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RESUMO 

O objetivo da dissertação é mensurar a performance de responsabilidade social 

empresarial (RSE) das subsidiárias e comparar os resultados de acordo com as 

diferentes estratégias de RSE adotadas (global ou local). Para atingir os objetivos 

propostos e responder ao problema de pesquisa, foi utilizada uma metodologia de 

pesquisa quantitativa, mais especificamente uma survey com os executivos das 

empresas multinacionais do setor automobilístico. A partir do universo de 450 

empresas, fornecedoras da indústria automobilística, foram obtidos 78 questionários 

respondidos. Devido à existência de múltiplas variáveis foi utilizado o modelo de 

equações estruturais para analisar os dados. Os resultados mostram que uma 

estratégia de RSE globalizada apresenta influências positivas na performance de RSE, 

já a adoção de uma estratégia local não apresenta resultados significativos devido a 

falta de comprometimento com o engajamento com os stakeholders.  

 

Palavras-chave: Gestão Internacional. Subsidiárias. Estratégia. RSE. Performance.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to measure the performance of subsidiaries of 

Corporate Social Responsability (CSR) and compare the results according to various 

CSR strategies adopted (global or local). To achieve the proposed goals and respond to 

the research problem, we used a quantitative research methodology, specifically a 

survey of executives of multinational companies in the sector. From the universe of 450 

companies, suppliers of the automotive industry, 78 questionnaires were obtained. Due 

to the existence of multiple variables, we used the structural equation model to analyze 

the data. The results show that a global CSR strategy has positive influences on the 

performance of CSR, since the adoption of a local strategy shows no significant results 

due to lack of commitment to engagement with stakeholders. 

 

 

Keywords: International Management. Subsidiaries. Strategy. CSR. Performance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A responsabilidade social empresarial (RSE) é um tema cada vez mais discutido 

pela sociedade, porém este conceito ainda está em desenvolviemnto na academia. A 

evolução do conceito através do tempo demonstrou sua importância ética e estratégica 

para as empresas; em particular nas empresas multinacionais que, devido a sua grande 

influência, sofrem tanto pressão do seu país de origem quanto do país hospedeiro 

(KOLK, 2010).  

O lado mais conhecido por toda a sociedade e no próprio meio acadêmico é a 

pressão exercida pelos públicos de interesse nas empresas, porém, segundo Porter e 

Kramer (2006), também existe o outro lado, ou seja, a possibilidade da empresa 

transformar estas ações de RSE em resposta à demanda social em vantagem 

competitiva por meio de uma gestão estratégica da RSE. 

Esta possibilidade de obter vantagem competitiva por meio da RSE ainda não foi 

estudada sistematicamente na literatura de negócios internacionais, portanto este 

presente estudo busca responder quais são as melhores escolhas estratégicas de RSE 

no campo dos negócios internacionais (HUSTED; ALLEN, 2006). 

 

1.1  O tema e sua justificativa  

 

A indústria automobilística apresenta um modelo de negócio propício para o 

estudo da gestão da responsabilidade social empresarial (RSE) em um ambiente 

global. Sua estrutura internacionalizada permite um estudo que compare estratégias 

globais e locais. No caso da RSE, esta comparação é de suma importância devido às 

diferenças no ambiente institucional da matriz e de suas subsidiárias. 

Outro aspecto de grande importância é o impacto ambiental e social da indústria 

automobilística, devido a sua produção em grande volume e influência na cadeia 

produtiva. Esta indústria gera impactos positivos como geração de empregos, renda por 

meio de arrecadação de impostos e transporte de pessoas, porém, também gera 

impactos negativos como a poluição do meio ambiente, congestionamentos e acidentes 

de trânsito. Portanto, esta é uma indústria com características-chave para o estudo da 
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RSE. Nesse contexto, o tema da dissertação é: “Influências locais e internacionais da 

performance de responsabilidade social nas empresas multinacionais da indústria 

automobilística brasileira”. 

 

1.2  Importância da pesquisa 

 

A discussão sobre a RSE é cada vez mais importante para a sociedade. A 

própria definição do conceito gera debate por ser apresentada com diferentes nomes e 

conteúdos que variam conforme o entendimento de cada pesquisador sobre o assunto 

(CARROLL, 1999). Ao longo dos anos a temática desenvolveu-se conforme as 

questões e interesses sociopolíticos que influenciavam as diferentes linhas de 

pensamentos propostos (PASSADOR, C.; CANOPF; PASSADOR, J., 2005). Os 

diferentes eventos ao longo da história demonstram o aumento do interesse sobre o 

tema pela sociedade civil, empresas, ONGs, associações, organizações internacionais 

e governos. Com o aumento da visibilidade de fóruns globais sobre sustentabilidade, o 

tema foi absorvido pelo mundo corporativo com a nomeclatura de responsabilidade 

social empresarial. A Figura 1 ilustra o histórico desses fóruns globais.  

 

 

 

Figura 1: Linha do tempo do desenvolvimento sustentável. 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do site Planeta Sustentável, Barbieri e Cajazeira 
(2009). 
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O interesse das corporações na RSE deve-se a diferentes motivos, como: 

questões éticas, legislativas, institucionais e estrátegicas. Na última década, a RSE tem 

sido vista como uma importante fonte de vantagem competitiva e principalmente sendo 

considerada duradoura (PORTER; KRAMER, 2006).  

Paralelamente, empresas e pesquisadores buscam respostas para: como 

mensurar resultados oriundos de práticas sustentáveis e como essas práticas são 

geridas na relação matriz/subsidiária (WOOD; CRUZ, 2010). Egri e Ralston (2008), em 

sua pesquisa bibliométrica sobre RSE em negócios internacionais, constatam que 6,9% 

do número total de artigos (321 de 4.671) abordam o tema responsabilidade social no 

contexto global. As revistas JWB (13,5%), Ismo (10,3%), Recuos (9,4%) e EMJ (9,2%) 

são as que publicam com a maior frequência sobre a RSE. Um fator que contribuiu para 

este número foi a publicação de edições especiais sobre temas de RSE, como por 

exemplo: EMJ (2000, 2007), JWB (2003, 2006), Ismo (2006), JIBS (2006) e Jim (2005). 

Isso demonstra o aumento do interesse pelo tema e consequentemente sua 

importância nos estudos de negócios internacionais. 

 

1.3  Relevância da pesquisa  

 

Nos últimos anos percebeu-se um renovado interesse em questões que abordam 

os impactos sociais e ambientais nos negócios internacionais. Esse interesse deve-se 

principalmente a preocupação da sociedade com as alterações climáticas, os 

problemas globais,  a pobreza e a violação dos direitos humanos (KOLK; TULDER, 

2010). Estas questões, apesar de relevantes, ainda não foram sistematicamente 

abordadas em pesquisas de negócios internacionais (KOLK; TULDER, 2010). A RSE e 

o desenvolvimento sustentável fornecem áreas férteis, em que as teorias existentes de 

negócios internacionais podem ser testadas e novos insights sobre a dinâmica de 

interação entre empresas multinacionais podem ser induzidos (KOLK; TULDER, 2010). 

Embora existam estudos abordando o tema RSE, a questão da 

internacionalização dessas práticas ainda está em desenvolvimento na academia 

(KOLK; TULDER, 2010). Mais especificamente, a questão da comparação entre a 

adoção de uma estratégia global versus local não foi pesquisada profundamente 
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(JAMALI, 2010). Este argumento é reforçado por Muller (2006), ao citar a falta de 

estudos conclusivos em relação a confrontação entre a responsividade local e a 

integração global em relação a estratégia de RSE.  

Ao longo do tempo questões polêmicas foram debatidas, como por exemplo: 

stakeholders versus stockholders (a empresa deve praticar RSE visando um público 

além dos acionistas), o engajamento dos stakeholders nos processos internos e o 

posicionamento estratégico da RSE (WOOD, 2010). Estas questões serão abordadas 

durante a dissertação, porém uma questão ainda não respondida sistematicamente é o 

foco: se práticas de RSE globais são mais ou menos eficientes do que práticas de RSE 

desenvolvidas localmente. 

 

1.4  Problema de pesquisa 

 

Tendo em vista o atual estágio da discussão da literatura é possível definir o 

problema de pesquisa: “A gestão da responsabilidade social empresarial possui uma 

melhor performance se gerida de uma forma centralizada ou descentralizada, ou seja, 

adotar uma estratégia global alinhada com a matriz ou desenvolver práticas localmente 

de acordo com as necessidades e características do ambiente institucional em que as 

subsidiárias estão inseridas”. 

 Portanto, são confrontadas duas principais variáveis (alinhamento estratégico 

com a matriz versus ações desenvolvidas localmente) para determinar uma terceira 

(performance de responsabilidade social).  

 

1.5  Objetivo de Pesquisa 

 

1.5.1  Objetivo 

O objetivo da pesquisa é: mensurar a performance de RSE das subsidiárias e 

comparar os resultados de acordo com as diferentes estratégias de RSE adotadas 

(global ou local). 
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1. 5. 2  Objetivos específicos 

 

Para alcançar o objetivo de pesquisa é necessário o desdobramento deste, em 

outros seis objetivos específicos: (1) desenvolver um instrumento quantitativo de 

mensuração da Performance de RSE; (2) desenvolver um instrumento quantitativo de 

mensuração do engajamento com stakeholders; (3) mensurar a influência do 

engajamento com os stakeholders locais com a Performance de RSE; (4) mensurar a 

influência do alinhamento estratégico da RSE entre as matrizes e suas respectivas 

subsidiárias com a Performance de RSE; (5) mensurar a influência da adoção da 

estratégia organizacional de responsividade local com a performance de RSE; (6) 

mensurar a influência da performance de RSE com a transferência de conhecimento de 

RSE das subsidiárias para as outras unidades da organização. 

 

1.6  Estrutura da dissertação 

 

Para atingir os objetivos propostos e responder ao problema de pesquisa, foi 

utilizada uma metodologia de pesquisa quantitativa, mais especificamente uma survey 

com os executivos das empresas multinacionais do setor automobilístico. A partir do 

universo de 450 empresas, fornecedoras da indústria automobilística, foram obtidos 78 

questionários respondidos. Devido à existência de múltiplas variáveis foi utilizado o 

modelo de equações estruturais para analisar os dados. 

A dissertação está estruturada deste modo. Inicialmente, apresenta o conceito e 

o histórico da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e o contexto da indústria 

automobilística. Em seguida o tópico da revisão da literatura apresenta o conceito da 

Performance de Responsabilidade Social e o conceito de Engajamento com 

Stakeholders. Os outros tópicos apresentam cada um uma hipótese de pesquisa, sendo 

elas: H1: Quanto maior for o grau de responsividade local, maior será a performance de 

RSE; H2: Quanto maior for o alinhamento da estratégia de RSE com a estratégia 

empresarial, maior será a performance de RSE; H2b: Quanto maior for o alinhamento 

estratégico de RSE, maior será a transferência de conhecimento de RSE da subsidiária 

para as outras unidades da multinacional; H3: Quanto maior for o grau de orientação de 
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engajamento com stakeholders locais, maior será a performance de RSE; H3b: Quanto 

maior for o engajamento com stakeholders locais, maior será a transferência de 

conhecimento de RSE da subsidiária para as outras unidades da multinacional; 

H4: Quanto maior for a performance de RSE da subsidiária, maior será sua 

transferência de conhecimento da subsidiária para as outras unidades da multinacional. 

Em seguida, é apresentada a metodologia de pesquisa, o resultado de pesquisa, a 

análise dos dados, discussões e conclusão. 
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2. REVISÃO DA LITERAURA 

 

A primeira parte da revisão da literatura consiste na discussão sobre os fatores 

socioeconômicos da indústria automobilística e apresentação do conceito de 

Responsabilidade Social Empresarial. Já a segunda parte da está dividida em seis 

blocos: (1) performance de responsabilidade social empresarial; o engajamento com os 

stakeholders; (2) a responsividade local e a performance de responsabilidade social 

empresarial; (3) o alinhamento estratégico e a responsabilidade social empresarial; (4) o 

engajamento com stakeholders locais e a performance de responsabilidade social 

empresarial; (5) a performance de responsabilidade social empresarial e a transferência 

de conhecimento. 

 

2.1  O IMPACTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DA INDÚSTRIA 

AUTOMOBILÍSTICA 

 

2.1.2  A indústria automobilística no Brasil 

 

Em 1919 iniciou-se o projeto de abertura de uma filial da Ford no Brasil. O 

investimento inicial proveio da subsidiária Argentina que possuía representação de 

vendas desde 1914 e instalação fabril desde 1917. Com um depósito modesto em São 

Paulo, 12 funcionários montavam em regime CKD (Complete Knock Down são 

conjuntos de partes de automóveis criados geralmente pela fábrica matriz ou pelo seu 

centro de produção para exportação e posterior montagem dos veículos nos países 

receptores destes kits, geralmente fábricas menores ou com produção reduzida) e 

posteriormente em SKD (Semi Knock Down é uma versão do CKD, onde várias partes 

são pré-montadas em subconjuntos pelo centro de produção, anteriormente ao envio à 

montadora de destino, exigindo ainda menos investimentos nesta). Em 1923 com o 

crescimento da instalação a empresa possuía 124 funcionários e tinha a capacidade de 

produzir 4.700 carros e 360 tratores por ano. Outra empresa pioneira no Brasil foi a GM 

que em 1925 inaugura sua linha de montagem também na cidade de são Paulo 

(AMATUCCI, 2010). 
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Até a década de 1950 o índice de nacionalização do carro cresce lentamente, 

porém no pós-guerra surge a consciência política de que o Brasil não poderia depender 

da exportação de produtos primários. Com incentivos do governo, o mercado crescia 

mais de 8% ao ano entre os anos de 1957 e 1961. Com a chegada de empresas 

Européias, como a Volkswagen em 1953, as montadoras americanas buscaram 

fortalecer-se ampliando sua atuação no Brasil. Devido a um crescimento econômico 

excepcional, chamado “o milagre econômico”, a indústria automobilística brasileira 

cresce a passos largos entre os anos de 1968 e 1973. Neste período de grande 

expansão, a Fiat instala sua primeira subsidiária no Brasil (AMATUCCI, 2010). 

Durante a década de 1980 a indústria manteve-se estagnada com poucos 

avanços tecnológicos até a abertura de mercado na década de 1990. Com a abertura 

do mercado ocorreram aumentos de produtividade, e principalmente, aumento da 

competição interna que antes era dominada pelas quatro grandes pioneiras (Ford, GM, 

Volkswagen e Fiat). As empresas instaladas no Brasil antes de 1990 conseguiram 

reagir à entrada de novos concorrentes e o mercado interno conseguiu absorver a 

oferta dessas novas montadoras no Brasil. As subsidiárias brasileiras apresentavam 

vendas recordes para as companhias até a crise financeira de 2008, porém, mesmo 

depois da crise as montadoras brasileiras permaneceram lucrativas enquanto suas 

matrizes enfrentam sérias dificuldades (AMATUCCI, 2010). 

Portanto, as subsidiárias instaladas no Brasil, por estarem em uma boa fase 

econômica em relação a suas matrizes, têm a oportunidade de gerar inovações e 

ganhar mais autonomia. Como o sistema de produção de um carro é muito complexo e 

demorado para ser desenvolvido, as inovações podem ser no campo da 

sustentabilidade (AMATUCCI, 2010); (WELLS; NIEUWENHUIS; ORSATO, 2007). 

 

2.1.3   A sustentabilidade econômica da indústria em xeque. 

 

A indústria automobilística desde seus primórdios até os dias atuais promove o 

desenvolvimento social das nações. Existem poucas indústrias no mundo tão influentes 

quanto à automobilística. Seu desenvolvimento gera: mobilidade, empregos diretos e 

indiretos, inovação tecnológica, parcerias com universidades, promoção de indústrias 
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correlatas e desenvolvimento da economia local e global. Sua importância é 

potencializada devido ao formato de sua cadeia produtiva, por fazer parte da ponta da 

cadeia, muitos outros setores são influenciados. São produzidos mais de 50 milhões de 

carros por ano no mundo, que consomem 15% da produção de aço, 40% da produção 

de borracha e 25% da produção de vidro. A indústria automobilística, por apresentar 

esse efeito cascata, é um dos símbolos do desenvolvimento econômico (MAXTON; 

WORMALD, 2004). 

O atual modelo de negócio da indústria apresenta desafios quanto à 

sustentabilidade econômica devido à produção em massa, alto volume, padronização, 

alto capital, grande investimentos em plantas, produção centralizada, grande 

investimento em marketing, grande investimento em financiamento e pós-venda, 

proliferação da marca em detrimento da alocação de custos e lucro, poder oligopolista, 

pressão extrema sobre fornecedores, e principalmente uma visão indiferente sobre a 

gestão dos diferentes públicos de interesse (MAXTON; WORMALD, 2004). 

Boyer e Freyssenet (2002) desenvolveram um modelo que ilustra a possível 

fragilidade econômica dessa indústria tão robusta. O modelo parte do pressuposto de 

duas incertezas: a de mercado e a trabalhista. Na primeira, a incerteza é: se haverá 

clientes em número suficiente e dispostos a comprar o produto por um preço viável. Já 

na segunda, a incerteza é: se os trabalhadores entregarão o serviço necessário à 

consecução dos produtos por uma compensação relativa e durante um período durável. 

Apesar dessas incertezas, existem modos de gerenciá-las: escolher uma 

estratégia articulada com o modo de crescimento e distribuição de renda do país em 

que a empresa atuará; um relacionamento satisfatório e duradouro com os 

trabalhadores; uma política de produto que atenda a demanda gerada pelo tipo de 

distribuição de renda; e uma organização produtiva que forneça tecnicamente os meios 

de materialização da estratégia. 

Com base no modelo de estratégia articulada existem quatro formas de 

distribuição de renda e três formas de crescimento nacional possíveis, totalizando doze 

combinações possíveis entre crescimento e distribuição. Mesmo não explicando todos 

os fenômenos ligados a mercado e a trabalho, essas combinações entre crescimento e 
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distribuição determinam dois pilares para a estratégia de lucratividade: volume e 

estrutura.  

No século XX, o setor automobilístico adotou seis diferentes tipos de estratégias: 

a estratégia de “qualidade”, “diversidade e flexibilidade”, “volume”, “volume e 

diversidade”, “redução permanente dos custos” e “inovação e flexibilidade” (BOYER; 

FREYSSENET, 2002).  

