


A pesquisa as "100 Melhores Empresas em Cida-
dania Corporativa" chega à sua segunda edição com
inovações nos critérios de avaliação. Assim como, ano
a ano, as ações de cidadania corporativa se sofisti-
cam, incorporando novas demandas da comunidade
e da globalização, a Pesquisa Gestão & RH de Cida-
dania Corporativa também refinou sua metodologia
para apontar as ações mais inovadoras no cenário
corporativo. Para a eleição das "100 Melhores", fo-
ram analisadas 458 empresas, selecionadas entre as
"1.000 Maiores Empresas" (critério Revista Exame)
e as "150 Melhores Empresas para se Trabalhar"
(Revistas Exame e Época, FIA-USP e Great Place to
Work). O universo da pesquisa contemplou diferentes
setores de negócios da economia nacional, totalizan-
do: 65,7% da indústria, 21,6% do segmento de ser-
viços e 12,7% do varejo comercial (Gráfico 1). A partir
desse recorte, estabeleceu-se uma metodologia para
o diagnóstico social e ambiental, considerando-se as
especificidades de cada segmento empresarial.

Os critérios de avaliação apoiaram-se em quatro
pilares, capazes de interpretar a realidade da cida-
dania corporativa no contexto brasileiro: responsa-
bilidade social, responsabilidade ambiental, ética e

relacionamento com stakeholders e envolvimento dos
colaboradores.

Um dos aspectos a destacar no trabalho foi o
levantamento do estágio em que se encontram as
empresas em termos de certificações sociais. As cer-
tificações - como exemplo, podem ser citadas a ISO
9000, de qualidade, e as ISO 14000 e ISO 16000,
para meio ambiente e responsabilidade social - sur-
giram há poucos anos nos Estados Unidos, com o
objetivo de atestar que a organização, além de ter
procedimentos internos corretos, participa de ações
não-lucrativas em áreas como cultura, assistência
social, educação, saúde, ambientalismo e defesa de
direitos do consumidor.

O Brasil, embora não certifique empresas de
acordo com as normas SA 8000 e AA 1000, tem
premiações voltadas ao incentivo da responsabilida-
de social. As premiações visam a incentivar ações de
responsabilidade social, recomendadas, entre outras
entidades, pela Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico (OCDE) - que preconi-
za que as organizações, públicas e privadas, adotem
princípios focados na transparência de suas ações.



Universo da pesquisa
A segunda edição da Pesquisa Gestão & RH as

"100 Melhores Empresas em Cidadania Corporativa"
pesquisou e analisou o atual estágio em que se en-
contram as "1.000 Maiores Empresas" (critério Re-
vista Exame) e as "150 Melhores Empresas para se
Trabalhar" (Exame - FIA-USP e Época e Great Place
to Work) em termos de práticas de responsabilidade
socioambiental.

Os dados coletados permitiram classificar as em-
presas de acordo com o seu desempenho em cidada-
nia corporativa e recomendar as "10 Melhores" para
a 5a. edição do Prêmio Gestão RH Cidadania Empre-
sarial 2008. Esta edição do Prêmio deve contemplar
as seguintes categorias principais: responsabilidade
social; responsabilidade ambiental; ética e relaciona-
mento com os stakeholders; e envolvimento dos cola-
boradores.

Os resultados da pesquisa vão subsidiar o pla-
nejamento e desenvolvimento da pesquisa "As 100
Melhores Empresas com IDHO - índice de Desenvol-
vimento Humano Organizacional", cujos resultados
devem ser apresentados em outubro de 2008.

Metodologia
A pesquisa foi feita através da coleta de dados

primários de questionário eletrônico junto às "1.000
Maiores Empresas" (critério Revista Exame) e às
"150 Melhores Empresas para se Trabalhar" (Exame
- FIA-USP e Época - Great Place to Work), com foco
em práticas de responsabilidade socioambiental. Em
complementação às respostas dos questionários,
foram coletados dados disponibilizados diretamente
nos sites das empresas da amostra pesquisada. Ba-
lanços sociais foram acessados (via sites na internet)
junto às empresas da amostra, para fins de análise
complementar. Essa abordagem foi feita a partir da
constatação de que todas as empresas apresentam
dados disponibilizados em suas respectivas páginas
na internet. Tais dados puderam subsidiar a análise,
interpretação e complementação dos dados primários
coletados através da aplicação do questionário eletrô-
nico, preenchido e encaminhado via on-line,

A atuação dos gestores e dos colaboradores des-
sas organizações foi medida através de questionário
encaminhado diretamente aos profissionais de RH e
daqueles que atuam em responsabilidade social das
"1.000 Maiores Empresas Brasileiras" e nas "150
Melhores Empresas para se Trabalhar" (Exame - FIA-
USP e Época - Great Place to Work).

