avaliação. Fonte:

 

 Na Tabela 12 são consolidadas as contribuições de cada um dos casos para a 

construção do modelo. Os três casos estudados possuem critérios de entrada e saída (

outputs) para seus projetos e contribuem ao corroborar a importância em estabelecer critérios

claros e transparentes para ess

proposto. Tanto a organização da indústria de cimentos quanto a do setor bancário utilizam 

indicadores compartilhados entre as fases, embora o façam de forma diferente. Ou se

enquanto a organização X adot

avaliação que realiza, a organização Y utiliza alguns indicadores em mais de uma fase.

 É importante destacar que a organização do setor automotivo 

de que a identificação da situação

organização, isso é mandatório, mas para o modelo fica a sugestão de que os 

seleção de projetos possam vir de diferentes atores, seja a própria orga

empregados, a comunidade, o poder público, entre outros.

 

 

.  Flexibilidade de fases de avaliação. Fonte: Elaborada pelo autor.

são consolidadas as contribuições de cada um dos casos para a 

construção do modelo. Os três casos estudados possuem critérios de entrada e saída (

para seus projetos e contribuem ao corroborar a importância em estabelecer critérios

e transparentes para essas duas etapas do processo avaliativo sugerido no modelo 

proposto. Tanto a organização da indústria de cimentos quanto a do setor bancário utilizam 

indicadores compartilhados entre as fases, embora o façam de forma diferente. Ou se

enquanto a organização X adota os mesmos indicadores para todos os projetos e nas

, a organização Y utiliza alguns indicadores em mais de uma fase.

É importante destacar que a organização do setor automotivo evidencia

de que a identificação da situação-problema possa partir dos empregados. Naquela 

organização, isso é mandatório, mas para o modelo fica a sugestão de que os 

seleção de projetos possam vir de diferentes atores, seja a própria orga

empregados, a comunidade, o poder público, entre outros. 
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Caso Contribuições 

X – indústria de cimentos Inputs/ Outputs 

Indicadores comuns a fases 

Y – setor bancário Inputs/ Outputs 

Subdivisão das fases 

Indicadores comuns a fases 

Grupos de controle 

Repetir o mesmo ciclo de avaliação 

Uso de indicadores sociais 

Z – indústria automotiva Inputs/ Outputs 

Não é obrigatória a adoção de todas as fases de avaliação sugeridas 

A identificação da situação-problema parte dos empregados 

Tabela 12. Contribuição dos casos para o modelo. Fonte: elaborada pelo autor. 
 

 Embora a distribuição das contribuições pareça desproporcional, o objetivo da tabela 

acima não é o de sugerir qual organização ou setor trouxe maiores contribuições ao modelo. 

Todas as organizações acrescentaram valorosos pontos para a elaboração do modelo, seja 

confirmando algum pressuposto identificado na literatura, seja trazendo algo inovador e que 

não tinha sido considerado no modelo inicial. Portanto, todas contribuíram substancialmente 

para a elaboração do modelo apresentado neste capítulo. 

Na tabela 13 os casos são organizados a partir de tópicos objetivando facilitar o 

entendimento consolidado dos casos. 

  



100 
 

 Organização X – ind. 
Cimentos 

Organização Y – setor 
Bancário 

Organização Z – ind. 
Automotiva 

Indicadores e 
dimensões 
consolidadas 

12 indicadores distribuídos 
em 4 das 5 dimensões 
consolidadas (exceto na 
dimensão ambiental). 

Não possui indicadores-
padrão, porém, os 
indicadores comumente 
utilizados atingem 3 das 5 
dimensões consolidadas 
(externa, interna e 
econômico-financeira). 

Não possui indicadores-
padrão. Com relação às 
dimensões consolidadas, só 
indicadores da dimensão 
econômico-financeira são 
obrigatórios para efeito da 
prestação de contas. 

Critérios de 
entrada e 
seleção 

Programas estruturantes, 
localidade de fábrica, 
análise de viabilidade. 
Proposição é feita pelo 
instituto. 

Programas estruturantes, 
programas próprios ou 
apoiados. 
Em se tratando de projeto 
próprio, a proposição parte 
da fundação. 

Programas estruturantes, 
projetos obrigatoriamente 
propostos por funcionários e 
em parceria com ongs ou 
instituições de ensino. 
Aprovação de proposta de 
projetos por um comitê 
internacional. 