O modelo produtivo Taylorista é um modelo que viabiliza a estratégia de 

lucratividade “diversidade e flexibilidade”, sendo mais relevante em mercados 

heterogêneos e com trabalho flexível. A política de produto oferece modelos 

específicos, variados, produzidos em lotes médios e correspondendo a uma demanda 

social. O modelo apresenta uma flexibilidade que está diretamente relacionada com as 

habilidades dos trabalhadores de modificar tarefas e processos. A remuneração dos 

administradores é baseada em produtividade e os salários dos funcionários são mais 

altos do que a média de outros modelos (BOYER; FREYSSENET, 2002).  

O modelo produtivo Fordista viabiliza a estratégia de lucratividade “volume”, 

relevante em mercados com rendas relativamente igualitárias ou homogêneas. A 

organização produtiva é altamente centralizada, oferece modelos “standard” produzidos 

em massa, mão de obra pouca especializada e com um preço acessível à maioria da 

população (BOYER; FREYSSENET, 2002).  

O modelo “Sloan”, mais importante hoje em dia, conseguiu implementar a difícil 

tarefa de unir “volume e diversidade”, atualmente é o modelo mais utilizado pelas 

montadoras. A ideia central deste modelo é conseguir ganhos de escala da estratégia 

de volume através da utilização do maior numero de partes possíveis em modelos 

diferenciados nas partes aparentes, ou seja, as peças do interior do carro, que na 

maioria das vezes não é acessível ao público em geral, são compartilhadas por vários 

modelos, o que diferencia um modelo do outro são as peças externas. Esse modelo é 

mais adequado a mercados nacionalmente coordenados e moderadamente 

hierarquizado. Esse modelo apresenta remuneração de capital modesta, porém 

constante. Apesar dessa constância, o modelo é relativamente sensível a oscilações 

econômicas, podendo ser muito rentável em tempos de crescimento econômico e 

desfavorável em tempos de crise (BOYER; FREYSSENET, 2002).  
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O modelo produtivo Toyota é um modelo que viabiliza a estratégia de 

lucratividade “redução permanente de custos”, relevante em mercados escassos, 

orientado para investimento e baixo preço. O modelo “Just-in-time”, em que oferece 

modelos básicos bem equipados, trabalha com um sistema de subcontratação com 

salários modestos e muitas horas extras em troca de um emprego “vitalício”. Porém, 

com o aumento da competição internacional, os trabalhadores passam a exigir outras 

compensações (o que aumenta o custo dos modelos) e as montadoras a empreender 

inovações próprias (o que vai contra a estratégia de produzir modelos largamente 

aceitos pelo público) (BOYER; FREYSSENET, 2002).  

O modelo produtivo Honda é um modelo que viabiliza a estratégia de 

lucratividade “inovação e flexibilidade”, mais relevante em mercados altamente 

competitivos. A empresa busca constante inovação para atender segmentos de 

mercado ainda não atingidos. A ideia central é produzir massivamente para saturar a 

demanda antes que ela seja copiada pela concorrência. O suporte administrativo de 

seleção, recrutamento, treinamento e salários busca manter os funcionários 

especializados, criativos e inovadores; o que vai de acordo com a estratégia de 

inovação, em que é preciso flexibilidade para caso um modelo não seja aceito pelo 

mercado, rapidamente ocorra novos lançamentos (BOYER; FREYSSENET, 2002).  

O último modelo apresentado é o de “qualidade”, porém é adotado por empresas 

com produções artesanais de alto valor agregado (Ferrari, Lamborghini etc.) e por 

empresas que hoje estão com problemas econômicos (Volvo, Aston Martin, Daimler, 

Jaguar, Rover etc.) (BOYER; FREYSSENET, 2002).  

O modelo GERPISA de Boyer e Freyssenet (2002) critica o estudo do MIT 

(WOMACK; JONES; ROOS, 1992) em que o modelo “lean production” ou “modelo 

japonês” é considerado o “Best-way”. Primeiro porque no Japão coexistem três modelos 

(Toyotismo, Hondismo e Sloan) e segundo, e mais relevante, porque o modelo de 

produção está enraizado em condições socioeconômicas concretas, ou seja, qualquer 

modelo pode entrar em colapso quando estas condições se alterarem (BOYER; 

FREYSSENET, 2002).  

Amatucci (2010) destaca que, apesar das empresas não poderem adotar a 

mesma estratégia, o modo de crescimento e distribuição limitam as possíveis 
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estratégias de lucratividade a serem adotadas. A implementação da estratégia de 

lucratividade da empresa requer um compromisso social, o compromisso de 

governança, a satisfação dos trabalhadores e viabilidade técnica em relação a 

estratégia de lucratividade por meio de um arranjo produtivo (AMATUCCI, 2010). 

Como serão apresentadas ao longo desse trabalho, as condições 

socioeconômicas do mundo estão mudando e rumando para a direção da 

sustentabilidade. Esse fato poderá alterar o modo como as montadoras desenvolvem 

suas estratégias. Devido à complexidade desta indústria e a dificuldade em se 

diferenciar frente à concorrência, práticas de responsabilidade social podem trazer 

grandes benefícios para empresas que adotarem estas práticas (WELLS; 

NIEUWENHUIS; ORSATO, 2007).  

 

 2.1.4   Os desafios da sustentabilidade social e ambiental da indústria 

automobilística 

 

Existem poucas indústrias no mundo tão influentes quanto à automobilística, 

suas práticas de gestão, modelos organizacionais e inovações tecnológicas afetam 

muitos outros setores que participam ou não de sua cadeia de suprimentos. Apesar de 

sua contribuição para o transporte diário de milhões de pessoas, seus impactos 

ambientais trazem danos na qualidade do ar, aumentam o aquecimento global e 

produzem toneladas de lixo por ano (ORSATO; WELLS, 2007). 

Nunes e Bennett (2010) destacam os principais impactos negativos desta 

indústria: depreciação de recursos naturais, poluição do ar, poluição da terra, poluição 

do mar, poluição de rios, congestionamento, descarte de carro e acidentes no tráfego. 

Boyer e Freyssenet (2002) também destacam esses problemas, porém enfatizam a 

emissão de gases do efeito estufa, congestionamento, problemas com relação de 

trabalho e acidentes de trânsito. 

 Em 1950 existiam 50 milhões de carros, hoje existem pelo menos 12 vezes 

mais. Esta gigantesca frota causa mais poluição do ar do que qualquer outra atividade 

urbana em grandes centros urbanos, onde a concentração de veículos é muito grande. 

Mesmo que a emissão de gases tóxicos, que causam doenças e mortes em seres 
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humanos, provindos de veículos esteja diminuindo ao longo do tempo, devido às 

inovações tecnológicas, a grande concentração dos veículos em centros urbanos 

continua poluindo o ar e prejudicando a saúde das pessoas (MAXTON; WORMALD, 

2004). 

Maxton e Wormald (2004) destacam que 3.200 pessoas morrem por dia no 

mundo devido a acidentes com automóveis, isto equivale a queda de seis aviões jumbo 

por dia. Unindo os gastos públicos com mortes e acidentes não fatais no trânsito, os 

países gastam em média de 1 a 3% de seu PIB (MAXTON; WORMALD, 2004). Estes 

dados ajudam ilustrar a dimensão do impacto social da indústria automobilística. 

A indústria automotiva do século 20, embora admirada pelo avanço tecnológico e 

econômico, hoje no século 21 é uma das maiores vilãs do aquecimento global (MARX; 

MELLO, 2009). Por isso o grande desafio da indústria nesse século será equilibrar o 

desenvolvimento econômico com o social e ambiental. 

Devido às pressões sociais, o tema sustentabilidade ganha importância no meio 

empresarial, governamental, acadêmico e social. O modelo Taylorista/Fordista de 

produção em escala e mesmo o modelo japonês do Toyotismo tem sérias limitações em 

relação ao impacto socioambiental. Portanto, a busca por um modelo sustentável em 

que supra as atuais necessidades da sociedade sem prejudicar as futuras gerações é 

um dos principais desafios da atualidade (AMATO NETO, 2007). 

Apesar do Brasil se encontrar em um estágio inferior em relação aos Estados 

Unidos, Europa e Japão quanto à sustentabilidade, existem ações localizadas que 

contribuem para um desenvolvimento sustentável. Amato Neto (2007) lista algumas 

dessas ações: redução do dióxido de carbono na produção; diminuição na quantidade 

de material usado; aumento da reciclagem; criação de comitês de sustentabilidade; 

reflorestamento; investimento em pesquisa de materiais sustentáveis locais; projetos de 

alfabetização e livros educativos.  

A legislação pode contribuir para o avanço do processo de sustentabilidade, 

porém sem iniciativa empresarial e inovação tecnológica as mudanças não são 

suficientemente eficazes (SELIGER; KERNBAUM; ZETTL, 2006). Nunes e Bennett 

(2010) afirmam que, de fato, decisões quanto à sustentabilidade são questões 

estratégicas, ou seja, além de competir com outros projetos (infraestrutura, produção, 



26 
 

logística, marketing, desenvolvimento de produtos etc.) precisam passar por um 

processo de análise de Returno On Investment  ROI para avaliar a rentabilidade das 

decisões tomadas. 

Wells, Nieuwenhuis e Orsato (2007) propõem uma mudança baseada no 

produto, pois, devido às características da indústria automobilística não é possível 

mudanças bruscas em curto prazo, a transição para a sustentabilidade precisa de um 

novo modelo de negócio baseado na mudança da relação entre 

produto/processo/estrutura, ou seja, a inovação do produto pode redesenhar o modelo 

de negócio da indústria (WELLS; NIEUWENHUIS; ORSATO, 2007).  

Assim como o trabalho de Wells, Nieuwenhuis e Orsato (2007) existem muitos 

trabalhos acadêmicos voltados para mudança no produto, produção, processos e 

inovação tecnológica voltada para sustentabilidade. A Tabela 1 ilustra estes 

pesquisadores. 

 Autor Tema Foco 

Amato Neto (2008) Inovação na cadeia produtiva Inovações na cadeia produtiva 
brasileira 

Marc Dijik; René Kemp, (2010) Inovação tecnológica Evolução no processo de 
desenvolvimento de veículos 
híbridos 

Philip J. Vergragt; Halina 
Szejnwald Brown (2007) 

Inovação tecnológica O futuro do automóvel e seus 
benefícios 

Vishesh Kuma; John W. 
Sutherland (2009) 

Inovação em reciclagem O que está sendo feito quanto a 
reciclagem, reuso e descarte de 
automóveis. 

Orsato; Wells (2007) Inovação no modelo de negócio Inovações tecnológicas no 
produto, processo e produção 
de veículos 

Kumar; Sutherland (2009) Inovação no ciclo de vida do 
veículo 

Inovações “verdes” no ciclo de 
vida do produto 

Van Den Hoed (2006) Inovação em combustível Inovações em combustível 

Choy; Prizzia (2010) Inovação em produto Carro híbrido 

Amatucci; Spers (2010) Inovação em combustível Bicombustível 

Paul Nieuwenhuis 2008 Inovação em produto Inovação em produto 

Margarete A. Seitz 2007 Inovação em processo Engenharia reversa. 
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Tabela 1: Exemplos de autores que têm como foco a inovação tecnológica e sustentabilidade. 
Fonte: Elaborado autor 
 

Portanto, além de modificações no produto e processos produtivos, também são 

necessárias mudanças gerenciais e convergência com os públicos de interesse do 

setor para uma reestruturação do modelo de negócio da indústria automobilística 

(WELLS; NIEUWENHUIS; ORSATO, 2007). Os fatores influenciadores desta mudança 

são apresentados nos próximos capítulos do presente estudo. 

 

2.2 A ORIGEM E O ESTADO DA ARTE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

Este capítulo esta dividido em três grandes blocos: o conceito de 

responsabilidade social empresarial, as linhas acadêmicas de RSE e a evolução do 

tema ao longo do tempo. 

 

2.2.1   O conceito de responsabilidade social empresarial 

 

 O conceito de desenvolvimento sustentável (DS), tripé da sustentabilidade ou 

Triple Botton Line é o pano de fundo para o entendimento contemporâneo da RSE. 

Fundamentado em uma relação que envolvem aspectos econômicos, sociais e 

ambientais, o DS pode ser definido como: 

“Aquele que satisfaz as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas 

próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991). 

A teoria do desenvolvimento sustentável baseia-se em três pilares (econômico, 

ambiental e social) e tem como premissa que a capacidade de carga da terra não 

poderá ser ultrapassada sem que ocorram grandes deteriorações ambientais e sociais. 

As empresas cumprem papel central neste processo devido a sua força e porque 

muitos dos problemas socioambientais foram produzidos ou estimulados por elas 

(FÉLIX; ZEHETMEYER, 2009).  
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Pensar globalmente e agir localmente são ideias presentes no conceito de DS. A 

empresa não precisa esperar a legislação do país onde esteja localizada para adotar 

uma convenção da organização internacional. Outra estratégia é desmembrar o 

desenvolvimento em partes: social, econômico, ecológico, espacial, cultural e político. A 

empresa sustentável é a que procura incorporar os conceitos e objetivos relacionados 

com o desenvolvimento sustentável em suas políticas e práticas de modo consistente 

(BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

A grande dificuldade desse modelo de DS é sua operacionalização no mundo 

corporativo, devido à dificuldade de sincronizar as dimensões ambiental, social e 

econômica (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). Um conceito mais próximo ao mundo 

corporativo é o conceito de “responsabilidade social”. Ashley, Coutinho e Tomei (2000), 

constatam que apesar do conceito ainda não estar totalmente definido na academia é 

possível fazer algumas observações.  

 

“O conceito de responsabilidade social vem consolidando-se como um 

conceito intrinsecamente interdisciplinar, multidimensional e associado 

a uma abordagem sistêmica, focada nas relações entre stakeholders 

associados direta e indiretamente ao negócio da empresa” (ASHLEY; 

COUTINHO; TOMEI, 2000).  

 

Existem muitos termos utilizados dentro do campo da responsabilidade social, 

como por exemplo: cidadania corporativa (CC), ética empresarial (EE), gestão de 

stakeholders (GS), responsabilidade social corporativa (RSC) e sustentabilidade (SUS). 

Todavia, RSC é o termo que tem um período mais longo de uso, tendo desenvolvido 

uma aceitação adequada no ambiente empresarial (SCHWARTZ; CARROLL, 2008). O 

conceito de responsabilidade social corporativa (RSC), tal como é conhecido hoje em 

dia, é fruto de uma longa discussão teórica ao longo da história (FÉLIX; ZEHETMEYER, 

2009). Porém, responsabilidade social corporativa é uma tradução literal de “Corporate 

Social Responsability” o termo mais utilizado na literatura norte americana. A rigor, a 

expressão “corporativa” relaciona-se com empresas de capital aberto (sociedades 

anônimas) e um termo mais amplo que abrange todo tipo de empresa é 
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“responsabilidade social empresarial” (BARBIERI; CAJAZEIRA 2009). Este conceito é 

definido pelo Instituto Ethos como: 

“Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 

relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela 

se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 

culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a 

redução das desigualdades sociais” (Instituto Ethos, 2011). 

Passador C., Canopf e Passador, J. (2005), demonstram que existem múltiplas 

interpretações acerca da RSE, as quais mostram a responsabilidade social como um 

modismo da contemporaneidade, uma redução do papel do Estado no contexto 

socioeconômico, uma questão de legitimação social, de ética ou de estratégia. 

Tratando-se de uma área multidisciplinar, com ampla profusão de significados para os 

conceitos utilizados, torna-se imprescindível reconhecer as bases de conhecimento 

sobre as quais o campo se fundamenta (GOMES; MORETTI, 2007). 

 

2.2.3   Linhas acadêmicas de RSE 

 

 As linhas de estudo que legitimam a responsabilidade social podem ser 

agrupadas em três correntes (MORETTI, 2009): a “estratégica”, que identifica 

oportunidades de negócios no processo; a da “ética”, que percebe as empresas como 

agentes portadoras da moral e da ética; a “sistêmica” ou do stakeholder, que 

reconhecem o envolvimento das empresas com os diversos públicos de pressão e 

interesse. 

Este trabalho segue a linha acadêmica denominada “Business and Society”, a 

qual segundo a visão de Moretti (2009) podem ser consideradas as linhas estratégicas 

e de Stakeholder (instrumentalista). Porter e Kramer (2006) reforçam a inclusão da RSE 

na estratégia, considerando o impacto social genérico, os impactos sociais da cadeia de 

valor e as dimensões sociais do contexto competitivo. Já a gestão de stakeholders 

pressupõe duas dimensões distintas, uma mais ampla, que envolve todos os grupos 

que podem influenciar ou ser influenciados pelas decisões da empresa, e outra mais 
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restrita, abrangendo os grupos que são imprescindíveis para a sobrevivência do 

negócio (SCHWARTZ; CARROLL, 2008). 

Outro aspecto importante deste trabalho é entender a busca por legitimação 

social por meio da RSE, que é uma das interpretações propostas por Passador, C., 

Canopf e Passador, J. (2005). Essa abordagem pressupõe que a legitimidade que os 

stakeholders vêm assumindo nesta nova concepção de relacionamento é um dos 

pilares para o entendimento da RSE (MOSTADEIRO; FERREIRA, 2005).   

A Tabela 2 demonstra os principais pontos de interesse. 

 

Linha Acadêmica Conceito Chave Principais 

Pesquisadores 

Teoria do Acionista 

(Stockholder) 

“[...] se a empresa está tendo lucro dentro da lei é 

porque está produzindo um bem ou serviço socialmente 

importante e, com isso, ela pode remunerar os fatores 

de produção (capital e trabalho), gerando renda para a 

sociedade e impostos para o governo que, estes sim, 

devem aplicá-los para resolver problemas sociais, sendo 

os mais indicados para isso. Qualquer aplicação de 

recursos da empresa que não seja para gerar lucros é 

condenada por ele”. 

Friedman 

Margolis  

 Walsh 

 

Teoria das partes 

interessadas 

(Stakeholder) 

Para a empresa ser legítima perante a sociedade, esta 

deve mais do que gerar lucros e seguir leis. Considera 

as empresas como redes de relacionamentos 

complexos, diversificados e inter-relacionados em que 

existem múltiplos públicos de interesse que influenciam 

e são influenciados pela empresa. 

Freeman 

Logsdon; Yuthas 

Donaldson 
;Preston 

 

 

 

Teoria do Contrato 

Social 

(Ética) 

Para compreender melhor as obrigações das 

instituições sociais fundamentais, como as empresas e 

os governos, é preciso entender o que implica um pacto 

ou contrato justo entre estas instituições e a sociedade, 

ou entre diferentes comunidades que integram tais 

instituições. 

Dunfee  

Donaldson 

Ashley 

John Rawls 
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Teoria estratégica Visão instrumentalista da RSE. Utilizar como uma 

ferramenta que além de beneficiar a sociedade, também 

traz ganhos diversos para a empresa. 