Perfil das empresas
As empresas foram enquadradas em três gran-

des setores: industrial, serviços e comercial. Como
empresas do setor industrial, estão as que têm ati-
vidades relacionadas a siderurgia, cimento, papel e

celulose, metalurgia e assemelhadas. Já como em-
presas prestadoras de serviços, foram enquadradas
aquelas vinculadas a operações financeiras (bancos,
financeiras e corretoras de valores e seguros), enge-
nharia, publicidade e propaganda, hospitais, hotelaria
e afins. Como empresas comerciais, foram conside-
radas aquelas dedicadas ao ramo atacadista e varejo
(lojas comércio, distribuidoras e correlatas).

Efetivamente, foram acessados 234 questio-
nários eletrônicos e sites na internet de um total de
1.150 empresas. Muitas empresas não estavam com
o site disponível para consulta, outras tinham mesmo
endereço eletrônico pelo fato de pertencerem ao mes-
mo grupo de empresas, assim como outras estavam
com o site "fora do ar", razão pela qual os números
não fecharam com as 1.150 empresas pesquisadas.

Foram analisadas, via internet, 19,8% das em-
presas da amostra. Na análise, foram considerados,
ainda, dados primários coletados através dos ques-
tionários eletrônicos, respondidos pelos profissionais
das empresas da amostra no período de 3 a 22 de
março de 2007.

Foco de atuação
Nas relações com a comunidade, as organizações

focam, preferencialmente, ações nos segmentos de
educação e meio ambiente, que empataram, levando
88% da adesão. Saúde ficou em segundo lugar, com
71 % da preferência.

Parcerias institucionais
A pesquisa avaliou a participação da empresa em

associações, entidades de classe, sindicatos e insti-
tuições correlatas, tendo em vista a influência social
e liderança que a mesma exerce em seu segmento
de atuação. Mapeou, assim, a utilização de estraté-
gias de parcerias para um melhor desempenho social,
conforme Tabela 2. Constatou-se que a maioria das
parcerias institucionalizadas está vinculada às orga-
nizações sociais (94%). Em segundo lugar, ficou o
vínculo com governos municipais (82%) e empresas
privadas (65%).

Cidadania
Com relação à existência de ações sociais voltadas

ao público externo e à comunidade em geral, 67,1 %
evidenciavam ações comunitárias claramente comuni-
cadas na rede mundial. Partiu-se do pressuposto de
que a comunidade em que a empresa está inserida for-
nece-lhe infra-estrutura e o capital social, representado
por seus empregados e parceiros, contribuindo decisi-
vamente para a viabilização de seus negócios. Daí a im-
portância da identificação das políticas de participação
da empresa junto às associações, sindicatos e fóruns
empresariais, impulsionando a elaboração conjunta de
propostas de interesse público e caráter social.

Certificações
Com relação a certificações, a maioria, 65%, está

certificada em gestão ambiental. Com 35%, empata-
do, está o balanço social, segundo orientam entidades
como o Ethos e o Global Reporting Iniciative (GRI).

Meio ambiente
Com índice elevado, 71,8% evidenciaram possuir

ações voltadas à preservação do meio ambiente (ver
Tabela 3). Com relação à motivação para ações volta-
das à proteção ambiental, 94% o fazem para motivar
colaboradores; 82% para obter melhoria na qualidade
de processos, produtos e serviços; e 65% adotam es-
sas ações para reduzir custos industriais e atender às
exigências de licenciamento/regulamentação (Tabela
3). A responsabilidade social e ambiental pode ser
resumida no conceito de "efetividade", que significa
o alcance de objetivos do desenvolvimento econômi-
co-social. Portanto, uma organização é efetiva quando
mantém uma postura socialmente responsável.

Indicadores sociais
No ranking dos indicadores socioambientais, a

responsabilidade social está no topo, com 82%. Se-
guem-se gestão ambiental, com 71 %, e sustentabili-
dade, com 65%. Procurou-se identificar a existência
de balanço social ou de indicadores sociais relacio-
nados à cidadania corporativa nas 234 empresas
pesquisadas. Dessas, apenas 14,1% evidenciaram a
existência desses instrumentos de responsabilidade
socioambiental.

Governança corporativa
Quando indagadas sobre o objetivo da adoção

das boas práticas de governança corporativa, 88%
das empresas reconheceram que o fazem pelo efe-
tivo cumprimento das leis. Enquanto 71% praticam
para prestar contas aos stakeholders, 65% buscam
melhoria nos padrões de contabilidade, conforme de-
monstra a Tabela 4.

Com relação ao modelo de governança corpora-
tiva, 71% adotam padrões internacionais de conta-
bilidade, auditados por empresas de primeira linha,
enquanto 59% nomeiam um Conselho de Administra-
ção, que inclui profissionais independentes.