Avaliação Momento durante (ao meio 
do projeto) e ex-post, 
utilizando os mesmos 
indicadores.  

Diagnóstico, durante e 
término. Avaliações após o 
término podem ser 
repetidas.  
Avaliação com dois grupos: 
o grupo dos impactados e o 
grupo de controle. 

A única avaliação obrigatória 
é a de término. 

Aspectos de 
gestão 

Comitê voluntário formado 
por um gerente e demais 
empregados. 

Voluntários de diferentes 
posições assumem o papel 
de gestores dos projetos. 

Comitê de pelo menos 3 
empregados voluntários – um 
deles assume o papel de líder 
do projeto. 

Particularidades 12 Indicadores comuns a 
qualquer tipo de projeto. 

Indicadores comuns às 
fases de avaliação. 
Uso de indicadores sociais. 
Projetos próprios ou 
projetos apoiados.  

Projetos possuem orçamento 
fixo. 

Suporte Instituto funciona como 
suporte técnico-gerencial. 

Fundação para estruturar e 
coordenar os investimentos 
sociais. A Fundação pode 
ceder recursos humanos 
para os projetos. 

 

Contribuição 
para o modelo 

Uso de indicadores que 
podem ser comuns às fases. 
Inputs. 

Subdivisão das fases. 
Indicadores comuns às 
fases.  
Repetição da avaliação ex-
post. 

A não obrigatoriedade da 
adoção das fases de avaliação 
– momento ex-ante, durante e 
ex-post. 

Observações do 
pesquisador 

Critérios de seleção claros. Fundação atua como 
capacitador de recursos e 
oferece metodologia 
específica para avaliação de 
projetos. 
Grupo de controle x grupo 
dos impactados como 
instrumento de validação da 
avaliação. 
Uso de indicadores sociais. 

Critérios para seleção pelo 
comitê não são claros. 
Ausência de um guia para a 
gestão dos projetos de RSC, 
sobretudo para o processo 
avaliativo.  

Tabela 13. Consolidação dos casos. Fonte: elaborada pelo autor. 
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6 CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES PARA A PRÁTICA E PARA A TEORIA E 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como o objetivo geral desta dissertação é propor um modelo para orientar a 

construção de um sistema de indicadores para projetos de RSC, adaptado ao setor privado e 

apoiado no uso de indicadores sociais, o objetivo foi atingido, conforme descrito no capítulo 

anterior. 

 Para a elaboração do modelo, foi necessário identificar modelos de indicadores para 

projetos de RSC na literatura e analisá-los em busca de dimensões de análise comuns a eles. A 

partir da análise realizada, foi possível consolidar os diversos indicadores em cinco dimensões 

que foram utilizadas no modelo proposto. Essas dimensões têm o papel de orientar a 

distribuição dos tipos de indicadores no modelo.  

 Com relação aos indicadores sociais, como parte dos objetivos específicos desta 

dissertação, foi realizada uma análise contextual em que foram identificadas possíveis fontes, 

temáticas e aplicabilidade. O objetivo desta análise não foi o de relacionar todos os temas de 

indicadores, mas sim o de orientar a busca por indicadores relacionados à temática e a fontes 

confiáveis. 

 Com o cumprimento dos objetivos propostos e com a colaboração dos casos 

estudados, o modelo foi elaborado e proposto. A observação da prática permite realizar as 

seguintes considerações e recomendações. 

 A ausência de uma metodologia que oriente a prática de avaliação de projetos de RSC 

na organização Z, se comparada com as outras duas organizações, evidencia a possibilidade 

de uma vantagem que a padronização dos critérios de avaliação permite, que é a de 

proporcionar a comparação entre projetos similares e a de auxiliar o papel do avaliador a 

propor um conjunto standard de indicadores que sejam comuns aos diferentes projetos, 

evitando a produção de avaliações de diferentes teores e com resultados não significativos ou 

comprovados. 

 Com relação aos inputs, a observação prática permite recomendar que os critérios para 

avaliação e aceitação de um projeto no portfólio da organização sejam claros e amplamente 

divulgados. Outra importante recomendação que esta dissertação faz é a de apoiar a 
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identificação da situação-problema ou da justificativa da relevância de um projeto de RSC em 

indicadores sociais.   