Porter; Kramer 

Wood 

Carroll; 

SCHWARTZ 

 

 
Tabela 2: Linhas acadêmicas de responsabilidade social empresarial 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

De acordo com o conceito macro de desenvolvimento sustentável, esse projeto 

adota o conceito de responsabilidade social como elemento central e mais 

especificamente o conceito de responsabilidade social empresarial. A linha acadêmica 

seguida é uma combinação da teoria das partes interessadas (stakeholders) e 

estratégica. O engajamento de stakeholders e mensuração de performance social são 

termos dentro do conceito de RSE. A Figura 2 ilustra este raciocínio. 

 

Figura 2: Linha de raciocínio dos conceitos. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.2.2   Histórico das linhas acadêmicas 

 

Grande parte da literatura sobre o tema inicia a discussão sobre RSE em 1953 

(BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009; PEREIRA; CAMPOS FILHO, 2007), porém Gomes e 

Moretti (2007) buscam as origens mais remotas, demonstrando que o tema RSE, por 

muitas vezes foi ignorado. O primeiro trabalho envolvendo as empresas com o tema 

“responsabilidade social” é de 1906 nos Estados Unidos. Este trabalho proposto por 

Charles Eliot, apesar de inovador, não promoveu um movimento duradouro no meio 

acadêmico ou empresarial. Em 1919 o caso envolvendo a família Ford versus Dodge 

instaurou a jurisprudência de que a empresa tem o propósito primário, senão o único, 

de maximizar a riqueza dos acionistas (MARGOLIS; WALSH, 2003). Henry Ford queria 

distribuir parte dos lucros da empresa para funcionários com a intenção de torná-los 

futuros clientes, porém, a família Dodge que era contra entrou na justiça e ganhou o 

caso. Como consequência a Ford Corporation foi dissolvida em duas empresas 

(GOMES; MORETTI, 2007).  

Porém, mesmo com esse debate jurídico, somente em 1953 surge um 

pesquisador com expressão. Howerd Bowenem (1953) lança o livro “Responsabilities of 

the Businessman”, que tem como abordagem a ética do empreendedor ou proprietário 

do negócio (GOMES; MORETTI, 2007). Este trabalho foi fruto de um estudo anterior 

sobre ética e economia cristã e está fundamentado na moral do homem. As bases do 

estudo são filantrópicas e não centradas na ética empresarial, questões legais ou 

estratégicas (OLIVEIRA, 1984). 

 Quando o conceito foi discutido pela primeira vez era a época do Welfare State, 

em que a RSE era caridade ou filantropia motivada por questões pessoais de seus 

donos de empresas (MELO NETO; FROES, 2001). Estes dois pesquisadores dão uma 

explicação das diferenças entre filantropia e RSE:  

 

“A filantropia é individualizada, pois a atitude e ação são do empresário. A 

responsabilidade social é coletiva e compreende ações de empregados, 
diretores e gerentes, fornecedores e até mesmo clientes e demais parceiros de 
uma empresa. É, portanto, uma soma de vontades individuais e refletem um 

consenso.” (MELO NETO; FROES, 2001). 
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Na década de 1970 o economista Milton Friedman (1970), destaca que a 

empresa deve concentrar-se em gerar lucros e responder aos acionistas, assim 

medidas de responsabilidade social vão contra a ótima alocação de recursos. Para o 

economista, a empresa é socialmente responsável ao gerar lucro, empregos, produtos 

e serviços para o público e pagando impostos. O pesquisador faz a seguinte definição: 

 

 “[...] se a empresa está tendo lucro dentro da lei é porque está produzindo um 

bem ou serviço socialmente importante e, com isso, ela pode remunerar os 
fatores de produção (capital e trabalho), gerando renda para a sociedade e 
impostos para o governo que, estes sim, devem aplicá-los para resolver 
problemas sociais, sendo os mais indicados para isso. Qualquer aplicação de 
recursos da empresa que não seja para gerar lucros é condenada por ele.” 
(FRIEDMAN, 1970). 

 
Essa teoria, que foi denominada como “teoria do acionista ou Stockholder”, de 

acordo com Barbieri e Cajazeira (2009), possui base na teoria de Adam Smith. De 

acordo com o autor a “mão invisível” do mercado promove o bem estar coletivo, pois 

este resultaria de infindáveis ações individuais movidas pelo autointeresse. O mercado 

livre e competitivo constitui o melhor meio para alocar os recursos escassos da 

sociedade (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

Este ponto de vista é compartilhado por Margolis e Walsh (2003), segundo os 

quais não é possível obter eficiência máxima em mais de uma dimensão, ou seja, no 

lado social e empresarial ao mesmo tempo. O problema social existe, mas é 

responsabilidade do governo. O mercado ou a mão invisível é o elemento que melhor 

julga a alocação de recursos. 

 De acordo com Gomes e Moretti (2007), uma possível crítica à teoria do 

acionista é no âmbito moral, pois as normas legais não cobrem todas as considerações 

decorrentes do relacionamento entre indivíduos e grupos. Keneth Arrow (1984, apud 

GOMES; MORETTI, 2007), defendem que os acionistas não são os únicos interessados 

nas empresas. A maximização do lucro é socialmente injustificada em mercados 

imperfeitos, que entre os efeitos negativos estaria o de eliminar as motivações altruístas 

da sociedade. É preciso alguma ideia sobre obrigação ética, moral e legal. Os 

pesquisadores acreditam que a empresa não mudará espontaneamente, ele acredita 

que é preciso uma institucionalização mediante regulamentos, códigos de ética e 

tributos (GOMES; MORETTI, 2007).  
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Na mesma década, Davis (1973) e Preston e Post (1975), argumentam 

contrariamente a Friedman (1970), alegando que a empresa também deve ser 

responsável pelo lado social, pois são as maiores potências do mundo. Com este 

debate surge a questão: obrigação social ou responsabilidade social? Friedman 

acredita na primeira linha: fazer o que está escrito em lei (pagar impostos, filtros de 

chaminés etc.). Já na visão de Davis (1973), que defende a segunda linha, da 

responsabilidade social, a empresa possui metas econômicas e sociais. Davis (1973) 

definiu a RSE como sendo: “o compromisso da empresa em analisar os efeitos do 

processo decisório, de maneira que se estendesse além das obrigações legais e 

resultasse em benefícios sociais e econômicos”. Apesar do conceito de stakeholder 

ainda não estar definido nesta época, a preocupação de Davis (1973), com o lado 

social, demonstra que a empresa possui outros stakeholders além do acionista e o 

governo. Ou seja, para a empresa ser legítima perante a sociedade, esta deve fazer 

mais do que gerar lucros e seguir as leis. 

Nesta década a linha acadêmica predominante, que após alguns anos foi 

intitulada Business Ethics, pode ser considerada uma fusão entre filosofia e 

administração (DE GEORGE, 1987). Isso porque as questões estratégicas sobre RSE 

ainda não estavam bem definidas, portanto o debate sobre RSE ocorria mais no campo 

ético do que administrativo. 

O ponto central da teoria ética é o contrato social. Este se baseia no fato de que 

para compreender melhor as obrigações das instituições sociais fundamentais, como as 

empresas e os governos, é preciso entender o que implica um pacto ou contrato justo 

entre estas instituições e a sociedade, ou entre diferentes comunidades que integram 

tais instituições (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

O bem estar social e a justiça constituem os termos centrais do contrato 

hipotético entre empresa e sociedade. Os membros da sociedade estão dispostos a 

autorizar a existência da empresa somente se eles ganham com isso. E eles estão 

dispostos a autorizar a existência da empresa somente se ela concordar em 

permanecer nos limites dos cânones legais (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

 Portanto deve haver um consentimento e todos devem cumprir sua parte do 

contrato. O consentimento deve ser obtido com liberdade e informação. As críticas a 



35 
 

esta teoria baseiam-se na dificuldade de se obter um contrato genuíno na comunidade 

dos negócios e de provas empíricas. Apesar de muitos contratos já terem sido 

estabelecidos em acordos globais intergovernamentais socioambientais, como por 

exemplo: mudança climática, proteção à biodiversidade, combate a corrupção, a fome, 

trabalho infantil etc. A diferença é que estes contratos não são hipotéticos, mas sim 

institucionalizados (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

No final da década de 1970 é proposta a corrente “social issues management”, 

em que a empresa não existe em um ambiente composto somente por consumidores, 

produtores e concorrentes, mas também por cidadãos que evoluem dentro de uma 

ordem política organizada. O que é bom para a sociedade é bom para a empresa e 

maximizar o desempenho ético e moral pode trazer vantagem para toda a sociedade 

(PEREIRA; CAMPOS FILHO, 2007). 

Carroll (1979) aprofundou o debate, ao explicar que a RSE inclui as expectativas 

da sociedade em relação às organizações, nos aspectos econômico, legal, ético e 

filantrópico, em dado momento no tempo (MORETTI; OLIVEIRA, 2009). 

Em 1984 Freeman publica a teoria dos Stakeholders. Barbieri e Cajazeira (2009) 

denominam a teoria dos Stakeholders como teoria das partes interessadas. As 

preocupações com o bem-estar humano, com o meio ambiente, com a capacidade de 

influência das empresas, principalmente das grandes corporações multinacionais, 

trazem novos questionamentos sobre a responsabilidade social das empresas. 

A teoria de stakeholders pode ser vista como teoria rival a de stockholder, pois 

existe mais de um público principal (acionista) de interesse. Amplia os públicos 

tradicionais como: empregados e sindicatos, clientes, fornecedores, empreiteiros, 

investidores e autoridades governamentais. Para qualquer outro grupo envolvido que 

afetam e são afetados, influenciam e são influenciadas pela empresa. (BARBIERI; 

CAJAZEIRA, 2009). 

A expansão ilimitada e incontrolada das partes interessadas e a necessidade de 

tratá-las como fins em si mesmos e não como meios para os objetivos empresariais, 

trazem ceticismo em relação à contribuição da teoria dos stakeholders para prática de 

responsabilidade social (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 
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Apesar das críticas, a influência da teoria dos stakeholders é notória e sua força 

reside no fato de considerar as empresas como redes de relacionamentos complexos, 

diversificados e inter-relacionados, que correspondem ao que se observa em um 

mundo crescentemente globalizado em múltiplas dimensões, a universalização dos 

direitos humanos, solidariedade em escala global (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

Em meados da década de 1980, surge a corrente do Business e Society 

influenciada pela tecnologia da informação e globalização (PEREIRA; CAMPOS FILHO, 

2007). A empresa e a sociedade formam uma rede de interesses e relações permeadas 

por disputas e poder, por acordos contratuais e pela busca de legitimidade (PEREIRA; 

CAMPOS FILHO, 2007).  

Nesta época, se tornou evidente, o interesse por pesquisas para medir e 

gerenciar a RSE associadas ao desempenho financeiro (PEREIRA; CAMPOS FILHO, 

2007). O foco de interesse deslocou-se da definição para a operacionalização, incluindo 

diversos temas complementares como políticas públicas, ética empresarial, teoria dos 

stakeholders e desempenho social corporativo (CARROLL, 1999).  

A partir dos anos 1990, o que se nota é que, no sentido de definições, poucas 

contribuições foram dadas, no entanto, outros temas como cidadania corporativa, 

desempenho financeiro e rentabilidade continuaram a ser explorados (WOOD, 1991). 

Outro aspecto importante dessa época são as pesquisas para aperfeiçoar modelos de 

desempenho social corporativo, elaborados em décadas anteriores (MORETTI; 

FIGUEREDO, 2009).  

Os estudos sobre a responsabilidade social, nos anos 2000, concentraram-se em 

esclarecimentos, avaliações e atualizações das décadas anteriores (MORETTI; 

FIGUEREDO, 2009). Ao se discutir as possíveis convergências e incompatibilidades em 

busca de um paradigma no campo dos negócios e sociedade, Schwartz e Carroll 

(2008), declararam que, devido à complexidade do assunto, a meta de encontrar um 

paradigma não foi realizada, por causa da sua abrangência e da competição de temas 

complementares. Esses temas se relacionam à cidadania corporativa, ética 

empresarial, gestão de stakeholders, responsabilidade social corporativa e 

sustentabilidade, que competem entre si, cada um buscando alcançar a supremacia 

(MORETTI; FIGUEREDO, 2009). 
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A Figura 3 ilustra o histórico do tema: 

 

Figura 3: O desenvolvimento das linhas acadêmicas 
Fonte elaborado pelo autor. 
 

Os próximos capítulos aprofundaram a discussão sobre a performance social 

empresarial, engajamento com stakeholders e suas influências no campo dos negócios 

internacionais. 

 

2.3  A PERFORMANCE DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Apesar da longevidade do tema (aproximadamente 45 anos), o domínio da PSE 

é controverso, fluido, ambíguo e difícil de pesquisar (WOOD, 2010). A PSE pode ser 

definida como: “conjunto de categorizações descritivas das atividades do negócio, 

focadas nos impactos e retornos para a sociedade, stakeholders e a própria firma 

empresa” (WOOD, 1991). O principal conceito desta definição consiste no fato da 

prática da responsabilidade social poder ser mensurada, ou seja, os impactos positivos 

e negativos das empresas podem ser metodologicamente estruturados e classificados a 

partir de indicadores de resultado. 

A mais recente definição (WOOD, 2010), entende a PSE como “categorias 

estruturais definidas dentro de um modelo de sistemas abertos da empresa”. Este é um 

conceito baseado nos trabalhos de Boulding´s (1956, apud WOOD, 2010), que define 

as organizações complexas como sistemas abertos intrinsecamente conectados com o 
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ambiente. Portanto, a PSE é o resultado da interação entre empresa e o ambiente, 

incluindo, aspectos sociais, legais, ambientais, políticos e econômicos (WOOD, 2010). 

Este atual conceito de PSE teve início com Carroll (1979), que propõe um 

modelo híbrido representado graficamente por uma pirâmide com quatro prioridades 

hierárquicas. Da base desta pirâmide até seu topo estão presentes ordenadamente as 

seguintes prioridades: responsabilidade econômica, responsabilidade legal, 

responsabilidade ética e por último a filantrópica (GOMES; MORETTI, 2007). A Figura 4 

ilustra este modelo. 

 

 
 
Figura 4: Pirâmide de RSE 
Fonte: Carroll, 1991 (traduzido pelo autor) 
 

 
Este modelo que serviu de base para o estudo do fenômeno da PSE, também 

sofreu críticas ou foi mal interpretado ao longo dos anos (CARROL, 2007). Em resposta 

as críticas negativas, em relação à estrutura do modelo piramidal, surge um novo 

modelo revisado e intitulado: “The Three-Domain Model of CSR” (CARROLL, 2007). 

Esse modelo apresenta apenas três estágios: o econômico, legal e o ético. As 

principais mudanças deste novo modelo em relação ao anterior são: exclusão do 

estágio “filantrópico”, a mudança na forma de pirâmide do modelo que sugere que uma 

categoria da base seja mais importante do que a uma categoria do topo, a premissa de 
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que uma empresa não deve seguir necessariamente uma gradualidade até ser ética e a 

falta de integração entre os domínios. A Figura 5 ilustra este novo modelo. 

 
 
 
Figura 5: Modelo de RSE atualizado 

Fonte: Carroll, 2007 (traduzido pelo autor) 

 

O domínio econômico está relacionado a atividades que tem um impacto positivo 

ou negativo na economia da empresa, ou seja, qualquer atividade que influencie 

positivamente ou negativamente os lucros ou share de mercado da empresa. O campo 

legal está relacionado à responsividade da empresa em relação às leis vigentes da 

sociedade. Já o domínio ético está relacionado ao comportamento ético que a empresa 

deve ter em relação à sociedade e seus principais stakeholders.  

Carroll (2007), também destaca possíveis limitações deste novo modelo, mais 

especificamente a dificuldade de classificar determinadas atividades. Mesmo com a 

integração entre os domínios, existem atividades de RSE que podem ser consideradas 

híbridas, como por exemplo, a dificuldade de citar uma atividade que não tenha nenhum 

fim econômico. 
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 Apesar de este modelo conseguir classificar as atividades de RSE ele não 

permite nenhum tipo de mensuração de resultados. 

O modelo de Donna J. Wood (1991) é uma síntese de modelos (WARTRICK; 

COCHRAN, 1985; CAROLL, 1979) e sua principal contribuição é a possibilidade de 

mensurar resultados (GOMES; MORETTI, 2007). O modelo apresenta três princípios 

base: legitimidade, responsabilidade pública e discricionária. A Figura 6 ilustra o modelo 

de Wood (1991) 

 

 

Figura 6: Modelo de PSE 
Fonte: Wood, 1991. 

Kang (1995) mescla os modelos de Carroll (1979) e Wood (1991) e forma um 

novo modelo em que inverte a lógica hierárquica do modelo de Wood (1991), alegando 

que a moral ou ética deve vir antes do campo econômico. Além disso, ele associa os 

princípios de Wood (1991) e incorpora três níveis de análise: o institucional, o 

organizacional e o individual. A adição do ambiente institucional é essencial para um 

trabalho que busca comparar estratégias globais versus locais. A Figura 7 ilustra o 

modelo de Kang (1995). 
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Figura 7: Modelo de RSE 
Fonte: Kang, 1995 (apud WOOD, 2010) 

 

Em resumo, Wood (1991) define PSE como: “descrição de atividades 

empresariais que focam os impactos e retornos para a sociedade, stakeholders e a 

empresa em si”. Todos os impactos e retornos podem ser estruturados e mensurados. 

As empresas são sistemas abertos, com entradas e saídas, que interagem com a 

sociedade nos campos: legal, cultural, ambiental, econômico e político. 

 Estes impactos podem ser positivos ou negativos, a ética implícita neste sistema 

busca minimizar os impactos negativos e potencializar os impactos positivos. O artigo 

de Wood (1991) propõe uma revisão do modelo de Carroll (1979), pois defende que 

este era um modelo de sistema fechado que não refletia todas as interações entre 

empresa e sociedade. Por isso Wood desenvolve um modelo que apresenta os 

resultados das atividades de RSE. Com isso além de fazer o bem às empresas devem 

fazer melhor. O fazer melhor, não necessariamente, está diretamente relacionado a 

ganhos financeiros, pois algumas atividades de RSE não apresentam esta relação 

direta.  

