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Resumo 
 
 

O tema da responsabilidade social das empresas no Brasil é já bastante 
difundido e vem sendo praticado há algumas décadas por empresas pioneiras. 
No entanto, poucas são as pesquisas que relacionam as ações sociais das 
empresas brasileiras com os programas de inclusão digital. Na sua grande 
maioria, as ações de responsabilidade social das empresas aparecem 
associadas a algum tipo de compensação face às suas atividades de negócio, 
através de ações filantrópicas direcionadas à geração de uma boa imagem 
empresarial ou ainda por meio de marketing relacionado a problemas sociais 
não resolvidos pelo governo. Esta dissertação visa justamente verificar como 
as ações sociais das empresas podem contribuir para o processo de inclusão 
digital. Neste estudo de caso serão analisadas as iniciativas de inclusão digital 
desenvolvidas pela Fundação Bradesco; Comitê para Democratização da 
Informática; e Phillips da Amazônia. 
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Abstract 
 

Social responsibility has been a reality at brazilian companies for at least a 
decade. However just a few researches show that a social responsibility politicy 
includes digital education programs. The most of brazilian companies use 
social responsibility programs as a way to create a better corporation image, by 
adopting superficial social actions or using massive marketing to show social 
issues not solved by the government. This arcticle intends to analyze how 
social responsibility programs may contribute to digital education. This study 
analyses an education institute (Fundação Bradesco), an non governmental 
institute (Comitê para Democratização da Informática) and an industrial 
company (Philips da Amazônia) social responsibility programs.             
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Âmbito 

O desenvolvimento social é, assumidamente, uma preocupação estratégica, segundo o atual 

discurso político no Brasil. No entanto, caracteriza-se por ser uma problemática que 

remonta ao período colonial, quando se dá início a um modelo político e econômico 

assente na exploração da mão-de-obra escrava, levada a cabo por latifundiários que 

historicamente formavam a base política do regime monárquico.  

O latifúndio no Brasil é resultado de um modelo básico de ocupação ao longo da faixa 

costeira, distribuído em 12 capitanias hereditárias, doadas a famílias de nobres com plenos 

poderes sobre o território, que concediam parte dos seus domínios aos colonos, os quais se 

instalavam para explorar comercialmente a cultura do açúcar, cujo mercado encontrava-se 

em grande expansão na Europa [Prado Jr., 1956:33].  

Este tipo de ocupação constituía-se em fonte de mão-de-obra livre empregada para o 

trabalho na lavoura de cana e na produção de gêneros básicos para alimentar a mão-de-

obra escrava. A riqueza gerada pela cultura do açúcar, pela exploração do ouro, e 

posteriormente da borracha concentrava-se nas mãos de uma pequena elite rural, que 

reproduzia no país os padrões europeus de consumo e de vida, enquanto a maioria tentava 

a sobrevivência em condições precárias, sem ou com pouco acesso aos progressos 

produzidos a cada surto de desenvolvimento, o que consolidou, ainda no período colonial, 

não apenas a problemática questão social, mas também a concentração fundiária que 

marcaria profundamente a dinâmica agrária no Brasil.  

Com a abolição da escravatura, aprovada pelo Parlamento, em 13 de maio de 1888, foi 

assinalado um marco fundamental no esforço de dar à economia brasileira condições 

mínimas para acompanhar o modelo de desenvolvimento capitalista mundial. Entretanto, a 

abolição da escravatura não provocou nenhuma transformação radical na sociedade 

brasileira da época, pelo contrário, durante as décadas que se seguiram, a vida econômica 

permaneceria apoiada na grande propriedade agroexportadora [Cunha, 1999:556]. 

Alteraram-se apenas as relações de trabalho, enquanto a estrutura fundiária permaneceu 
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inalterada.  

A abolição da escravatura não significou nenhuma emancipação efetiva para a população 

até então escrava, abandonada pelos abolicionistas, pouco interessados no destino dos 

recém-libertos após a Lei Áurea. Os ex-escravos, sem contar com uma legislação que os 

integrasse à sociedade, foram abandonados à própria sorte, passando a constituir o 

contingente marginalizado das favelas e dos bairros pobres nas grandes cidades. 

Durante o Brasil republicano, mais precisamente até finais da década de 20 do século XX, 

a economia brasileira tinha como principais atividades as plantações de café, destinado ao 

mercado internacional; a pecuária e a agricultura de subsistência. A posse das terras 

produtivas permanecia, em grande parte, nas mãos de uma pequena elite, que as tinham 

conseguido através de concessões políticas ou por herança. A mão-de-obra necessária 

provinha dos descendentes de escravos que trabalhavam como arrendatários, até o 

momento da chegada dos imigrantes europeus e japoneses, que foram instalados, 

sobretudo, nas regiões Sul e Sudeste do país.  