 Como observado nas três organizações, o voluntariado é um fator que ressalta a 

oportunidade de que as organizações disponibilizem e capacitem seus recursos humanos para 

a prática da gestão e avaliação de projetos de RSC. Para organizações que possuam ou sigam 

uma metodologia de gestão de projetos, é sugerida a oportunidade para a adoção ou criação de 

uma prática estruturada também para a gestão de projetos de RSC, não apenas a utilização do 

modelo para construção de indicadores para avaliação proposto nesta dissertação.  

 Para a organização Z, poderia ser válido avaliar a limitação de recursos, permitindo 

flexibilizar a prática. Atualmente a organização oferece uma verba fixa para qualquer projeto 

de RSC proposto. Se por um lado essa prática permite a organização o maior controle dos 

gastos destinados à RSC, por outro, limita a atuação e gera oportunidades para um 

desbalancemanto entre os projetos, dado que todos os projetos possuem a mesma verba, 

embora apresentem objetivos e relevâncias distintas. Em contrapartida, a organização Z 

poderia acrescentar em seus inputs uma análise orçamentária para a execução dos projetos, 

mantendo um teto máximo, porém permitindo a análise individual de orçamento de cada 

projeto. 

 Na tabela 14 é apresentada a consolidação das recomendações aos três casos e às 

organizações em geral. 

Organização X – ind. Cimentos  Organização Y – setor bancário  Organização Z – ind. 
Automotiva 

Para as organizações que utilizem uma metodologia para gestão de seus projetos, que a utilizem para os 
projetos de RSC.  

  Flexibilizar a verba fixa e 
estabelecer um teto máximo.  

Transparência por parte das organizações no estabelecimento e divulgação dos seus inputs para a seleção de 
projetos e dos outputs relacionados à divulgação de resultados.  

  Adoção de uma sistemática para a 
avaliação de seus projetos de RSC.  

Utilização do modelo proposto para orientar o estabelecimento de um sistema de indicadores para a 
mensuração de resultados em projetos de RSC.  

O investimento na capacitação de seus empregados para a atuação em projetos de RSC. Para as organizações 
que possuírem fundações ou institutos que apoiem suas práticas, esta tarefa pode ser de responsabilidade 
desses órgãos de suporte.  

Tabela 14. Recomendações à prática. Fonte: elaborada pelo autor. 
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 Com relação aos inputs e outputs que o modelo sugere como etapas que devem 

compôr o processo avaliativo, é importante ressaltar a validade da utilização de transparência 

na sua construção. Ou seja, para as organizações é importante que tais critérios sejam claros e 

transparentes, não apenas para o público interno, quanto ao público externo e os impactados, 

como forma de disseminar a prática da RSC da organização e seus critérios e entrada e saída.  

 Dada à ausência de um instrumento que oriente a avaliação dos seus projetos de RSC, 

a organização Z perde a oportunidade de capacitar os responsáveis por conduzir as iniciativas 

a adotarem práticas padronizadas e estruturadas. Para esta dissertação, essa oportunidade 

ressalta a importância de produzir um modelo que oriente a construção de um sistema de 

indicadores para projetos de RSC, orientado, se possível, pelo uso de indicadores sociais. 

 Para a sociedade e organizações em geral, esta dissertação visa incentivar a prática da 

avaliação dos projetos de RSC e projetos sociais de forma sistemática e orientada por métodos 

que ofereçam imparcialidade no processo de mensuração, significância e confiabilidade nos 

resultados e na sua interpretação. Em particular, encorajar as organizações na prática da RSC 

por meio de projetos, podendo inspirar-se nas práticas descritas nos três casos apresentados e 

utilizando como guia o modelo proposto nesta dissertação. 

 Para o meio acadêmico, esta dissertação busca aproximar a disciplina da 

responsabilidade social corporativa da gestão de projetos e suas práticas, bem como reforçar 

que a expertise para gerenciamento de projetos, que as organizações eventualmente já 

possuam, pode ser disponibilizada pelas organizações para os seus projetos de RSC. Isto é, 

evidenciar academicamente que os mesmos conceitos aplicados à gestão de projetos no setor 

privado se aplicam a projetos de RSC. 

 Como principal limitação deste estudo, tem-se que, por se tratar de amostra não 

probabilística, as conclusões não podem ser generalizadas (Martins & Theóphilo, 2009). A 

utilização de estudo de caso como estratégia de pesquisa requer cuidados, caso o modelo seja 

replicado a outro contexto, no qual deve ser considerada a amostra e as particularidades do 

ambiente (Yin, 2010).  