A pesquisadora destaca os ganhos em praticar RSE: boa reputação, boa 

vontade dos stakeholders, redução de custos, eficiência operacional, melhor gestão de 

risco, diferenciação no produto, adentrar novos mercados, antecipar legislação, manter 

funcionários motivados, aperfeiçoar campanhas de marketing, melhorar a qualidade de 

vida dos funcionários e reter funcionários.  
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Muitos destes resultados não são corretamente mensurados por erros 

metodológicos. Porém, em compensação, existem muitos outros estudos que 

conseguiram medir o impacto das ações de RSE, a grande maioria destes estudos é 

focada em um stakeholder ou em um processo interno específico. Estudos de meta-

análise apresentam resultados poucos expressivos. Com o aumento ao acesso, a 

informação e fortalecimento do ambiente institucional e aperfeiçoamento dos estudos 

de PSE os resultados serão cada vez mais mensuráveis (WOOD, 1991). 

A principal contribuição da variante estratégica para a formulação das hipóteses 

está relacionada ao entendimento da importância do alinhamento estratégico entre a 

estratégia de RSE e a estratégia organizacional. A estratégia de RSE, assim como a 

estratégia empresarial, deve ter um posicionamento claro e uma meta a ser 

conquistada, visto que, a empresa não depende apenas de dois stakeholders (acionista 

e consumidor), mas sim diversos. A empresa multinacional precisa determinar o melhor 

caminho possível para engajar estes stakeholders e ao mesmo tempo, estar alinhada 

com os seus objetivos organizacionais. Determinada a estratégia, é preciso mensurar 

os resultados, pois assim, como em qualquer outra prática de administração o resultado 

que não é mensurado não é considerado estratégico (PORTER; KRAMER, 2006). 

Esta variante propõe conciliar o triple botton line, sem alterar os fundamentos do 

sistema econômico em curso. Esta variante é mais apreciada pelas empresas, pois, 

fornece ferramentas de gestão e sua preocupação não é a origem dos problemas 

sociais, mas sim conciliar a RSE com benefícios para a empresa (GOMES; MORETTI, 

2007).  

Roberts (2003) propõe oito possíveis benefícios obtidos através da prática de 

RSE: 

1. Melhoria de imagem da governança corporativa medida pelo crescimento 

da importância dos ativos intangíveis na composição do valor das empresas no 

mercado financeiro. 

2. Gerenciamento do perfil de risco: para evitar riscos na reputação, as 

empresas têm que atender as necessidades do publico de interesse (stakeholder) e do 

ambiente. 
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3. Recrutamento, motivação e retenção de funcionários: maiores chances de 

recrutar os melhores talentos e mantê-los motivados por mais tempo. 

4. Relações com investidores e acesso a capital, crescimento dos fundos de 

investimento que na maioria das vezes só aceitam empresas socialmente responsáveis 

em seu portfólio. 

5. Aprendizagem e inovação, abertura de horizontes para o desenvolvimento 

de novos produtos. 

6. Competitividade e posição de mercado, decisão de compra. 

7. Eficiência operacional, reduzir desperdícios e reciclar materiais 

descartáveis podem diminuir custos operacionais. 

8. Licença para operar, legitimidade perante públicos de interesse e governo. 

Porter e Kramer (2006), também propõem que ações de RSE devem ser 

mensuradas, sua principal contribuição é relacionar atividades de RSE com vantagem 

competitiva. Governos, ativistas e a mídia estão cada vez mais conscientes do impacto 

social das empresas. Com isso as empresas cada vez mais praticam atividades 

relacionadas à RSE, porém, a produtividade (performance) das atividades não é tão 

satisfatória por dois principais motivos: as empresas são vistas como “inimigas da 

sociedade” e a pressão da sociedade está relacionada a atividades que não 

necessariamente estão alinhadas á estratégia da empresa praticante. As empresas 

devem relacionar atividades de RSE com oportunidades de negócio, inovação e 

vantagem competitiva. As empresas devem se antecipar a pressão pública e de 

ativistas quando surgem escândalos e também ir além de campanhas publicitárias e 

relatórios anuais de sustentabilidade. 

Porter e Kramer (2006) criticam as principais funções da RSE destacadas na 

literatura: obrigação moral (dever com a sociedade de fazer o bem); sustentabilidade 

(muito relacionado ao meio ambiente e gerações futuras); licença para operar 

(permissão tácita ou explícita dos diferentes stakeholders para operar) e reputação 

(melhorar a imagem da companhia). Os pesquisadores criticam estas justificativas, pois 

as quatro focam na tensão entre empresas e sociedade e não leva em conta a 

independência das empresas em relação à estratégia. Ao mesmo tempo em que boas 

empresas precisam de sociedades “saudáveis” a sociedade também precisa das 
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empresas para gerar renda, emprego e desenvolvimento. O ideal é integrar os pontos 

fortes da sociedade e das empresas. Esta intersecção é dividida em duas: inside-out 

linkage (a cadeia de valor da empresa impactando positivamente ou negativamente a 

sociedade) e outside-in linkages (a sociedade impactando positivamente ou 

negativamente a empresa). Todas as empresas convivem em um ambiente competitivo 

que também é influenciado por questões sociais. Essa competição pode ser dividida em 

quatro áreas: quantidade e qualidade de recursos humanos, regras e incentivos do 

governo, sofisticação da demanda local e capacidade das indústrias correlatas de suprir 

as possíveis demandas. Todos estes campos podem ser fontes para ações de RSE. As 

demandas sociais podem ser classificadas em três categorias. A Figura 8 ilustra esta 

classificação. 

 

 

Figura 8: Priorização das questões sociais. 
Fonte: Porter e Kramer 2006 (traduzido e adaptado pelo autor) 

Após esta classificação é possível criar uma agenda de RSE e criar estratégias 

adequadas à necessidade de cada empresa. A empresa deve ser cidadã (cidadania 

corporativa) e suas metas devem ser mensuráveis. Estas metas devem estar 

relacionadas aos seus stakeholders e as suas atividades internas para formar um 

posicionamento único que gera vantagem duradoura. A Figura 9 demonstra esses 

conceitos. 
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Figura 9: Envolvimento Social 
Fonte: Porter e Kramer 2006 (traduzido e adaptado pelo autor) 
 

Tanto como qualquer outra estratégia, a estratégia de RSE também requer 

escolhas, como por exemplo, aderir à pressão de curto prazo ou de longo prazo, quem 

beneficiar etc (PORTER; KRAMER, 2006).  

 

2.4  O ENGAJAMENTO COM STAKEHOLDERS 

 

Freeman (1984), criador do conceito de stakeholder faz a seguinte definição do 

conceito: “qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pelos objetivos 

da empresa”. Porém, ao longo dos anos esta definição apresentou algumas variações. 

Rolof (2007), após fazer uma revisão bibliográfica do tema destaca as possíveis 

variações em relação à definição. A Tabela 3 ilustra estes conceitos. 

 

Empresa ou indivíduo 

 

Organização, corporação e negócio 

Afetar ou ser afetado Contrato e relacionamento 

Objetivos da empresa Criação de valor cooperado 

 
Tabela 3: Variações do conceito de stakeholders 
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Fonte: Rolof, 2007 
 

A principal contribuição da variante sistêmica está no fato de que não é possível 

pensar em RSE considerando apenas dois stakeholders (acionista e consumidor), mas 

sim em diversos públicos de interesse. Donaldson e Preston (1995) argumentam que a 

literatura da variante sistêmica pode ser dividida em três sub-categorias : normativa, 

descritiva / empírica, e instrumental. Entre estas três categorias, a teoria instrumental 

tem o maior potencial para contribuir para a gestão estratégica, porque se propõe a 

descrever o que acontece com gestores ou empresas que se comportam de 

determinada maneira, e pode explicar resultados da investigação sobre como o 

desempenho social das empresas afeta o desempenho financeiro (FOO, 2007). 

Na revisão da literatura sobre stakeholders Agle et al. (2008) dividem os artigos 

em três principais discussões: stakeholder versus stockholder, visão instrumentalista e 

artigos que geram novas perguntas. Os pesquisadores destacam os principais debates 

de cada categoria e dentro da visão instrumental é possível entender que a 

mensuração de resultados ainda apresenta relação pouco positiva, este debate 

demonstra a dificuldade de mensurar os resultados em relação à RSE. 

A visão sistêmica de responsabilidade social para além da empresa que envolve 

todas as transações dos stakeholders associados à rede de negócios, tem o foco nas 

relações de troca que incluem a relação de confiança, idéias, normas e éticas 

(ASHLEY, 2005). 

Andriof e Waddock (2002) ropõepropõem que a relação de confiança com os 

stakeholderes chamada engajamento, associada ao conceito de RSE é uma das 

possíveis fontes de vantagem competitiva. Partridge (2005) apresenta uma definição do 

conceito de engajamento:  

“Engajamento é um termo genérico que cobre toda a gama de esforços de uma 
organização de 
compreender e envolver os participantes em suas atividades e decisões. 
Engajamento pode ajudar 
organizações atender às necessidades táticas e estratégicas que vão desde a 
recolha de informação e 
tendências de manchas que podem afetar suas atividades, para melhorar a 
transparência eo fortalecimento da a confiança dos indivíduos ou grupos, cujo 
apoio é crítico para uma organização de longo prazo sucesso, o que provocou a 
inovação e mudança organizacional necessária para atender às novas desafios 
e oportunidades” (PARTRIDGE et al, 2005). 

 



47 
 

Este engajamento está baseado em convidar os diversos stakeholders a 

participar dos processos internos das empresas, como por exemplo, indicar para os 

consumidores sobre produtos verdes, incentivar funcionários a ter um comportamento 

sustentável e convidar ONG´s para auditar ações socioambientais (FOO, 2007). Este 

método é baseado em um circulo virtuoso que gera inovação e melhorias sociais. A 

Figura 10 ilustra este processo. 

 

Figura 10: O processo de engajamento com stakeholders  
Fonte: Partridge et a.l (2005). 

 

O primeiro passo no processo de engajamento é aderir a uma política de 

transparência e diálogo aberto com todos os stakeholders envolvidos. Esta prática gera 

uma credibilidade externa para a empresa, ou seja, a empresa conquista a licença para 

operar. O segundo passo é baseado em transformar a informação e o relacionamento 

obtido por meio do diálogo aberto em conhecimento para a gestão da empresa. A partir 

desde conhecimento externo e uma política interna com os funcionários é possível 

desenvolver uma estratégia e ações voltadas para todos os stakeholders da empresa. 

O terceiro passo é a criação de valor ou redução de custos por meio da execução das 

práticas de RSE desenvolvidas em conjunto com os públicos de interesse. O último 

passo é retroalimentar o ciclo virtuoso por meio de uma relação “ganha-ganha”, em que 
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oportunidades são possíveis fontes de vantagem competitiva (PARTRIDGE et al., 

2005).  

 

 

2.4.1   Estágios de Engajamento 

 

Após o entendimento do processo de engajamento com os stakeholders é 

possível iniciar a mensuração dos resultados de RSE. Esta mensuração é baseada em 

diversos modelos de classificação do estágio de engajamento em que a empresa está 

situada. 

O modelo de Logsdon e Yuthas (1997) integra os estágios de desenvolvimento 

moral da organização, desempenho social corporativo e orientação organizacional para 

os públicos com os quais a empresa atua.  

Este modelo enfatiza a criação de processos que proporcionem a prática de 

RSE, como formulação de estratégias, distribuição de recursos e poder, a socialização 

dos empregados e os sistemas de recompensa. A partir do modelo teórico de estágio 

de desenvolvimento moral, os pesquisadores desenvolveram um modelo de 

desenvolvimento moral em relação aos stakeholders. A Tabela 4 ilustra este processo. 

 

 

Tabela 4: Desenvolvimento Moral e Stakeholders 
Fonte: Logsdon e Yuthas, 1997. 



49 
 

 

Como em outros métodos, a empresa pode ser classificada em estágios 

conforme seu grau de compromisso com seus stakeholders. O pesquisador Partridge et 

al. (2005), apresenta um modelo de estágio de engajamento baseado no modelo de 

Logsdon e Yuthas (1997), porém com algumas alterações, estas alterações são 

baseadas na visão estratégica da RSE. A Tabela 5 ilustra estas alterações. 

 

 

Tabela 5: Estágios de engajamento dos stakeholders 
Fonte: Partridge et al. (2005). 

 

A participação dos stakeholders denominada “engajamento”, não se limita a 

comunicação institucional, pesquisa de mercado e diálogo com a comunidade no 

entorno da empresa, ou seja, não se restringe a uma determinada técnica. O 

engajamento com stakeholders requer tempo e recursos para um real entendimento 

destes públicos de interesse e parceirias para co-criar novos modelos de negócio 

(PARTRIDGE et al., 2005). 

Maon, Lindgreen e Swaen (2010) formulam um modelo consolidado do estágio 

de RSE em que a empresa está inserida em relação à cultura, moral, estratégia e 

habilidades organizacionais. Este modelo que é baseado na gestão de stakeholders é 

dividido em três grandes fases subdivididas em oito fases. 



50 
 

a. Fase da relutância cultural: A RSE é ignorada e vista como um problema. Falta 

de visão de stakeholders diversos, autoproteção, visão de curto prazo. 

a.1 Fase descomprometida: não existem práticas de RSE, sem motivação, 

relação com stakeholders puramente contratual. 

b. Fase de compreensão: começa a aparecer a RSE. Funciona como uma 

gestão de riscos, proteção do valor da empresa perante a sociedade. Busca retornos 

tangíveis e em curto prazo. Relação instrumental com seus stakeholders. 

b.1 Fase de autoproteção: ainda não é uma intenção real, proteção contra 

medidas pontuais. 

b.2 Fase de início de comprometimento: a visão dos lideres se amplia, se 

preocupa com protocolos e leis.  

b.3 Fase de busca por habilidades: a empresa possui algumas habilidades 

organizacionais em relação à RSE, algumas iniciativas, maior pensamento em 

consumidores e funcionários. 

b.4.Fase de inserção cultural: RSE como gerador de valor, aprofundamento da 

relação com stakeholders, know-how próprio. Leva em consideração RSE no processo 

de tomada de decisão estratégico. Visão de longo prazo todos stakeholders inclusos. 

c.1  Fase de assistência: visão de longo prazo 

c.2  Fase estratégica: a RSE É importante por si só, é essencial para a 

estratégia, parcerias de longo prazo com stakeholder que são ouvidos. 

c.3  Fase de transformação: Profunda mudança na cultura da empresa e em 

seus valores éticos, completamente transparentes e engajados com ONGs, 

comunidade e órgãos regulatórios (é quase uma ativista). 
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Os pesquisadores destacam que este modelo é um processo dinâmico que 

busca a evolução dos estágios. A empresa tem condições de pular estágios e é 

possível existir subculturas dentro de uma mesmo empresa, entre departamentos 

pessoas etc. 

Apartir destes métodos e diretrizes é possível formular um modelo quantitativo 

que mensure o grau de engajamento da empresa com seus diversos stakeholders. 

Como a RSE está diretamente ligada com este engajamento, esta análise é essencial 

para entender a performance da multinacional em relação a RSE.  

 

2.5  A RSE NO CONTEXTO GLOBAL 

 

As empresas cada vez mais são pressionadas para desempenhar um papel 

positivo e contribuir para um desenvolvimento mais sustentável. Isto aplica-se 

sobretudo às empresas multinacionais (EMN), devido a sua influência global e 

atividades que abrangem muitas questões, atores e contextos. Este papel se deve em 

ambos os países, tanto no país de origem quanto no país de destino. Apesar das 

tentativas de regular o comportamento das empresas em ambiente global, as questões 

locais ainda são de suma importância (KOLK;TULDER, 2010). 

 

Devido a este cenário, as atividades de RSE nas multinacionais cada vez mais 

são vistas como estratégicas, levando em consideração que afetam o núcleo de 

negócios da empresa, seu crescimento, lucratividade e sobrevivência (KOLK; PINKSE, 

2008; VERBEKE, 2009). Com a RSE como uma potencial fonte de vantagem 

competitiva (PORTER; KRAMER, 2006) algumas empresas estão ativamente 

procurando vincular suas estratégias de RSE com atividades essenciais para gerir as 

operações internacionais e ganhar uma licença para operar em diferentes contextos 

culturais e configurações institucionais. A RSE parece mover-se de uma preocupação 

de relações públicas para uma atividade estratégica central (KOLK;TULDER, 2010). 
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2.5.1   Integração global versus Responsividade Local 

 

O ambiente socioeconômico e de negócios da matriz é diferente do ambiente em 

que a subsidiária está situada e estas diferenças e peculiaridades que levam a 

multinacional a adotar estratégias diferentes dependendo do ambiente em que está 

inserida (KOLK; TULDER, 2010). As empresas devem levar em consideração o país 

anfitrião e o país de origem para formular sua estratégia de RSE. Esta diferença entre 

países é responsável pela formulação de estratégias específicas para a subsidiária. 

Portanto cada subsidiária possuirá uma diferente configuração na sua estratégia 

(GALBREATH, 2006). 

A forma com que a multinacional desenvolve sua estratégia é diferente do modo 

como uma empresa não internacionalizada desenvolve. Estas diferenças estão 

relacionadas à estrutura organizacional e ao nível de autonomia que a subsidiária 

possui. Estes são fatores são essenciais para o entendimento da formulação da 

estratégia de RSE em subsidiárias (YIP, 1995). 

Baseados na tipologia de estratégia das multinacionais de Bartlett and Ghoshal 

(1989), debateu-se sobre a necessidade da multinacional também ter que responder as 

demandas por integração global e responsividade local em relação à estratégia de RSE 

(HUSTED; ALLEN, 2006). Husted e Allen adaptaram o modelo de integração-

responsividade de Bartlett e Ghoshal (1989) e Prahalad e Doz (1987), e estendido por 

Yip (1992) para a RSE. Do mesmo modo que empresas devem selecionar sua 

estratégia organizacional (multidoméstica, global etc.) a estratégia de RSE também está 

sujeita a esta escolha.  

Luo (2001) reforça a ideia ao descrever as multinacionais como um grupo de 

subsidiárias geograficamente dispersas com um grande leque de objetivos. Com o 

aumento da competição global a discussão sobre integração global e responsividade 

local é cada vez mais importante para a sobrevivência das multinacionais (LUO, 2001). 

Luo (2001), define a integração global como as atividades coordenadas entre os 

países em busca de aumentar a eficiência das operações e obter o máximo de 

vantagem em relação às similaridades dos diferentes locais. Já a responsividade local 
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pode ser definida como uma resposta eficiente às necessidades específicas de cada 

localidade. 

Husted e Allen (2006) sugerem que a principal diferença entre uma estratégia de 

RSE global ou local é baseada na comunidade que a demanda. A estratégia local é 

baseada nas necessidades da comunidade local, já a estratégia global é baseada nas 

obrigações e padrões globais. 

A multinacional e suas subsidiárias em algum momento devem conciliar as 

forças de push and pull para a formação de sua estratégia internacional, ou seja, 

devem optar por uma estratégia mais globalizada ou localizada (JAMALI, 2010). 