A chegada da mão-de-obra imigrante também não constituiu mudanças profundas nas 

relações de trabalho. Não contavam com legislação que os amparasse face ao mercado de 

trabalho e ficavam à mercê dos contratos impostos pelos latifundiários que cobravam uma 

parte de tudo o que era produzido por essas famílias [Reis, 1999 apud Schwartzman, 

2004:3].    

Ao longo do primeiro governo de Getúlio Vargas é que o país viu surgir, por força de Lei, 

o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 1930. Vieram, logo em seguida, as leis 

de proteção ao trabalhador e a legalização dos sindicatos. Regulamentaram-se o trabalho 

das mulheres e menores, a concessão de férias e o limite de oito horas para a jornada de 

trabalho. No mesmo ano, surgiu o Ministério da Saúde e Educação, norteado pelo objetivo 

de formar uma população intelectualmente mais bem preparada. Para isto, foi iniciada a 

criação de uma grande rede nacional de ensino público e gratuito. Foi estabelecido o 

ensino em dois ciclos, a freqüência obrigatória e a exigência de diploma de nível 

secundário para o ingresso no ensino superior. Este ambiente de novidades favoreceu ao 

surgimento das universidades federais. O objetivo central deste novo ministério era 
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proporcionar um maior acesso à educação de qualidade face às diferenças sociais que já se 

acentuavam entre a sociedade da época [Cunha, 1999:691].  

Os reflexos das medidas tomadas durante o governo de Getúlio Vargas resultaram em 

otimismo ao longo do governo de Juscelino Kubitschek, que em meados de 1956 

apresentou o seu Plano de Metas, financiado com empréstimos internacionais, com 

objetivos que abrangiam a modernização dos setores de produção de energia elétrica, 

transporte, indústria de base, educação e a construção da cidade de Brasília, nova capital 

administrativa do país [Cunha, 1999:725]. A meta governamental era crescer “cinqüenta 

anos em cinco”. Como resultado, edificou-se entre as décadas de 30 e 50 uma economia 

industrial diversificada, apoiada na grande empresa nacional e no capital internacional sob 

a forma de investimentos diretos, principalmente no setor da construção civil. 

Ao longo do século XX, sobretudo no período pós-Segunda Guerra Mundial, o país havia 

se transformado numa economia urbana, industrial e com elevada geração de empregos, 

capaz de incorporar ao mercado de trabalho urbano parcelas significativas de uma 

população com elevado crescimento demográfico, resultado de um contingente de mão-de-

obra proveniente do meio rural, absorvido inicialmente pelo setor da construção civil, 

depois pela indústria, e em seguida pelo mercado de serviços.  

No entanto, o processo de urbanização e industrialização brasileiro manteve uma herança 

social inigualável, caracterizado, já na década de 70, pela repressão aos movimentos 

sindicais por parte da ditadura militar, baixos níveis salariais, elevado grau de pobreza 

absoluta e uma forte concentração de riqueza nas mãos de uma pequena parcela da 

população [Mattoso, 2000:10]. 

Durante a década de 80, conhecida como a “década perdida” devido ao seu baixo 

desempenho econômico (cerca de 2,9% ao ano), o país viu pela primeira vez com 

intensidade o desemprego urbano, o início da decadência das condições de trabalho, a 

desvalorização do salário mínimo e a ampliação do mercado de trabalho informal. A 

estrutura pública de ensino, antes vista como modelo de desenvolvimento social, tornou-se 

defasada. 

 A forte concentração populacional nas grandes cidades, acompanhada por um lento 
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crescimento econômico, resultou na criação de um novo elenco de carências sociais 

relacionadas ao desemprego, à violência urbana e ao deterioro dos serviços públicos 

[Schwartzman, 2004:2; Scorel, 1996:22]. 

Nos dias atuais, o Brasil apresenta-se como uma das grandes economias emergentes, com 

uma população superior aos 180 milhões de habitantes [IBGE, 2006], cuja maioria vive 

nos centros urbanos, caracterizados por níveis de exclusão e desigualdades sociais 

comparados somente a dos países economicamente mais pobres.  

Boa parte da pobreza existente encontra-se ainda em zonas rurais localizadas, sobretudo, 

nas regiões Norte e Nordeste, historicamente as regiões mais pobres do país. Porém, a sua 

face é bem visível nas regiões periféricas das grandes cidades, constituídas por favelas e 

segmentos da população cuja integração ao mercado de consumo não apresenta 

correspondência com o mercado de trabalho. [Arruda, 2004:19; Schwartzman, 2003:4; 

Pochmann & Amorim, 2003:13]. 