 Outra limitação do estudo foi a de não ter testado empiricamente o modelo proposto. 

A proposição do modelo foi embasada pela análise adaptada à realidade dos casos estudados. 

Desse modo, como sugestão para trabalhos futuros, tem-se a possibilidade do 
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desenvolvimento de um estudo para avaliar a aplicabilidade prática do modelo em diferentes 

organizações.  

 A construção de um software que oriente sistematicamente a construção de um sistema 

de indicadores baseando-se no modelo apresentado nesta dissertação é outro desdobramento 

possível para o desenvolvimento de novos estudos. 

 Com relação às dimensões de análise consolidadas para a operacionalização do 

modelo, outros estudos poderiam ser realizados utilizando métodos quantitativos objetivando 

verificar se novas dimensões podem ser propostas e analisando a distribuição estatística em 

um conjunto de dados significativo. Tal análise pode validar ou invalidar as dimensões 

propostas nesta dissertação, evidenciando uma limitação deste estudo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA  
 
  

Nome da organização: 
Respondente:                                                                           Cargo: 
Local:                                                                                       Data:                     Hora: 
 
Identificação dos projetos de RSC: 
Projeto Resumo Temática Público-alvo Data Localidade 
      
      
      
      
 
Identificação dos indicadores para os projetos: 
Projeto Indicador Quando é 

aplicado 
Tipo de dado Observação 

     
     
     
 

1. Como é feita a identificação da demanda social que o projeto pretende intervir? 

2. Existem e quais são os critérios ou documentos para aprovação de início da execução de um 

projeto de RSC em sua organização? 

3. Existem e (se existir) quais são as fases do ciclo de vida de um projeto de RSC nesta 

companhia? 

4. Existem e (se existir) quais são as fases anteriores à execução do projeto? 

5. Como e em que momento é feita a apuração o monitoramento/apuração de resultados? Quem 

participa do processo de avaliação? 

6. Quem é responsável por gerenciar o projeto? 

7. Os resultados/indicadores dos projetos são divulgados? Para quem? 

8. O setor público recebe e faz uso de algum indicador gerado pelo projeto? A comunidade e os 

parceiros recebem a comunicação dos resultados? 

9. Existe a formalização dos resultados gerados de volta à organização por sua ação social? 

10. Existe metodologia formal para os projetos e quais são os formulários padrão desta 

metodologia? 

11. É feita alguma análise financeira do projeto? Como é e quais resultados ela produz? 

12. Existe o envolvimento dos funcionários nos projetos de RSC nesta organização? 

13. Quais os motivadores da RSC nesta organização? 

14. Para a construção dos indicadores foi utilizada alguma metodologia ou embasamento em 

algum modelo disponível? Quais? 

15. Breve histórico da atuação em projetos de RSC da sua organização (desde quando, como 

começou, quais foram as primeiras iniciativas, o que mudou). 



114 
 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE TRIAGEM DOS CASOS 
 
 
 

Nome da organização: 

Respondente:                                                                           Cargo: 

Local:                                                                                        Data:                     Hora: 

Segmento da organização: 

 
Por favor, responda com suas palavras às questões abaixo: 

1.) Sua organização executa projetos de responsabilidade social (projetos sociais, projetos de 

voluntariado, ações sociais)? 

2.) Os projetos possuem fases formais como de planejamento, execução, medição? 

3.) Existem indicadores ou instrumentos para medir resultados, controlar a execução e a utilização dos 

recursos, por exemplo? 

4.) Tais projetos ou ações são pontuais ou possuem períodos e ciclos de execução? 

5.) Cite exemplos de projetos ou suas áreas de atuação. 

 
Assinale abaixo se sua organização aceita participar de pesquisa acadêmica fornecendo dados a respeito de 
seus projetos sociais e se permite a aplicação de um novo modelo de indicadores em seu portfólio de 
projetos de responsabilidade social corporativa. 
Os dados de caracterização da organização e de seus projetos serão tratados de forma confidencial e não 
serão divulgados ou publicados. 
 
[    ] A organização aceita compartilhar  seus dados e permite a aplicação do modelo proposto. 
[    ] A organização não aceita compartilhar seus dados. 
 
 
 
 
--------------------------------                        --------------------------------------     ---------------------------------- 
Local e data                                                   Assinatura empregado               Assinatura pesquisador  
 