É essencial observar que pressões por adotar uma estratégia de RSE global ou 

local não estão necessariamente ligadas à pressão por adotar estratégias de integração 

global ou responsividade local em relação a produtos e mercado (HUSTED; ALLEN, 

2006). A firma que adotar uma estratégia lógica e racional de RSE analisará esta 

independentemente da estratégia organizacional de integração global ou 

responsividade local em relação a produtos e mercados. (HUSTED; ALLEN, 2006). 

Hofman (2001) propõem que a responsabilidade organizacional é uma resposta 

tanto das pressões institucionais como dos fatores organizacionais, ou seja, a empresa 

sofre pressão para ser alinhada estrategicamente e ao mesmo tempo deve atender as 

necessidades específicas do mercado local.   

A RSE no contexto global pode ser entendida por duas principais teorias, a 

institucional e a de stakeholders, sendo que a primeira melhor explica a padronização 

global da estratégia de RSE e a segunda teoria melhor explica a customização local da 

estratégia de RSE (JAMALI, 2010; HUSTED; ALLEN, 2006). 

 

2.5.2   A responsividade local e a PSE 

 

A natureza e a localização da oferta de redes internacionais de produção estão 

diretamente relacionadas com questões de RSE, incluindo o meio ambiente, saúde, 

segurança e condições de trabalho. As multinacionais estão considerarando os riscos e 

vulnerabilidades, como por exemplo, códigos de conduta em projetos visando a 

regulamentação de fornecedores (KOLK, 2009).  
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Estas empresas precisam desenvolver um atendimento local, ou seja, a RSE 

deve levar em consideração o contexto local. Isto demonstra que as estratégias de RSE 

mais eficázes são obtidas em multinacionais descentralizadas em que as subsidiárias 

possuem autonomia para atender as necessidades específicas dos stakeholders locais 

(MULLER, 2006). Muller (2006), ao estudar subsidiárias no México, diz que uma 

estratégia de RSE descentralizada acarreta em uma melhor performance de RSE. 

A subsidiária que possuir uma maior autonomia para desenvolver sua estratégia 

organizacional possuirá uma melhor performance de RSE, devido a seu entendimento 

do mercado local e competências específicas adquiridas no processo de gestão 

(MULLER, 2006). 

Portanto é possível formular a primeira hipótese de pesquisa: 

H1: Quanto maior for o grau de responsividade local maior será a performance 

de RSE. 

A teoria dos stakeholder é responsável por explicar a estratégia local de RSE 

(HUSTED; ALLEN, 2006). Como a subsidiária, está inserida em um ambiente 

institucional diferente da matriz, em que estão envolvidos stakeholders com interesses 

particulares a este ambiente, o planejamento de RSE deve levar em consideração estas 

diferenças.  

Estratégias de RSE desenvolvidas localmente são focadas nas necessidades 

dos stakeholders locais. Ao atender as necessidadades específicas de cada 

stakeholder, a empresa aumenta a criação de valor a longo prazo para os interessados, 

bem como a situação financeira e reputação da empresa no mercado (GALBREATH, 

2006). 

Estas são as principais premissas para o desenvolvimento da terceira hipótese 

de pesquisa: 

H3: Quanto maior for o grau de orientação de engajamento com stakeholders 

locais maior será a performance de RSE. 
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2.5.3   O alinhamento estratégico e a PSE 

 

Do ponto de vista institucional as empresas ajustam seus valores sociais de 

acordo com a capacidade de seus membros absorverem as premissas do ambiente 

institucional (MEYER; ROWAN, 1983; POWEL; DIMAGGIO, 1991). Ou seja, o ambiente 

interno de uma empresa pode influenciar o ambiente institucional e o ambiente 

institucional pode influenciar o ambiente interno das empresas. Além das atividades 

organizacionais estarem relacionadas ao sistema social, econômico, político e técnico, 

o meio ambiente também passa a ser importante à medida que este também influência 

e é influenciado pelas empresas (CLEGG; HARDY; NORD, 1999).  

Portanto, a partir do momento que uma ação empresarial degrada o meio 

ambiente e esta perde legitimidade perante a sociedade civil ou uma ação socialmente 

responsável gera notoriedade para a empresa, o meio ambiente passa a fazer parte do 

ambiente institucional das empresas. Na sociedade contemporânea, desafios ao status 

quo (ações socialmente responsáveis) devem ser embasados em motivos poderosos. 

O isomorfismo institucional é para DiMaggio e Powell (1983, 1991), o grande 

responsável pela homogeneidade estratégica das organizações. Este pode ocorrer a 

partir três mecanismos: das forças coercitivas do ambiente, do mimetismo e das 

pressões normativas. As forças coercitivas do ambiente são derivadas das influências 

políticas, das regulações governamentais e das forças culturais da sociedade 

(ALPERSTEDT; QUINTELLA; SOUZA, 2010).  

O processo mimético é uma resposta às incertezas do ambiente, as empresas 

“se copiam” para diminuir estas incertezas. A terceira fonte de isomorfismo é 

decorrência das pressões normativas, que se originam da profissionalização da força 

de trabalho, ou seja, os colaboradores das empresas estudam nos mesmos lugares e 

participam das mesmas associações, criando uma homogeneidade de ideias 

(ALPERSTEDT; QUINTELLA; SOUZA, 2010). 

Estas pressões estão relacionadas ao conceito de legitimidade de Scott (2001), e 

incluem tanto pressões formais quanto informais, como os hábitos de vida de uma 

sociedade ou a negação no desempenho de alguma ação (ALPERSTEDT; 

QUINTELLA; SOUZA, 2010). 
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Scott (1995), diz que instituições possuem três pilares: primeiro; mecanismos do 

Estado regulatórios (legislação), segundo; o pilar normativo “pursue valued ends” e o 

terceiro; cognitivo, crenças e valores internalizados pelos agentes sociais. Estes três 

pilares fornecem a base para a legitimidade. A busca da legitimidade tem papel central 

na explicação das práticas organizacionais (ZUCKER, 1987; SELZNICK, 1996). Meyer 

e Rowan (1977) defendem que as organizações que absorvem aspectos racionais 

socialmente legítimos na sua estrutura formal aumentam a sua legitimidade e 

capacidade de sobrevivência. 

Devido a estes mecanismos as empresas acabam sendo percebidas como 

uniformes (DIMAGGIO; POWEL, 1983; OGAWA, 1994). Para Schenini (2005) as ações 

ambientalmente responsáveis são adotadas por dois motivos: internos e externos, ou 

seja, por pressão de seus colaboradores e gestores ou por seus stakeholders externos 

(concorrentes, fornecedores, clientes, comunidade local, agencias financiadoras etc.). 

Hart (1995) reforça a visão de que a teoria organizacional, além de considerar fatores 

políticos, econômicos, sociais e tecnológicos, também deve levar em conta o ambiente 

natural como possível fonte de vantagem ou desvantagem competitiva. 

Os componentes do ambiente de mercado tendem a ver as questões ambientais 

principalmente em relação ao desempenho empresarial, custos e implicações na 

eficiência. Já , os componentes do ambiente de não-mercado, como orgãos 

reguladores e grupos ativistas, normalmente visão as questões ambientais como 

externalidades negativas (DELMAS; TOFFEL, 2008). A vantagem de incluir tanto 

componentes de mercado como de não-mercado na análise de responsabilidade social 

empresarial , é que esses diversos constituintes são propensos a discordar sobre a 

legitimidade de uma prática de gestão (institucionalizada ou não).  

Portanto, a realidade é socialmente construída (CLEGG; HARDY; NORD, 1999), 

ou seja, o ambiente interno das empresas composto por indivíduos e departamentos é 

capaz de influenciar o ambiente institucional e os atores do ambiente institucional 

(órgãos legisladores, sociedade civil, governo, ONG’s etc.) exercem pressão sob as 

empresas. Esta relação entre a empresa e agentes de mercado e não mercado é 

essencial para o entendimento da responsabilidade social empresarial. 
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O principal conceito da teoria institucional é baseado no fato de que o 

isomorfismo legítima e reforça a homogeneização da estratégia de RSE (MATTEN; 

MOON, 2008). Portanto a multinacional ao replicar suas práticas em outros países além 

de obter legitimidade interna e em seu país de origem também pode se beneficiar de 

um processo já padronizado e testado. 

Husted e Allen (2006) defendem que a teoria institucional foi mais estuda do que 

a teoria dos stakeholders no contexto global e concluem que as multinacionais tendem 

mais a adotar uma estratégia global explicada pela teoria institucional do que a lógica 

estratégica. Os achados de Husted e Allen (2006) sugerem que a estratégia de RSE vai 

de acordo com a estratégia organizacional da empresa. 

Portanto é possível formular a segunda hipótese de pesquisa baseada nestes 

argumentos e no conceito de alinhamento estratégico de Porter e Kramer (2006): 

H2: Quanto maior for o alinhamento da estratégia de RSE com a estratégia 

empresarial maior será a performance de RSE.  

 

2.5.4   A Performance de RSE e a Transferência de Conhecimento 

 

Neste capítulo é discutida a influência da performance de RSE na transferência 

de conhecimento das subsidiárias da indústria automobilística para as outras unidades 

da multinacional.  

Com o surgimento do debate sobre desenvolvimento sustentável, também 

emergiu a discussão sobre como as multinacionais estruturam as práticas de RSE em 

relação à filial e a sede. Os resultados da pesquisa de Barin Cruz (2010) sugerem que 

os gestores devem estimular a criação de RSE transversal, ou seja, uma estrutura 

integrada, porém que respeite a cultura local e as características institucionais dos 

países envolvidos. As empresas responderam diferentemente de acordo com o 

ambiente institucional em que estão inseridas e de acordo com seu ambiente interno 

(DELMAS; TOFFEL 2008). Hofman (2001), lista alguns dos possíveis constituintes 

deste ambiente institucional: governo, ativistas, comunidades locais, associações 

comerciais, investidores, consumidores. Cada um desses constituintes possui sua 

própria cultura, interesse e percepções em relações as práticas empresariais. Estes 
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constituintes do ambiente institucional são intitulados stakeholders para os 

pesquisadores que defendem a linha acadêmica “business and society”.  

Defende-se a troca de informação entre matriz e subsidiária para obter uma 

constante evolução da estratégia de RSE. A capacidade de criar e transferir 

conhecimento internamente é uma das principais fontes de vantagem competitiva das 

multinacionais (MINAE, 2003). O conhecimento pode ser criado e transferido tanto da 

matriz para a subsidiária, da subsidiária para a matriz como também entre subsidiárias 

(BARTLETT; GHOSHAL, 1989). 

As multinacionais não são mais vistas como representantes de seu país de 

origem, mas sim como instrumentos de transferência de conhecimento (HOLM; 

PEDERSON, 2000). As multinacionais obterão vantagem competitiva ao desenvolver a 

capacidade de criar conhecimento localmente e ter a capacidade de transferi-lo 

globalmente (MINAE, 2003). 

Com base nestes argumentos é possível propor a quarta hipótese: 

H4: Quanto maior for a performance de RSE, maior será a transferência de 

conhecimento da subsidiária. 

Baseado no trabalho de Thelma Rocha (2009), em que estuda a relação entre as 

estratégias de integração global e adaptação local frente a transferência de 

conhecimento de marketing nas subsidiárias brasileiras e na revisão da literatura de 

engajamento com stakeholders e alinhamento estratégico são propostas as hipóteses 

H2b e H3b. 

H2b: Quanto maior for o alinhamento estratégico de RSE maior será a 

transferência de conhecimento de RSE da subsidiária para as outras unidades da 

multinacional. 

Thelma Rocha (2009) Verificou que existe uma relação positiva entre ou grau de 

integração global e a transferência de conhecimento. 

H3b: Quanto maior for o engajamento com stakeholders locais, maior será a 

transferência de conhecimento de RSE da subsidiária para as outras unidades da 

multinacional. 

Os argumentos de Thelma Rocha (2009) são reforçados por Alperstedt, Quintella 

e Souza (2010) defendem que as diferenças estão relacionadas tanto as pressões 
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internas como externas, ou seja, aspectos relacionados ao porte empresarial, cultura, 

valores e modelo gerencial tanto quanto aos stakeholders externos e ambiente 

institucional que a empresa está inserida. Delmas e Toffel (2008) também defendem 

que para estudar ações de responsabilidade social é preciso analisar o ambiente 

interno e externo das empresas. 

 

 

 

2.6  Apresentação do modelo estrutural 

 

A partir da revisão da literatura foi desenvolvido o modelo estrutural, que será 

explicado na primeira parte do capítulo de metodologia. A Figura 11 ilustra o modelo 

estrutural. 

 

 

Figura 11: Modelo estrutural 
Fonte: elaborado pelo autor 
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3 . METODOLOGIA.  

 

A partir do interesse no estudo das subsidiárias de corporações multinacionais 

instaladas no Brasil, se escolheu a indústria automobilística por pertencer a um setor 

compatível com o estudo do fenômeno da responsabilidade social empresarial. 

Particularmente, o presente estudo analisa, a performance de responsabilidade social 

(WOOD, 1991, 2010; CARROLL, 1979, 1991); a influência da estratégia de 

responsividade local na performance de esponsabilidade Social Empresarial (MULLER, 

2006; LUO, 2001; GALBREATH, 2006; KOLK;TULDHER, 2010); a influência do 

alinhamento estratégico na Performance de Responsabilidade Social (PORTER; 

KRAMER, 2006; JAMALI, 2010; HUSTED; ALLEN, 2006; DELMAS; TOFFEL, 2008); a 

influência do engajamento dos stakeholders na Performance de Responsabilidade 

Social (GALBREATH, 2006; MULLER, 2006; PARTRIDGE et al., 2005; FOO, 2007); e a 

influência da Performance de Responsabilidade Social na transferência de 

conhecimento das subsidiárias (BARIN CRUZ, 2010). 

Com base nos argumentos apresentados são propostas as seguintes hipóteses: 

H1: Quanto maior for o grau de responsividade local maior será a performance de RSE; 

H2: Quanto maior for o alinhamento da estratégia de RSE com a estratégia empresarial 

maior será a performance de RSE; H3: Quanto maior for o grau de orientação de 

engajamento com stakeholders locais maior será a performance de RSE; H4: Quanto 

maior for a performance de RSE, maior será a transferência de conhecimento da 

subsidiária. 

Com base nas relações propostas acima foi desenvolvido o modelo estrutural, 

que segundo Hair (2009), pode ser entendido como: “o modelo de caminhos que 

relaciona variáveis dependentes e independentes de acordo com a revisão da literatura 

e experiências previas”. Foram seguidos quatro critérios para analisar a relação causal 

das variáveis (KLINE, 1998; HAIR, 2009): existência de precedência cronológica; a 

direção da relação causal corretamente especificada; a relação X e Y não desaparece 

quando variáveis externas tais como as de causa comum de ambas as variáveis 

mantém-se constantes; e principalmente o quarto critério que defende a necessidade 

da justificativa teórica para o modelo. O modelo estrutural define as relações entre as 
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variáveis não observadas especificando se uma variável latente em particular causa 

mudanças em outras variáveis latentes do modelo (LEMKE, 2005). 

 

3.1  Procedimentos Técnicos 

 

3.1.1   Pesquisa Bibliográfica 

 

 A pesquisa bibliográfica foi feita por meio de bancos de dados, 

compartilhamento de artigos com os pares da área e institutos nacionais e 

internacionais sobre sustentabilidade. Os bancos de dados utilizados foram: Emerald, 

Ebisco, ANPAD, JSTOR e Elsevier. As palavras- chave buscadas foram: corporate 

social performance, responsabilidade social empresarial, Indústria Automobilística, 

Responsabilidade Socioambiental, Corporate Social Performance, Indicadores de 

Resultado Sociais, Desenvolvimento Sustentável, estratégia local de responsabilidade 

social e estratégia global de responsabilidade social. Devido a grande quantidade de 

artigos encontrados, o compartilhamento com os pares e o estudo do referencial teórico 

de cada um permitiu selecionar os artigos mais relevantes para está dissertação. 

 

3.1.2   Pesquisa Expost-Facto 

 

Quando o “experimento” se realiza depois dos fatos. Como o objetivo da 

dissertação é comparar performances empresariais em relação à responsabilidade 

social empresarial, o fenômeno já ocorreu, portanto a pesquisa não acompanhara as 

empresas do presente em diante, mas sim do passado para o presente (GIL, 1991).  

 

3.2  Método hipotético-dedutivo 

 

A metodologia proposta para a investigação é quantitativa, do tipo survey 

(ALRECK; SETTLE, 1995) e segue as seguintes etapas: demanda por informação; 

design da pesquisa; instrumentalização; coleta de dados; processamento de dados; e 

geração de relatório. 
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Como o objetivo de pesquisa é mensurar a performance de RSE das subsidiárias 

e comparar os resultados de acordo com as diferentes estratégias de RSE adotadas 

(Global ou Local) foi feita uma pesquisa empírica que visa explicar este fenômeno. 

 

3.3  Tipo de amostra 

 

Foram utilizados os critérios de (ALRECK; SETTLE, 1995) para a seleção da 

amostra: certificar-se de que a população é capaz de responder as perguntas; 

identificar os filtros; definir critérios de inclusão ou exclusão. 

 Foram enviados questionários para as multinacionais fornecedoras da indústria 

automobilística, mais especificamente para os executivos destas multinacionais do setor 

automobilístico. Dentre estes executivos estão presidentes, vice-presidentes e diretores 

de área, sendo que a maioria dos diretores é responsável pela área de engenharia. A 

partir do universo de 450 empresas, foram obtidos 78 questionários respondidos. Os 

questionários que foram preenchidos e válidos foram utilizados como dados primários 

de pesquisa. A relação das multinacionais foi coletada por meio do mailing da revista 

Automotive Business e filtrada e selecionada a partir da pesquisa de campo. Como não 

existe um diretório centralizado e completo de todos os fornecedores multinacionais da 

indústria automobilística, a lista com os contatos das empresas foi gentilmente cedida 

pela revista e complementada por uma lista menos expressiva do SINDIPEÇAS (o 

sindicato das empresas). 

 

3.3.1   Observação sistemática, individual, estruturada e não participante 

 

 Realizada por um pesquisador que não participa, possui planejamento e realiza-

se em condições controladas para responder aos propósitos preestabelecidos (SILVA; 

MENEZES, 2001).  
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3.4  Coleta de dados 

 

Utilizou-se um questionário como instrumento de coleta de dados (CRESWELL, 

2009). Inicialmente, o questionário seria enviado por email para as empresas 

multinacionais da indústria automobilística para ser respondido pelos executivos, que 

após o preenchimento enviariam este de volta para o pesquisador via email. Porém, 

devido a problemas com o mailing e experiências anteriores decidiu-se pela contratação 

da empresa Insearch para fazer a coleta de dados. Como o mailing foi desenvolvido 

especificamente para esta pesquisa ele apresentava nomes duplos, empresas 

multinacionais e nacionais misturados e dados desatualizados.  