Empatados com 35%, ficaram os formatos ba-
seados na reciclagem e atualização permanente dos
conselheiros e na separação das funções de gestão e
monitoramento.

Recursos Humanos
As polifticas de RH da empresa com seu público



interno são sistematicamente articuladas. A maioria
das organizações pesquisadas (67,5%) comunica
suas estratégias de gestão empresarial com o apoio
de seus colaboradores, sempre de forma estrutura-
da, clara e transparente. A mesma tabela mostra que
(32,5%) das empresas ainda não adotam ou, simples-
mente, não comunicam suas políticas de gestão com
pessoas ao seu público interno.

Sustentabilidade na cadeia
produtiva

Com relação à cadeia produtiva das empresas em
termos de Sustentabilidade, (Tabela 5) a boa notícia é
que a maioria - 53% - desenvolve inovações tecno-
lógicas para a criação de novos produtos, processos
e embalagens menos poluentes. Também expressivos
são os 41 % que investem em processos de recicla-
gem e cobram dos fornecedores a mesma postura.

Ecoeficiência
Foi pesquisado o investimento, ou não, no de-

senvolvimento de campanhas internas relacionadas
ao consumo e evidenciou-se que apenas 22,2% das
empresas praticam a ecoeficiência. Um índice baixo,
comparado aos 77,8% que não fazem essas campa-
nhas.

nômica no contexto externo e interno às organizações,
A ética no relacionamento com clientes, fornecedores
e comunidade foi analisada de forma análoga ao item
anterior (ética no relacionamento com o poder públi-
co).

Análise setorial

Postura ética
A ética é um valor incorporado por 100% das em-

presas pesquisadas, sendo que muitas têm um ma-
nual próprio de conduta ética publicado na internet,
53%. Ficou evidenciado que 20,1% (ver Tabela 6) pre-
servam a ética em seu relacionamento com o poder
público. A adoção de uma postura clara e transparente
no que diz respeito aos objetivos e compromissos éti-
cos da organização fortalece a legitimidade social das
operações empresariais, refletindo-se positivamente
no conjunto de suas relações econômicas. A respon-
sabilidade social deve ser focada como questão eco-

Na Figura 4, são apresentadas as características
e grau de atuação socioambiental percebidos nos se-
tores econômicos com relação aos fatores pesquisa-
dos. Fazendo uma análise das estratégias explicitadas
pela empresa e seu setor econômico, podem-se es-
tabelecer ênfases de estratégias ambientais e sociais
distintas em função do tipo de organização e levan-
tar indicadores de desenvolvimento socioambiental
também de forma diferenciada. Esses indicadores
específicos para cada setor econômico permitiriam
o monitoramento das ações socioambientais a serem
desenvolvidas pelas empresas. Permitiriam, ainda,
a comparação com empresas do mesmo segmento
para fins de benchmarking, conforme a Tabela 7.

RANKING DAS "100 MELHORES EMPRESAS"
3M
ABB
ABBOTT BRASIL
ABN AMRO REAL
ACESITA
ACCOR
ALCATEL-LUCENT
ALCOA
ALCON
ALGAR
ALPARGATAS
AMPLA ENERGIA
ANDRADE GUTIERREZ
ARACRUZ CELULOSE
ARCELOR MITTAL
AVON COSMÉTICOS
AZALÉIA
BANCO DO BRASIL
BANCO ITAÚ
BASF
BAYER
BOTICÁRIO
BRADESCO
BRASILPREV
BRASIL TELECOM
BRISTOL-MYERS SQUIBB
BUNGE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CARGILL
CARREFOUR
CATERPILLAR
CLARIANT
COPAGAZ
COSIPA
CPFL ENERGIA
CUMMINS
DATASUL

DOW QUÍMICA
DPASCHOAL
DURATEX
ELEKTRO
EMS
EUCATEX
FIAT
FLEURY MEDICINA E SAÚDE
FORD DO BRASIL
FRAS-LE
GDK
GERDAU
GIVAUDAN
GOODYEAR
GRENDENE
GRUPO ORSA
GRUPO POSITIVO
GVT
HERING
HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
HP BRASIL
HSBC
LOJAS AMERICANAS
LOJAS RENNER
MAGAZINE LUIZA
MAHLE METAL LEVE
MANTECORP
MARCOPOLO
MELHORAMENTOS
MERCK SHARP & DOHME
MOTOROLA
NATURA
NESTLÉ
NOVARTIS BRASIL
O ESTADO DE S.PAULO
OMINT