Portanto, primeiro foi necessário filtrar este mailing. Este processo de filtragem 

foi feito a partir do site de cada uma das empresas, ou seja, as empresas foram 

pesquisadas individualmente para diferenciar empresas multinacionais de nacionais e 

atualizar os dados de contato. Outro fator que influenciou na decisão da escolha por 

contratar uma empresa especializada em coleta de dados foi o fato de que por se tratar 

de um questionário longo e com perguntas sobre um tema ainda em desenvolvimento o 

auxilio de uma pessoa acompanhando o respondente na hora do preenchimento 

poderia diminuir erros de interpretação e respostas aleatórias.  

 Este questionário foi enviado via email para os gestores das multinacionais-alvo. 

Porém, como muitas empresas pediam mais informações sobre a pesquisa, foram 

enviadas cartas de apresentação da pesquisa e da instituição pesquisadora. Devido à 

dificuldade de encontrar executivos propostos a responder a pesquisa, optou-se por um 

outro processo de coleta de dados. Do universo de pesquisa foram feitos efetivamente 

188 contatos construtivos, sendo que 78 responderam a pesquisa, 89 apenas com as 

secretárias, 7 recusas, 1 sempre estava em viagem e 7 pediram para agendar para 

outro mês.   

Este novo processo de pesquisa consistiu em: antes de enviar o questionário 

fazer telefonemas para avisar o futuro envio deste questionário e já neste primeiro 

contato agendar horário com os executivos para responderem a pesquisa. Com este 

novo processo de coleta de dados, apesar de mais complexo, as respostas foram 

obtidas com mais facilidade.  
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O preenchimento do questionário foi acompanhado por um profissional de 

pesquisa que auxiliava os executivos no preenchimento via telefone, ou seja, todo o 

processo de coleta foi acompanhado de perto para evitar possíveis erros de 

mensuração do questionário. 

 

 3.5  Desenvolvimento de escalas 

 

O processo de desenvolvimento do questionário é baseado nos estudos de 

Spanberg (2008). Esta metodologia é distinta em comparação a outras abordagens 

para a RSE ou avaliação de sustentabilidade do desempenho dos negócios, pois não 

começa com um objetivo pré-definido que simplesmente serve para ser 

operacionalizado por um conjunto de indicadores padrão. O pesquisador considera o 

desenvolvimento do questionário e a escolha de indicadores como um profundo 

processo social de decisão para a qual uma diversidade de pontos de vista devem ser 

levados em consideração para fornecer uma representação abrangente dos impactos 

diretos e indiretos da RSE. 

O questionário foi validado por experts da área de responsabilidade social antes 

do envio para as multinacionais da indústria automobilistica. Para a tradução das 

questões (do inglês para o português) foi utilizada a técnica da tradução reversa. Nesta 

técnica, uma pessoa com fluência em ambas as linguas traduz as questoes do inglês 

para o português; e em seguida outra pessoa também fluente em ambas as linguas 

retraduz o texto para sua lingua original. Após este processo as questões são 

comparadas para ver se ainda possuem o mesmo sentido. Durante a pesquisa de 

campo o feedback dos primeiros respondentes foi essencial para filtrar qualquer tipo de 

dubiedade ou não entendimento das perguntas. Como o preenchimento foi 

acompanhado via telefone, o respondente teve a oportunidade de esclarecer qualquer 

tipo de dúvida particular. 

O questionário é formado por perguntas fechadas numa escala Likert de cinco 

pontos em que: (5) Concordo Totalmente. Significa que a empresa aplica totalmente o 

fundamento descrito na afirmação. (4) Concordo Parcialmente. Significa que o 

fundamento descrito na afirmação é aplicado na sua maioria. (3) Indeciso. Significa que 
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existem dúvidas se o fundamento é aplicado em sua maioria ou minoria. (2) Discordo 

Parcialmente. Significa que a empresa não aplica o fundamento descrito em sua 

maioria. (1) Discordo Totalmente. Significa que a empresa não aplica o fundamento 

descrito (ALEXANDRE et al., 2003). Porém, de acordo com os pesquisadores também 

existe a possibilidade de utilizar uma escala Likert com um número par de alternativas, 

para que o entrevistado não escolha o meio termo. O problema desta escolha é que o 

entrevistado pode inclinar-se a uma alternativa favorável a sua empresa. 

 

 

3.6  O desenvolvimento dos constructos  

 

Nesta seção é apresentado o desenvolvimento dos seguintes constructos: 

performance social; alinhamento estratégico; responsividade local; engajamento com 

Stakeholders; transferência de conhecimento.  

 

3.7  O constructo de Performance Social  

 

Este constructo foi desenvolvido com base no referencial teórico e também por 

meio do cruzamento de diretrizes de organizações nacionais e internacionais que 

estudam o fenômeno da RSE. Os pesquisadores utilizados para o desenvolvimento do 

constructo foram: Wood (1991, 2010); Waddock e Graves (1997); Mahoney e Thorne; 

(2005); David, Bloom e Hillman (2007); Clarkson (1995); Wartick (1985) e Connor 

(2008). Estes pesquisadores colaboraram para o desenvolvimento do constructo e o 

modo de como este é mensurado. Os índices utilizados por estes autores têm como 

base: Instituto Ethos; GRI; KLD; Dow Jones Sustainability índex; EEA/C3ED. 

Seguindo a definição do conceito de performance social de Wood (1991): 

“descrição de atividades empresariais que focam os impactos e retornos para a 

sociedade, stakeholders e a empresa em si”. Foram utilizados três critérios para o 

desenvolvimento do constructo: atividades intencionais de RSE; mensuração do 

impacto e retorno das atividades da empresa; atividades voltadas a todos os públicos 
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de interesse da empresa. Segue abaixo uma breve descrição dos instrumentos de 

medida compilados 

 

3.7.1   Instituto Ethos 

 

O instituo Ethos que possui sua sede na cidade de São Paulo, foi criado em 

1998 por um grupo de empresários da iniciativa privada com o intuito de trocar 

experiências e desenvolver ferramentas para auxiliar empresas na gestão da 

responsabilidade social empresarial e desenvolvimento sustentável. O instituto é uma 

organização sem fins lucrativos caracterizada como OSCIP (organização da sociedade 

civil de interesse público). Sua missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a 

gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na 

construção de uma sociedade justa e sustentável. A organização é reconhecida 

internacionalmente por seus projetos de parceria com a iniciativa privada, modelos de 

gestão e seus indicadores de resultados. Este modelo de indicadores de resultados 

auxilia empresas a mensurarem suas práticas de RSE. A Figura 12 ilustra esta linha do 

tempo. 
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Figura 12: Linha do Tempo Instituto Ethos 
Fonte: Instituto ETHOS 

 

Com o acúmulo de conhecimento obtido através dos anos de parcerias com 

empresas privadas o instituto ETHOS formulou diretrizes e indicadores de resultados 

para classificar as práticas de RSE. Estes indicadores auxiliarão na formulação do 

questionário desta dissertação para mensurar a performance de RSE das 

multinacionais da indústria automobilística. Os indicadores são divididos em sete 

grandes campos: Valores, Transparência e Governança, Público interno, Meio 

Ambiente, Fornecedores, Consumidores e Clientes, Comunidade e Governo e 

Sociedade. 

 

3.7.3   GRI 

 

 A "global reporting initiative (GRI) é uma ampla rede multistakeholder composta 

por milhares de especialistas de dezenas de países em todo o mundo. Eles participam 

dos grupos de trabalho e órgãos de governança da GRI, usam as diretrizes da GRI em 
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seus relatórios, acessam informações em relatórios baseados na GRI ou contribuem 

para o desenvolvimento da Estrutura de Relatórios de outras formas, tanto formal como 

informalmente. O principal serviço oferecido pela organização é um relatório abrangente 

de indicadores de resultados que permite que empresas mensurem seus resultados de 

RSE. O diferencial deste relatório é sua penetração no meio corporativo que permite a 

comparabilidade entre empresas de diversos setores. Os indicadores do GRI também 

serão utilizados para a formulação do questionário desta dissertação para mensurar a 

performance de RSE das multinacionais da indústria automobilística. Estes indicadores, 

por serem elaborados por uma organização internacional, abrangem temas 

relacionados a globalização das empresas. 

 

3.7.4   O KLD índex 

 

O KLD índex fornece o acesso a uma vasta gama de avaliações independentes 

aplicadas em empresas norte-americanas por meio de questões determinadas por um 

grupo de experts sem relação com as empresas pesquisadas (WADDOCK; GRAVES, 

1997). O KLD avalia cada empresa sobre as dimensões da comunidade governança 

corporativa, diversidade nas relações trabalhistas, meio ambientes, direitos humanos e 

produto. O índice multidimensional tem sido considerado como uma das melhores 

fontes de informação disponíveis para pesquisadores que estudam PSE (HILMAN; 

KLEIN, 2001). 

 

 

3.7.5   O Dow Jones Sustainability Index 

O índice que foi lançado em 1999 é indexado a bolsa de Nova Iorque. Por ser 

antes de tudo um indicador financeiro para investidores avaliarem a capacidade das 

empresas criarem valor a longo prazo, este índice possui uma característica diferente 

dos demais. A utilização deste índice permite também mensurar a sustentabilidade 

econômica das empresas por meio da avaliação da gestão de riscos. 
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3.7.6   O EAA/C3ED  

 

Construído em parceria por pesquisadores da Universidade de Versalhes e a 

Associação Europeia produtora de Alumínio, este índice se baseia em quatro 

dimensões: econômica, ambiental, social e institucional. As principais contribuições 

deste índice são a utilização da dimensão institucional e principalmente a sua 

metodologia de construção. A Tabela 6 ilustra as dimensões e critérios de cada índice: 

Organizações Dimensões  Critérios 

 

 

 

 

 

KLD INDEX 

 

- Comunidade  

- Diversidade 

- Meio ambiente 

- Relações trabalhistas  

- Qualidade do produto 

Doações, suporte à educação, habitação, 
saúde e infraestrutura (comunidade), 
políticas de diversidade no trabalho, defesa 
de grupos minoritários e alta direção 
(diversidade), energia renovável, relatórios 
de impacto ambiental, reciclagem e 
poluição (meio ambiente), programa de 
benefícios, sindicato, canais abertos e 
participativos, divisão de lucros (relações 
trabalhistas) e qualidade, benefícios, 
investimento em P&D e segurança 
(qualidade do produto). 

 

 

 

 

Dow Jones 
Sustainability Index 

 

 - Econômico 

 - Ambiental 

 - Social 

Códigos de conduta, compliance, 
corrupção e suborno, Governança 
Corporativa, gerenciamento de risco, 
especificidades da indústria 
(econômico). Relatórios ambientais 
(ambiental) e filantropia, cidadania 
corporativa, relações trabalhistas, 
desenvolvimento de capital humano, 
relatórios sociais, atração e retenção 
de talentos (social). 

GRI  

 

 - Econômico 

 - Ambiental 

 - Social 

Desempenho econômico, presença 
no mercado e impacto econômico 
indireto (econômico). Comunidade, 
combate a corrupção, políticas 
públicas, competição justa (social). 
Redução de matéria prima, água, 
energia, biodiversidade, controle de 
emissão e produtos e serviços 
(ambiental). 

Instituto Ethos - Valores 
Transparência 

Autorregulação e transparência com 

a sociedade, diálogo e participação, 



70 
 

- Governança 

- Público interno 

- Meio ambiente 

- Fornecedores 

- Consumidores 

- Clientes 

- Comunidade 

- Governo  

- Sociedade 

respeito ao indivíduo, trabalho 

decente, gerações futuras, impacto 

ambiental, seleção, avaliação e 

parceria, dimensão social do 

consumo, comunidade local, ação 

social, transparência política e 

liderança social. 

 

EAA/C3ED 

 

- Econômico 

- Social 

- Ambiental 

- Institucional 

 

Competição, participação e 
produção (econômico). Condições 
de trabalho, oportunidades para os 
trabalhadores, comunicação interna 
e ralação com a comunidade 
(social). Utilização de matéria prima, 
controle de emissões e produto 
(ambiental). Estratégia de RSE, 
cadeia de valor e política ambiental 
(institucional). 

Tabela 6: O constructo de performance social 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.8    O constructo de Alinhamento estratégico 

 

A Tabela 7 ilustra os principais pontos para o desenvolvimento do constructo de 

Alinhamento Estratégico: 

Conceitos Desenvolvimento do questionário 

• Porter e Kramer 

(2006) 

• Husted Allen (2006) 

• Hofman (2001) 

• HARTMANN (2009)  
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• A importância de 

estabelecer um 

posicionamento da 

estratégia de RSE 

assim como é feito 

em relação à 

estratégia 

corporativa.  

 

• Este questionário de HARTMANN (2009), foi 

traduzido e adaptado para o presente estudo. 

Tabela 7: O constructo de alinhamento estratégico. 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.9  O constructo de transferência de conhecimento 

 

A Tabela 8 ilustra os principais pontos para o desenvolvimento do constructo de 

transferência de conhecimento das subsidiárias para as outras unidades da 

multinacional. 

Conceitos Questionário 

Minae (2003) 

Rocha (2009) 

Barin Cruz (2010) 

Rocha (2009) 

 A importância da transferência 

de conhecimento para as 

subsidiárias 

- Em que medida a sua subsidiária é 
importante para outras unidades divisionais da 
corporação  

- Em que medida sua empresa utiliza divulga e 
utiliza as melhores práticas globais (best 
practices)  

- Em que medida a subsidiária brasileira 
colabora e tem influência em outros países em 

que a multinacional atua?  

          Tabela 8: O constructo de transferência de conhecimento. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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3.10  O constructo de engajamento com stakeholders 

 

Este constructo não possui um questionário já utilizado na literatura, portanto foi 

construído com base na revisão da literatura. Os critérios utilizados para a construção 

do constructo foram: as possíveis atividades de RSE que a empresa pode praticar 

(diálogo aberto, mapeamento de stakeholders e participação dos stakeholders no 

processo d gestão da empresa); o estágio de desenvolvimento em que a empresa está 

inserida (da indiferença até a construção compartilhada); os possíveis benefícios que a 

empresa pode ter ao se engajar com os stakeholders. A Tabela 9 ilustra os principais 

pesquisadores e seus respectivos conceitos para o desenvolvimento do constructo de 

engajamento com stakeholders.  

 

Pesquisadores Conceitos 

• Logsdon e Yuthas (1997)  

 

Estágios do desenvolvimento moral 

• Partridge (2005)  

 

Estágios de engajamento com 

stakeholders 

• Swen (2010)  

 

Benefícios e ganhos do engajamento 

com stakeholders 

• Rocha e Goldschmidt (2010)  

 

Melhores práticas de engajamento 

com stakeholders 
• Carroll (2007)  

 

Orientação de engajamento com 

stakeholders 

• Foo (2007) Engajamento com stakeholders no 

contexto global 

          Tabela 9: O constructo de engajamento com stakeholders 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.11  O constructo de Responsividade Local 

 

A Tabela 10 ilustra os principais pontos para o desenvolvimento do constructo de 

Responsividade Local 

 

Conceitos Questionário 

Kolk; Thulder (2010) 

Barlett; Ghosal (1989) 

Hofman (2001)\ 

HUSTED; ALLEN, 2006 

Yip, 1995 

 

• LUO (2001)  

 

A origem do conceito 

O desenvolvimento do conceito 

A adaptação do conceito para a 

RSE 

Este questionário de LUO (2001), Foi 
traduzido e adaptado para o presente estudo. 

 
  
        
          
  
  
      
          
  
  
      

 

          Tabela 10: O constructo de responsividade local 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.12  Variáveis de Controle 

 

País de Origem (diferenças no ambiente institucional), Tamanho da subsidiária 

(gerenciamento e controle) e Idade da subsidiária (subsidiárias mais velhas tendem a 

ser mais autônomas) (ROCHA, 2009). 
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4.  ANÁLISE DOS DADOS 

 

As análises feitas nessa pesquisa foram realizadas a partir dos resultados 

obtidos pela utilização dos softwares PAWS Statistics v. 17 e do AMOS v.18. 

Foi escolhida para a análise de dados uma técnica multivariada, que segundo 

Hair (2009) pode ser entendida como: refere a todas as técnicas estatísticas que 

simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre indivíduos ou objetos sob 

investigação. Mais especificamente foi utilizada a técnica estatística de modelagem de 

equações estruturais (SEM), que permite separar relações para cada conjunto de 

variáveis dependentes. A modelagem de equações estruturais fornece a técnica de 

estimação apropriada e mais eficiente para uma série de equações de regressão 

múltipla, separadas estimadas simultaneamente (HAIR, 2009). 

Esta técnica foi escolhida, pois tem a capacidade de investigar o quão bem as 

variáveis independentes explicam as variáveis dependentes e também permite analisar 

qual variável independente possui mais influência. Isto seria possível com a regressão, 

porém, o modelo estrutural proposta exige a utilização da SEM por apresentar mais de 

uma variável dependente (MARUYAMA, 1998). Para ilustrar as diferença entre a 

Modelagem de Equações estruturais e outras técnicas multivariadas, segue abaixo a 

Tabela 11 com as comparações: 

 

Semelhanças Diferenciais 

 

- Independência das observações 

- Amostras aleatórias de respondentes 

- Linearidade de todos os respondentes  

 

- Estimação de relações de independência 

múltiplas e inter-relacionadas 

- Habilidade para representar constructos latentes 

em relações de dependência 

- Capacidade de explicar o erro de mensuração no 

processo de estimação 

- Capacidade de utilizar relações com mais de uma 

variável dependente 

Tabela 11: O modelo de SEM 
Fonte: Hair (2009) 
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A SEM não se limita a análise de dependência simultânea doa dados; a técnica 

proporciona uma transição de da análise exploratória para uma perspectiva 

confirmatória (Medeiros 2003). A escolha da SEM permite resolver o problema de 

pesquisa: “A gestão da responsabilidade social empresarial possui uma melhor 

performance se gerida de uma forma centralizada ou descentralizada”. Pois, tem a 

habilidade de resolver problemas de pesquisa relacionados às relações causais entre 

constructos latentes que são medidos pelas variáveis observadas (REISINGER, 1999). 

Segundo Iriondo (2003), existem quatro tipos de relações causais: relações causais 

diretas (uma variável causa efeito em outra diretamente); relações causais indiretas 

(variável causa efeito em outra por meio de uma terceira variável); relações espúrias 

(duas variáveis possuem uma variável em comum que causa efeito em ambas); 

associação sem correlação (variáveis possuem uma variável em comum, porém não é 

possível determinar se a variável comum contribui para a covariação entre as duas 

variáveis). 

A escolha da SEM também está de acordo com o objetivo da dissertação: 

mensurar a performance de RSE das subsidiárias e comparar os resultados de acordo 

com as diferentes estratégias de RSE adotadas (Global ou Local). Pois, tem a 

capacidade de estimar a magnitude dos efeitos entre as variáveis e testar s o modelo é 

consistente com os dados observados (MARUYAMA, 1998). 

Foram seguidos os sete estágios de Hair (2009), para o desenvolvimento do 

modelo de equações estruturais: 1) Desenvolver um modelo teórico (definição do papel 

da modelagem confirmatória, especificação das relações causais e tenta evitar o erro 

de especificação). 2) Construir um diagrama de caminhos (Definir constructos 

endógenos e exógenos faz a conexão das relações no diagrama de caminhos). 3) 

Converter o diagrama de caminhos (traduzir a equação estrutural, específica o modelo 

de medidas, determina o numero de indicadores, explica a confiabilidade do constructo 

, identifica as correlações dos constructos e variáveis observadas (indicadores). 4) 

Escolher o tipo de matriz de entrada de dados, verificar as suposições, normalidade dos 

dados, remoção de outliers, se avalia a adequação do tamanho da amostra, má 

especificação do modelo, seleciona o método de estimação do modelo (bootstraping, 

simulações e jackknifing). 5) Avaliar a identificação do modelo, (determinar graus de 
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liberdade e verificação e correção dos problemas de identificação). 6) Avaliar as 

estimativas do modelo e qualidade do ajuste, (identificar e corrigir as estimativas 

transgressoras, ajuste do modelo estrutural e comparar os modelos concorrentes). 7) 

Interpretação e verificação do modelo (justificativa teórica). 

 

4.1  Análise Descritiva da Amostra  

 

Nesta seção serão apresentadas as análises descritivas da amostra, como: início 

das operações no Brasil, número de funcionários, local de origem da empresa e 

faturamento anual. 

 

 

Gráfico 1: Idade das multinacionais 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir do Gráfico 1 é possível destacar duas décadas que destoam da curva de 

crescimento. Até a década de 1980, o crescimento do número de empresas era 

constante, porém na década de oitenta percebe-se uma brusca redução. O outro 

período que merece destaque é a década de noventa, este fenômeno pode ser 

explicado devido à abertura de mercado nesta década. 

Em relação à origem das multinacionais é possível constatar a superioridade 

numérica de empresas de origem europeia:  

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Antes 
dos anos 

60 

Decada 
de 

sessenta 

Decada 
de 

setenta 

Decada 
de 

oitenta 

Decada 
de 

noventa 

após 
anos  
2000 

Série1 



77 
 

 

Gráfico 2: Países de origem das multinacionais 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir dos Gráficos 3 e 4 abaixo percebe-se uma homogeneidade na amostra 

em relação ao porte das empresas, pois tanto os dados em relação a número de 

funcionários quanto faturamento em anual (em Reais) não apresentam grandes 

dispersões. 

 

 

Gráfico 3: Número de funcionários das multinacionais 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 4: Faturamento das multinacionais 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2  Modelagem de Equações Estruturais 

 

Para os cálculos dos índices de ajustes das variáveis do modelo de equações 

estruturais, utilizou-se como referencia a Tabela 12 abaixo: 

Estatística Valores de referência Descrição 

 

 

 

X² e P-value 

Quanto menor melhor; p > 

0.05 

X²: qui-quadrado é a 

medida fundamental usada 

em SEM para quantificar 

diferenças entre matrizes 

de covariância 

Observada estimada. 

P-value: nível de 

significância do teste qui-

quadrado. 

X²/gl > 5 – Ajustamento ruim X²/gl: indica a diferença 

entre as matrizes de 

 0.27  
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]2;5 ] – Ajustamento sofrível 

]1:2] – Ajustamento bom 

~ 1 – Ajustamento muito bom 

covariância observada 

estimada. 

CFI 

GFI 

AGFI 

TLI 

< 0.8 – Ajustamento ruim 

[0.8;0.9[ – Ajustamento 

sofrível 

[0.9;0.95[ –- Ajustamento bom 

≥ 0.95 – Ajustamento muito 

bom 

CFI: grau de adequação do 

modelo em relação ao 

modelo independente. 

GFI: grau de adequação do 

modelo em relação ao 

modelo nulo. 

AGFI: índice baseado no 

GFI que mede diferentes 

graus de complexidade do 

modelo. 

TLI: comparação 

matemática de um modelo 

teórico de mensuração 

especificado com um 

modelo nulo de referencia. 

RMSEA >0.10 – Ajustamento ruim 

 

]0.05;0.08] Ajustamento bom 

 

≤0.05 – Ajustamento muito 
bom 

 

 

RMSEA: representa o 

quanto um modelo se 

ajusta a uma população e 

não apenas a uma amostra 

usada para estimação. 

Tabela 12:Índices da SEM 
Fonte: Maroco (2010) e Hair et al (2009). 
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4.3  Pressupostos do Modelo de Equações Estruturais 

 

4.3.1   Inexistência de pontos fora da curva (outliers) 

Nenhum outlier foi retirado da mostra por não demonstrar anormalidade. Hair 

(2009) defende a manutenção da amostra caso nenhuma observação não seja 

representativa da população observada. 

 

4.3.2   Linearidade 

 

Apesar do modelo de equações estruturais não exigir linearidade, as variáveis 

utilizados do tipo ordinal somente poderão ser tratadas como variáveis quantitativas ao 

comportar-se linearmente (MAROCO, 2010). Para isso utilizou-se do teste de 

correlação de Pearson, que varia de -1 a +1. Quanto mais próximo o valor for de zero, 

menor será a relação, indicando que não existe correlação entre elas (HAIR, 2009). 

 

4.3.3   Normalidade 

 

A avaliação do pressuposto de normalidade multivariada pode ser feito pela 

utilização das medidas de curtose (Ku) e da assimetria univariada (sk), do modo que se 

configura uma distribuição normal quando as variáveis manifestas apresentam sk e ku 

próximos de zero. Porém, Maroco (2010), argumenta que somente para condições de 

violação extrema da normalidade (sk>2 e ku> 7) a qualidade dos índices de 

ajustamento e das estimativas dos parâmetros são questionáveis. A Tabela 13 abaixo 

ilustra os índices 
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Performanc

e 
Alinhament

o 
responsividad

e 
Engajament

o 
Transferênci

a 

N 78 78 78 78 78 

Normal 
Parameters

a

,b
 

Mean 3.7198 4.4135 3.6090 3.3291 2.6923 

Std. 
Deviatio
n 

.67549 .69882 .93332 1.14780 1.09409 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolut
e 

.073 .201 .162 .141 .094 

Positive .069 .201 .106 .094 .094 

Negative -.073 -.198 -.162 -.141 -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z .648 1.772 1.434 1.244 .834 

Asymp. Sig. (2-tailed) .794 .004 .033 .090 .490 

      

Tabela 13: Normalidade 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verificada o pressuposto da normalidade, Maroco (2010) relata que o método da 

máxima verossimilhança (ML) produz resultados eficientes e consistentes. 

 

4.3.4   Ausência de multicolinearidade 

 

O teste do Valor de tolerância e Fator de inflação da variância (VIF – Variance 

Inflation Factor) identificam a multicolinearidade entre as variáveis (MAROCO, 2010). 

Os resultados do teste VIF apresentaram valores entre o intervalo de (1<VIF>1,4), 

atendo assim ao pressuposto de não haver multicolinearidade entre as variáveis 

independentes.  
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5.  RESULTADOS 

 

Com base na análise dos coeficientes de correlação de Pearson é possível 

constatar o pressuposto de linearidade dos dados, pois todos os coeficientes têm 

valores positivos e menores que 0,7 (PESTANA; GAGEIRO, 2008). A Tabela 14 ilustra 

estes índices. 

 

 

Engajamento 
 
 

Transferência 
 
 

Responsividade 
 
 

Performance 
 
 

Alinhamento 
 
 

Engajamento Pearson 
Correlation 

1 .129 .286
*
 .299

**
 .132 

Sig. (2-tailed) 

 

.261 .011 .008 .250 

N 78 78 78 78 78 

Transferência Pearson 
Correlation 

.129 1 .544
**
 .389

**
 .086 

Sig. (2-tailed) .261 

 

.000 .000 .452 

N 78 78 78 78 78 

responsividade Pearson 
Correlation 

.286
*
 .544

**
 1 .435

**
 .215 

Sig. (2-tailed) .011 .000 

 

.000 .059 

N 78 78 78 78 78 

Performance Pearson 
Correlation 

.299
**
 .389

**
 .435

**
 1 .475

**
 

Sig. (2-tailed) .008 .000 .000 

 

.000 

N 78 78 78 78 78 

Alinhamento Pearson 
Correlation 

.132 .086 .215 .475
**
 1 

Sig. (2-tailed) .250 .452 .059 .000 

 

N 78 78 78 78 78 

Tabela 14: Índices de ajustes 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A partir do modelo estrutural proposto foram analisadas as relações entre os 

constructos e as variáveis/indicadores para validação dos mesmos. Para isso utilizou-se 

o calculo da confiança composta (CC) e variância extraída (AVE) segundo as 
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recomendações de Prado (2006). Esta análise é feita para validar a capacidade que os 

indicadores de um constructo têm de medir com precisão o que eles se propõem a 

medir. A validade pode ser convergente ou discriminante (HAIR et al., 2009), sendo que 

a primeira indica até que ponto os indicadores se correlacionam positivamente com 

outros do mesmo constructo e se convergem para o mesmo constructo. Já a segunda 

validade determina em que medida os constructos se correlacionam entre si 

(CHURCHILL Jr; YACOBUCCI, 2005). 

A validade convergente é feita a partir do cálculo da CC e da AVE (HAIR, 2009). 

A CC é calculada para verificar a consistência interna dos indicadores, descrevendo o 

grau em que eles representam o constructo latente. Já a AVE reflete a quantidade de 

variância de cada indicador que é utilizada para compor a avaliação do constructo. 

Portanto, estes cálculos são feitos para saber se os indicadores são confiáveis e se são 

consistentes em sua mensuração. 

Os padrões estipulados como ideais segundo Hair (2009) são CC >0,7 e AVE > 

0,5. A partir do output do software AMOS para os coeficientes padronizados foi utilizado 

o software MS-Excel para a efetuação dos cálculos da CC e da AVE dos fatores. Com 

base nos dados obtidos, os indicadores com menor carga foram retirados, pois segundo 

Hooper, Caughlan e Mullen (2009) é uma boa prática acessar os ajustes individuais de 

cada constructo para determinar qual item é o mais fraco e então removê-lo da análise. 

Apesar da utilização desta metodologia de remoção, o critério mais importante para a 

escolha das cargas foi com base na revisão da literatura, que segundo Hair (2009) é de 

suma importância na modelagem de equações estruturais. Os constructos apesar de 

modificados continuam com as perguntas referentes a cada conceito extraído da 

revisão da literatura. 

Após a remoção, o modelo foi recalculado e assim gerado novos coeficientes de 

regressão padronizados os quais foram novamente utilizados para o calculo da CC e 

AVE até que os padrões estipulados fossem satisfeitos. A Tabela 15 ilustra estes 

índices: 
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ANTES   DEPOIS   

CONSTRUCTOS CC AVE CC AVE 

Performance de RSE 0.91 0.34 0.79 0.39 

Alinhamento Estratégico 0.77 0.46 0.76 0.52 

Responsividade Local 0.81 0.53 0.82 0.61 
Engajamento com 
Stackholder 0.9 0.75 0.9 0.75 
Transferência de 
conhecimento 0.8 0.59 0.8 0.59 

Tabela 15: Validade convergente 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Com exceção do constructo de performance de responsabilidade social, todos os 

outros índices passaram nos testes de confiança composta (CC) e análise de variância 

extraída (AVE). Essa exceção pode ser justificada com base nos argumentos de Hair 

(2009), que defende que nenhum valor único mágico para os índices de ajuste separa 

os modelos bons dos ruins, de maneira que a qualidade do ajuste depende 

consideravelmente das características do modelo, incluindo tamanho amostral e a 

complexidade do modelo. O constructo de performance de responsabilidade social por 

ser muito complexo apresentou estes índices para que todos os conceitos retirados da 

revisão da literatura fossem preservados. 

Após verificada a validade convergente foi analisada a validade discriminante 

dos constructos. Para isto utilizou-se o cálculo das variâncias compartilhadas, método 

sugerido por Fornell e Larcker (1981), que consiste na verificação da variância entre os 

constructos e dos constructos com seus respectivos indicadores. Caso haja uma maior 

variância entre os constructos do que entre eles e os seus indicadores, ocorre a 

violação da validade discriminante. A Tabela 16 ilustra a validade discriminante. 
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  Respon
sividad
e Local 

Engajament
o com 

Stakeholder
s 

Alinhament
o 

Estratégico 

Trnsferênci
a de 

conhecimen
to 

Performan
ce de RSE 

Responsividade 
Local 

0.61     

 
 

Enga. Stakeholders 0.33 

 
 

0.75 

   

 
 

Alinha. Estratégico 0.075 0.099 

 
 

0.52 

  

 
 

Transf. de conhec. 0.409 0.099 0.063 

 
 

0.59 

 

 
 

Performance de 
RSE 0.248 0.274 0.258 0.168 

 
 

0.39 

Tabela 16: Validade discriminante 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com base na tabela acima verifica-se que os constructos atendem as 

especificidades do método proposto por Fornell e Larcker (1981), uma vez que os R 2 

são inferiores aos valores de AVE, demonstrando que a validação discriminante dos 

cinco constructos é plausível. 

Após o tratamento dos indicadores por meio da análise convergente e 

discriminante, o modelo de equações tomou o seguinte formato, conforme ilustra a 

Figura 13. 
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Figura 13: Novo modelo 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Nota: Q13.1: Adaptação em relação a clientes; Q13.2: Adaptação em relação às 

políticas governamentais; Q13.3: Adaptação em relação a concorrência. Q16.2: 

prioridade em relação a questões socioambientais; Q16.3: Entendimento da missão por 

todos os colaboradores; Q16.4: inclusão de questões socioambientais no treinamento 

global; Q17.1: parceria com stakeholders locais; Q17.2: participação dos stakeholders 

no planejamento de RSE; Q17.3: conhecimento dos objetivos dos stakeholders locais; 
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Q18.1: diferenciação da subsidiária em relação a atividades sustentáveis; Q18.2: papel 

de liderança da subsidiária em relação a questões socioambientais; Q18.3: frequência 

de transferência de conhecimento em relação a atividades sustentáveis; Q19.20: 

contribuição com a infraestrutura da comunidade local; Q19.23: processos de 

mapeamento e análise ambiental; Q19.26: influência de questões socioambientais no 

processo de desenvolvimento de produtos; Q19.29: transparência dos compromissos 

éticos; Q19.32: programas de benefícios para o publico interno; Q 19.35: gestão de 

riscos. O modelo estrutural ilustrado acima apresenta os seguintes índices de 

ajustes,conforme ilustra a Tabela 17. 

 

Estatística Resultado 

X² e P-value 169 e 0.009 

X²/gl 1.271 

CFI 0.935 

GFI 0.836 

AGFI 0.77 

TLI 0.918 

RMSEA 0.60 
Tabela 17: Resultados do modelo de ajuste 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Os resultados apresentados na tabela acima revelam que o modelo estrutural 

enquadra-se nos critérios estabelecidos, sendo eles: CFI: 0,935; GFI: 0,836; TLI: 0,918; 

AGFI: 0,77; X²/gl: 1,27 e RMSEA: 0,60.  

 

Para a comprovação das hipóteses foi analisado o valor de significância do teste 

t. O modelo estrutural apresenta as seguintes relações entre os constructos, conforme 

ilustra a Tabela 18. 

 

 

 

 

 

 



88 
 

      Estimate S.E. C.R. P 

Performance de 
RSE <--- 

Responsividade 
Local 

0.275 
0.08

2 3.341 *** 

Performance de 
RSE <--- 

Alinhamento 
Estratégico  

0.611 
0.18

5 3.301 *** 

Performance de 
RSE <--- 

Engajamento com 
stakeholders 

0.035 
0.04

1 0.868 0.385 

Transferência de 
Conhecimento <--- 

Performance de 
RSE 

-1.45 
0.49

6 -2.92 0.003 

Transferência de 
Conhecimento <--- 

Alinhamento 
Estratégico 

2.269 
0.66

1 3.432 *** 

Transferência de 
Conhecimento <--- 

Engajamento com 
stakeholders 

-0.105 
0.10

7 
-

0.981 0.326 

Tabela 18: Valor de significância 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Em relação aos indicadores, para aceitação das hipóteses, o Critical Ratio (CR) 

deve ser superior a 1,96 para uma significância em nível 0,05 e acima de 2,58 para 

uma significância em nível de 0,01. As hipóteses H1, H2, H4, H2b foram suportadas. 
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O modelo estrutural apresenta os seguintes coeficientes, conforme ilustra a 

Figura 14. 

 

Figura 14: Coeficientes do modelo estrutural 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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De acordo com os dados apresentados na Figura 12 observa-se que a amostra 

pesquisada não suportou todas as hipóteses. Verifica-se em consonância com os 

índices de significância que os constructos referentes às hipóteses H1, H2, H4 e H2b 

foram suportadas a partir do “teste t” realizado no software AMOS, sendo que todas as 

hipóteses foram significantes ao nível de 0.01. 

A primeira hipótese (H1) avalia se as práticas gerenciais locais influenciam 

positivamente na performance de RSE, mais especificamente se a empresa se adapta 

as características do ambiente local da subsidiária em relação a clientes, políticas 

governamentais e concorrência. A amostra investigada revelou existir relação positiva 

entre a Responsividade Local e a Performance de RSE. Esta relação positiva confirma 

os argumentos utilizados na revisão da literatura nos estudos de (MULLER, 2006), 

(KOLK; TULDER, 2009), (KOLK; PINSKE, 2008), (VERBEKE, 2009) que tem como 

base os estudos em negócios internacionais de (LUO, 2001), (BARLETT; GHOSHAL, 

1989) e (YIP, 1992). 

A H2 avalia se os padrões globais de RSE influenciam positivamente a 

performance de RSE, mais especificamente se as questões socioambientais são 

prioridade na multinacional, se a missão da empresa é difundida e se práticas de RSE 

fazem parte do treinamento global da multinacional. A amostra investigada revelou 

existir relação positiva entre o Alinhamento Estratégico com a Performance de RSE. 