PÃO DE AÇÚCAR
PERDIGÃO
PHILIPS
PORTO SEGURO
RANDON
REDECARD
RHODIA BRASIL
SABESP
SADIA
SANTOS BRASIL
SERASA
SIEMENS
SUZANO PAPEL E CELULOSE
TECBAN
TECHINT
TELEFÔNICA
TERMOMECÂNICA
TOTVS
ULTRAGAZ
UNIBANCO
UNILEVER
UNISYS
USIMINAS
VIGOR
VIPAL
VISANET
VISTEON
VOLVO
VILLARES
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL
VOTORANTIM FINANÇAS
WAL-MART
WEG
WHIRLPOOL
WICKBOLD
ZANZINI MÓVEIS



OS 4 PILARES DA CIDADANIA CORPORATIVA
Cidadania Corporativa
Responsabilidade social
(certificação social: IS016000; ações sociais; projetos
comunitários; investimentos sociais em geral);

Responsabilidade ambiental
(certificação ambiental: IS014000; ações de proteção
ao meio ambiente; projetos relacionados às questões
ambientais; ecoeficiência);

Ética e Relacionamento com Stakeholders
(código de ética e relação com fornecedores, clientes,
instituições governamentais, entidades de classe, co-
munidade em geral)

Envolvimento dos colaboradores
(participação dos colaboradores nas ações sociais e
de proteção ao meio ambiente; compartilhamento das
crenças e valores da Administração da empresa; pro-
gramas de voluntariado)

Foco de atuação (Tabela 1)
Educação
Meio ambiente
Saúde
Cultura
Segurança
Inclusão social
Portadores de necessidades especiais
Criança e adolescente
Pessoas da terceira idade
Proteção de animais
Esporte e lazer

71%
59%
24%
76%
59%

Gráfico 1: Setores econômicos e empresas pesquisadas

18%
12%
29%

Maior transparência com evidenciação
das decisões empresariais junto à mídia

Prestação de contas aos Stakeholders

Conselho de administração independente

Melhoria nos padrões de contabilidade

Mais igualdade entre os acionistas

Efetivo cumprimento das leis

35%

71%

35%

65%

53%

88%

Manual próprio de conduta ética disponi-
bilizado em site na internet
Manual de conduta ética disponibilizado
na intranet
Suas crenças e valores incorporam a
questão ética
Ética no relacionamento com o poder
público (municipal, estadual e federal)
Ética no relacionamento com fornecedo-
res e clientes

53%

71%

100%

94%

94%

Parcerias institucionais (Tabela 2)
Empresas privadas 65%
Governo federal 41 %
Governo estadual 59%
Prefeitura municipal 82%
Organizações sociais/ONGs 94%
Entidades de classe 47%

Existência de ações relacionadas
à proteção ambiental (Tabela 3)

Melhoria da qualidade de seus proces-
sos, produtos e serviços
Aumentar a competitividade das
exportações
Atender o consumidor verde
Atender à pressão de organizações
ambientalistas
Melhorar a imagem perante a sociedade
Reduzir custos dos processos industriais
Atender às exigências de licenciamento/
regulamentação
Criar maior motivação dos colaboradores
da empresa

82%

53%

35%

35%

71%
65%

65%

94%

Cadeia produtiva de sua empresa em termos de sustentabilidade (Tabela 5)
Avalia o desempenho dos fornecedores quanto à redução de emissões de carbono e quanto ao
investimento em logística para otimizar sua cadeia produtiva
Tem projetos de reciclagem das embalagens utilizadas por seus clientes; exige de distribuidores o
recolhimento de embalagens e produtos para reciclagem (por exemplo, pilhas e baterias)
Utiliza combustíveis renováveis ou exige de seus prestadores de serviços de transporte de produ-
tos e de matérias-primas que usem combustíveis não-poluentes
Substitui (ou exige de seus fornecedores que o façam) o uso de matéria-prima mineral e/ou
animal por vegetal para reduzir as emissões de C02
Pratica, ou exige, de seus fornecedores, que abracem a causa verde com o uso de energia limpa
e a melhoria dos processos de produção, para redução da liberação de C02
Desenvolve inovações tecnológicas para a criação de novos produtos, processos e embalagens
menos poluentes

24%

41%

24%

12%

29%

53%

Características socioambientais aferidas na pesquisa (Tabela 7)
FATORES PESQUISADOS SERVIÇOS INDÚSTRIA COMÉRCIO

a) Cadeia produtiva sustentável Baixo Alto Médio
b) Impacto da produção no meio ambiente Nulo Alto Baixo
c) Impacto do produto no meio ambiente Nulo Alto Baixo
d) Fornecedores observam requisitos socioambientais Baixo Alto Médio
e) Barreiras institucionais/legais Baixo Alto Médio
f) Exigência de recursos financeiros Baixo Alto Médio

Text Box
Fonte: Gestão RH, ano 14, n. 75- especial, p. 6-11, mar./abr. 2008.