Esta relação positiva confirma os argumentos utilizados na revisão da literatura nos 

estudos de (PORTER; KRAMER, 2006), (HUSTED; ALLEN, 2006), (HOFMAN, 2001). 

A H3 avalia se o engajamento com os Stakeholders influência positivamente na 

Performance de RSE, ou seja, se os principais públicos de interesse possuem voz 

dentro da organização. A amostra revelou não existir relação positiva entre o 

Engajamento com os Stakeholders e a Performance de RSE. Este resultado não 

confirma os argumentos utilizados na revisão da literatura nos estudos de (FOO, 2007), 

(CARROLL, 2007) e (PARTRIDGE et al., 2005). 

A H4 avalia se elevados padrões de práticas sustentáveis influenciam na 

transferência reversa de conhecimento, ou seja, se elevados padrões em relação aos 

indicadores de comunidade, meio-ambiente, produto, transparência, público interno e 

gestão de riscos são catalisadores no processo de transferência de conhecimento da 
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subsidiária para as outras unidades da multinacional. A amostra revelou existir relação 

positiva entre a performance de RSE e a transferência de conhecimento. Esta relação 

positiva confirma os argumentos utilizados na revisão da literatura nos estudos de 

(MINAE, 2003), (ROCHA, 2009), (BARIN CRUZ, 2007). 

A H2b avalia se padrões globais de RSE, influenciam na transferência de 

conhecimento da multinacional, ou seja, se a subsidiária possuir conhecimento destes 

padrões globais influenciam na frequência de transferência de conhecimento, 

diferenciação da subsidiária em relação as práticas sustentáveis e exercer papel de 

liderança em projetos globais de RSE. A amostra revelou existir relação positiva entre o 

alinhamento estratégico e a transferência de conhecimento. 

A H3b avalia se o engajamento com os stakeholders influência na transferência 

de conhecimento, ou seja, se a empresa aprende com os stakeholders locais para 

posteriormente transferir este conhecimento para a matriz. A amostra revelou não existir 

relação positiva entre o engajamento com stakeholders e a transferência de 

conhecimento. 
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6.  ANÁLISE, DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao analisar alguns dos fatores que influenciam a performance de 

responsabilidade social, o presente estudo aprofunda o entendimento da gestão 

internacional da responsabilidade social, demonstrando a possibilidade de escolha de 

múltiplas estratégias. Esta análise também demonstrou o baixo engajamento das 

multinacionais com os stakeholders locais e a importância estratégica da transferência 

reversa de conhecimento em relação às práticas de RSE. 

Assim como a estratégia organizacional, a estratégia de responsabilidade social 

também está sujeita a escolhas entre padronização global ou adaptação local. Em 

continuidade ao trabalho de Husted e Allen (2006) que adaptaram o modelo de 

integração-responsividade de Bartlett e Ghoshal (1989), Prahalad e Doz (1987), e 

estendido por Yip (1992) para a RSE, o presente estudo propõe um modelo com três 

possíveis estratégias de RSE: global, local e transnacional, sendo que a escolha destas 

estratégias de RSE é independente da escolha da estratégia organizacional. 

Portanto, a multinacional além de optar por uma estratégia organizacional global, 

local ou transnacional, também deve fazer a escolha por uma estratégia de RSE Global, 

local ou transnacional. A Figura 15 ilustra estas combinações: 

 

 

Figura 15: Possíveis combinações estratégicas 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O presente estudo demonstrou que a melhor escolha estratégica para as 

multinacionais da indústria automobilística é a adoção da estratégia organizacional de 

responsividade local (local) e a adoção da estratégia de alinhamento estratégico 

(global) para a estratégia de RSE. 

A adoção de uma estratégia de RSE global pode ser explicada pela teoria 

institucional, pois a multinacional ao seguir padrões globais de sustentabilidade possui 

uma melhor performance de RSE. O fato do engajamento com os stakeholders locais 

não ter influenciado positivamente a performance de RSE não que quer dizer 

necessariamente que a adoção de uma estratégia de RSE local seja ruim, mas sim que 

as empresas multinacionais não estão investindo neste engajamento. Portanto, estas 

multinacionais podem estar perdendo oportunidades de negocio devido a essa 

indiferença com os stakeholders locais.  

A alta performance de RSE demonstrou ser uma grande oportunidade para as 

subsidiárias obterem uma importância global na gestão da multinacional. No caso da 

indústria automobilística, em que a sua estrutura internacionalizada exige grande escala 

a situação é ainda mais pertinente. Para a subsidiária transferir conhecimento para as 

outras unidades da multinacional em relação a produtos e processos são necessários 

muitos recursos financeiros, humano e de tempo, já a transferência de conhecimento de 

RSE, pode ser uma oportunidade mais rápida e vantajosa.  
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7.  Conclusão 

 

Este estudo preocupou-se com as questões relativas adoção a de estratégias 

globais ou locais de RSE, transferência reversa de conhecimento e os fatores 

influenciadores da performance de RSE. 

O estudo respondeu ao problema de pesquisa: “A gestão da responsabilidade 

social empresarial possui uma melhor performance se gerida de uma forma centralizada 

ou descentralizada, ou seja, adotar uma estratégia global alinhada com a matriz ou 

desenvolver práticas localmente de acordo com as necessidades e características do 

ambiente institucional em que as subsidiárias estão inseridas”. Demonstrando que no 

caso da gestão internacional da RSE na indústria automobilística a adoção de uma 

estratégia global influenciará positivamente na performance de RSE. Porém, os 

resultados encontrados também demonstram que as multinacionais da indústria 

automobilística não possuem elevados padrões de excelência ao praticar o 

engajamento com os stakeholders locais, o que demonstra uma futura oportunidade de 

negócios para estas empresas. 

O estudo também cumpriu com os objetivos propostos: mensurar a performance 

de RSE das subsidiárias e comparar os resultados de acordo com as diferentes 

estratégias de RSE adotadas (Global ou Local); desenvolver um instrumento 

quantitativo de mensuração da performance de RSE; desenvolver um instrumento 

quantitativo de mensuração do engajamento com stakeholders; mensurar a influência 

do engajamento com os stakeholders locais com a performance de RSE; mensurar a 

influência do alinhamento estratégico da RSE entre a matrizes e suas respectivas 

subsidiárias com a performance de RSE; mensurar a influência da adoção da estratégia 

organizacional de Responsividade Local com a performance de RSE; mensurar a 

influência da Performance de RSE com a transferência de conhecimento de RSE das 

subsidiárias para as outras unidades da organização. 

A partir dos resultados e discussões aqui tratadas, o presente estudo contribui 

para o campo de pesquisa em estratégia internacional dada a necessidade de estudos 

quantitativos em relação à gestão internacional da RSE. A tabela 19 abaixo ilustra essa 

necessidade: 
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Embora existam estudos abordando o tema RSE, a 

questão da internacionalização dessas práticas ainda está 

em desenvolvimento na academia 

(KOLK; TULDER, 2010 

Mais especificamente, a questão da comparação entre a 

adoção de uma estratégia global versus local não foi 

abordada profundamente  

(JAMALI, 2010) 

Cita a falta de estudos conclusivos em relação a 

confrontação entre a responsividade local e a integração 

global em relação à estratégia de RSE. 

Muller (2006) 

Tabela 19: Contribuições de pesquisa 
Fonte elaborada pelo autor 

 

 

 

Este estudo também deu continuidade ao trabalho de Husted e Allen (2006) que 

adaptaram o modelo de integração-responsividade de Bartlett e Ghoshal (1989), 

Prahalad e Doz (1987), e estendido por Yip (1992) para a RSE. O fruto desta 

continuidade é ilustrado na tabela abaixo, que demonstra as possíveis escolhas 

estratégicas em relação à RSE: 

 

 

Figura 15 Figura 15: Possíveis combinações estratégicas 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Outras duas contribuições deste estudo para o campo de negócios internacionais 

foram o desenvolvimento de dois instrumentos quantitativos de medida, estes dois 

questionários mensuração a performance de RSE e o engajamento com stakeholders. 

Ambos os conceitos são muito abordados na literatura, porém sem instrumentos de 

medida consolidados. 

Por último, o estudo contribui para o campo gerencial ao demonstrar a falta de 

engajamento com stakeholders locais. Caso praticado, além de existir a possibilidade 

de novas oportunidades de negócio, as multinacionais poderiam obter vantagem 

competitiva em relação à RSE devido ao comprometimento a longo prazo da estratégia 

de RSE. Essestreitar relacionamentos, gerenciar riscos e melhorar a imagem 

corporativa das empresas. 

 

7.1 . Limitações da pesquisa 

 

As limitações do estudo referem-se principalmente a escolha de apenas uma 

indústria para a pesquisa, ou seja, apesar da indústria automobilística possuir 

características chave para este estudo, estudos com outras indústrias devem ser feitos 

para a generalização dos resultados no campo da gestão internacional. 

Outra limitação, está relacionada a técnica estatística utilizada. A SEM é uma 

técnica estatística que apresenta melhores resultados com grandes amostras, por isso 

devido a exigência de normalidade dos dados foi utilizado o método de estimação de 

verossimilhança. Porém em um futuro estudo com mais de uma indústria este número 

de amostra pode ser alcançado mais facilmente. 
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APÊNDICE 

FILTRO: Sua empresa é uma multinacional? Sim (   ) Não (   ) Encerra 

 

Parte 1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

 
Prezado respondente, agradecemos sua participação na nossa pesquisa. Lembramos que todas as informações 
serão tratadas em conjunto, ou seja, o nome da empresa e as respostas concedidas nunca serão publicadas 
separadamente. 
1. Empresa: ________________________________________ 
2. Nome e cargo do respondente: _________________________________________ 
3. País de Origem da Empresa: _______________________________________  
4.  Ano de Abertura da Empresa no Brasil_________________________________ 
5. Número aproximado de funcionários da subsidiária: _______________________________ 

5.1. Faturamento aproximado no último ano: _____________________________________ 

5.2 POSIÇÃO NA CADEIA: TIER  1 2 3 

(*)  Tier 1 = fornece direto à montadora (sistemista);  
       Tier 2 = fornece ao sistemista (uma empresa entre sua empresa e a montadora);  
       Tier 3 = duas empresas entre sua empresa e a montadora. 

 

13. As questões a seguir são referentes à capacidade de resposta de sua empresa em relação ao ambiente externo 
local (brasileiro) : 
                                                                                                                                                                    Discordo                        
Concordo 
                                                                                                                                                                    Totalmente               
Totalmente 

13.1 Em relação a estratégia global da matriz a sua subsidiária adota diferentes 
estratégias de desenvolvimento de produtos e processos de acordo com as 
necessidades dos clientes 

1 2 3 4 5 

13.2 Em relação a estratégia global da matriz a sua subsidiária adota diferentes 
estratégias de desenvolvimento de produtos e processos de acordo com as 
políticas governamentais 

1 2 3 4 5 

13.3 Em relação a estratégia global da matriz a sua subsidiária adota diferentes 
estratégias de desenvolvimento de produtos e processos de acordo com a atuação 
da concorrência 

1 2 3 4 5 

13.4 Em relação a estratégia global da matriz a sua subsidiária adota diferentes 
estratégias de desenvolvimento de produtos e processos de acordo com as 
mudanças do mercado 

1 2 3 4 5 

 

Parte 5- Responsabilidade Social Empresarial DA SUBSIDIÁRIA  

 
16. As questões a seguir são relacionadas ao alinhamento estratégico entre matriz e subsidiária: 
                                                                                                                                                                    Discordo                        
Concordo 
                                                                                                                                                                    Totalmente               
Totalmente 

16.1 Na subsidiária, todas as metas de responsabilidade social e ambiental estão 
ligadas as metas da corporação (matriz). 

1 2 3 4 5 

16.2. Os diretores da matriz consideram as questões socioambientais como alta 
prioridade. 

1 2 3 4 5 

16.3  A matriz possui uma clara missão estratégica que é comunicada e entendida 
por todos os colaboradores da subsidiária. 

1 2 3 4 5 

16.4. Questões socioambientais, políticas e procedimentos são incluídos no 
treinamento formal (internacional) dos empregados da organização. 

1 2 3 4 5 
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17. As questões a seguir são relacionadas ao engajamento com stakeholders: 
                                                                                                                                                                    Discordo                        
Concordo 
                                                                                                                                                                    Totalmente               
Totalmente 

17.1 A empresa sempre busca soluções em parceria com seus stakeholders locais.  1 2 3 4 5 

17.2 Os principais stakeholders locais participam do planejamento de 
Responsabilidade Social Empresarial. 

1 2 3 4 5 

17.3 A subsidiária conhece os objetivos de seus stakeholders locais 1 2 3 4 5 

 
18. As questões a seguir são relacionadas à transferência reversa de conhecimento de responsabilidade social 
empresarial: 
                                                                                                                                                                    Discordo                        
Concordo 
                                                                                                                                                                    Totalmente               
Totalmente 

18.1 Sua subsidiária se diferencia das demais subsidiárias da corporação em razão 
de atividades relacionadas a responsabilidade social e/ou ambiental? 

1 2 3 4 5 

18.2 Sua subsidiária possui um papel de liderança em projetos mundiais da 
corporação em virtude de alguma atividade relacionada à responsabilidade 
social e ou ambiental? 

1 2 3 4 5 

18.3  Sua subsidiária desenvolve projetos relacionados à responsabilidade social e 
/ou ambiental, que são transferidos frequentemente para outras subsidiárias da 
corporação? 

1 2 3 4 5 

 
 
 
19 e ss. As questões a seguir são relacionadas às práticas de RSE: 
                                                                                                                                                                    Discordo                        
Concordo 
                                                                                                                                                                    Totalmente               
Totalmente 

19. Sua subsidiária possui uma política formal de relacionamento com a 
comunidade, mantém comitês permanentes ou grupos de trabalho com a 
participação de lideranças locais para analisar e monitorar seus impactos. 

1 2 3 4 5 

20. Sua subsidiária contribui com melhorias na infraestrutura ou ambiente local 
que possam ser usufruídos pela comunidade (habitações, escolas, 
hospital, estrada etc.) 

1 2 3 4 5 

21. Sua subsidiária possui programas para empregar o maior número de 
moradores do local em que esta inserida, dando-lhes formação com o 
objetivo de aumentar os níveis de qualificação local.  

1 2 3 4 5 

22. A política ambiental da subsidiária é formal e de conhecimento de todos os 
empregados 

1 2 3 4 5 

23. Sua subsidiária dispõe de processos para mapeamento e análise sistêmica 
para melhoria da qualidade ambiental 

1 2 3 4 5 

24. Sua subsidiária estipula claramente metas para utilização e controle de 
recursos (energia renovável, água, resíduos, reciclagem, e preservação da 
biodiversidade) 

1 2 3 4 5 

25.  A subsidiária investe em P&D visando produtos mais sustentáveis 1 2 3 4 5 

26. Os valores, princípios éticos da subsidiária e o desenvolvimento 
sustentável, são considerados dimensões importantes na concepção ou 
reformulação dos processos de produção e venda de seus produtos e/ou 
prestação de serviços. 

1 2 3 4 5 

27. A subsidiária investe em programas especiais com foco em saúde e 
segurança do consumidor/cliente 

1 2 3 4 5 

28. A subsidiária possui estrutura que contempla um conselho administrativo 
ou consultivo e uma auditoria externa independente 

1 2 3 4 5 

29. A subsidiária expõe publicamente os compromissos éticos 1 2 3 4 5 

30. A subsidiária possui uma política de valorização da diversidade e não 
discriminação que derivam em processos formais para processos de 
seleção, treinamento, denuncia e promoção. 

1 2 3 4 5 
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31. A subsidiária possui um canal de comunicação consolidado com os 
sindicatos, mantendo-os informados e fornecendo-lhes dados financeiros e 
relativos a objetivos que afetam os empregados para subsidiar a 
discussão. 

1 2 3 4 5 

32. A subsidiária possui programas de benefícios satisfatórios para todos os 
empregados 

1 2 3 4 5 

33. Ao desenvolver ou aperfeiçoar modelos de negócios a empresa leva em 
conta, desde a concepção, os princípios de sustentabilidade ambiental e 
social e as oportunidades a ela relacionadas. 

1 2 3 4 5 

34. A subsidiária possui um programa para gerenciamento de riscos e crises 
financeiras 

1 2 3 4 5 

35. A subsidiária elabora um plano de negócios detalhado para cada novo 
produto ou negócio. 

1 2 3 4 5 

36. A subsidiária possui canal aberto com consumidores. 1 2 3 4 5 

37. A subsidiária participa (com papel de liderança) frequentemente de 
reuniões com o governo para discutir as práticas de RSE. 

1 2 3 4 5 

38. A subsidiária possui um canal aberto com a mídia, compartilhando 
informações sobre o desenvolvimento de práticas de RSE e seus 
impactos. 

1 2 3 4 5 

39. Os valores e códigos de conduta da empresa contemplam a RSE? 1 2 3 4 5 
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Carta de Apresentação enviada para as empresas 

 

 

 Este questionário faz parte do Projeto “EXTRAPOLANDO OS LIMITES DE CENTROS DE 

EXCELÊNCIA EM SUBSIDIÁRIAS ESTRANGEIRAS DE EMPRESAS MULTINACIONAIS”, que está 

sendo desenvolvido pela equipe “Estudos de Estratégia em Gestão Internacional” do 

mestrado da faculdade ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).  

 

O objetivo desse projeto de pesquisa consiste na compreensão do fenômeno de 

desenvolvimento dos centros de excelência. As questões foram preparadas para avaliar 

a importância de diversos aspectos no processo de gestão destas multinacionais. A 

experiência que a sua empresa já acumulou pode trazer grandes contribuições para um 

melhor entendimento dessa questão.  

 

Todas as empresas multinacionais do setor automobilístico estão sendo 

convidadas para contribuir para este estudo. As empresas participantes serão 

automaticamente incluídas na lista daquelas que receberão os resultados consolidados 

da pesquisa e convidadas a participar do workshop de divulgação e discussão dos 

resultados. Sabemos quão precioso é o seu tempo e antecipadamente agradecemos a 

sua contribuição. Todos os dados serão tratados de maneira estritamente confidencial. 

Para tanto os resultados da pesquisa serão apresentados somente de forma agregada, 

ou seja, nenhuma empresa será identificada nos resultados da pesquisa.  

 

Coordenador da pesquisa: 

 

Prof. Dr. Marcos Amatucci 

PMGI/ESPM-SP 

Tel: 5085-6674 

Email: marcosamatucci@espm.br 