Diante deste cenário, a temática da responsabilidade social das empresas (RSE) vem 

ganhando bastante espaço nos discursos acadêmico e empresarial devido à ineficácia do 

papel do Estado, concebido anteriormente como agente capaz de administrar conflitos 

voltados para uma política de pleno emprego, distribuição de riqueza e gerador de 

oportunidades de inclusão social.  

No entanto, a interpretação que o empresariado brasileiro faz atualmente acerca do papel 

social das empresas é bastante variada e de acordo com as suas próprias percepções, uma 

vez que o empresário é ainda o único a decidir sobre o papel das empresas face aos grupos 

sociais.  

Para alguns, a RSE esgota-se na idéia de obrigação legal, há também os que consideram o 

seu significado como função social, enquanto outros a associam ao comportamento ético 

ou às ações de filantropia. De qualquer forma [Mellicone, 2003:14], a importância do papel 

social das empresas tem aumentado, quando comparado ao papel do Estado, por ser o setor 

privado o mais afetado, o mais interessado e o que tem maior potencial para a resolução de 

boa parte dos problemas sociais através de parcerias com as organizações do “Terceiro 

Setor” (sociedade civil). 
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Neste contexto, esperar que somente o Estado impulsione o processo de transição para uma 

sociedade da informação e do conhecimento (SIC) é correr o risco de desprezar as 

oportunidades criadas pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC), e deixar-se 

de fora, mais uma vez, uma grande parcela da população brasileira. 

 

1.2 Justificativa 

A revolução digital na área das TIC criou uma nova plataforma para o livre fluxo de 

informações, idéias e conhecimentos a nível global, conseqüentemente, criou-se muitas 

expectativas em torno das vantagens específicas proporcionadas pela Internet como 

ferramenta social e comercial, nomeadamente nas áreas da governabilidade, e-business, 

saúde em linha e educação à distância. Esta chamada revolução digital forjou novas 

modalidades de criar conhecimento, de educar a população e de transmitir informação, mas 

promoveu também uma exclusão em grande escala.  

A exclusão digital aqui entendida, ou digital divide, é apenas mais uma faceta da exclusão 

social, pois separa os que estão conectados à revolução das TIC dos que não têm acesso 

aos benefícios oferecidos pela utilização destas novas tecnologias. É um fenômeno que não 

pode ser compreendido separadamente, pois é mais uma conseqüência das antigas 

diferenças na distribuição de rendimentos e oportunidades entre a sociedade brasileira. 

Prova disto é a diferença entre o rendimento médio mensal de R$ 1.677,00 (equivalente a 

598,92 Euros) dos que tem acesso à Internet contra um rendimento médio mensal de R$ 

452,00 (equivalente a 161,00 Euros) dos que não tem acesso à rede [Côrtes, 2003:11], o 

que indica que o mercado, por si só, não incluirá na era da informação os extratos mais 

pobres da população. 

É justamente neste cenário que as ações de responsabilidade social das empresas vêm 

ganhando uma crescente importância. Muitas empresas têm agido de forma efetiva para 

superar as mudanças desafiadoras impostas pelo processo de desenvolvimento da 

sociedade da informação. Algumas delas até valem-se da experiência e da capacidade 

operacional e técnica das entidades do “Terceiro Setor”, assim como do despertar do 
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espírito humanitário em seus próprios colaboradores, tornando-os também agentes de 

responsabilidade social.  

A escolha deste tema é resultado da observação empírica do crescente envolvimento 

empresarial em atividades de responsabilidade social, porém, poucas são as pesquisas que 

relacionam as ações sociais das empresas brasileiras com programas de inclusão digital.  

Portanto, no atual momento em que o governo brasileiro definiu como uma de suas 

prioridades o desenvolvimento de uma sociedade da informação e do conhecimento, 

envolvendo a sociedade civil, a iniciativa privada e os governos regionais, torna-se 

fundamental aumentar a investigação sobre a temática do papel social das empresas e a 

inclusão digital. Assim, entende-se colocar a seguinte questão: como as empresas podem 

contribuir para a inclusão digital das populações mais desfavorecidas? 

 

1.3 Objetivos 

Geral: 

 Verificar as diferentes perspectivas acerca do significado de responsabilidade social 

das empresas; 

Específicos:  

 Verificar os argumentos e motivos para o envolvimento empresarial em ações de 

responsabilidade social; 

 Verificar como as empresas estruturam-se para lidar com as ações de 

responsabilidade social; 

 Verificar como as empresas podem contribuir para a causa da inclusão digital; 

 Descrever alguns projetos sociais de inclusão digital realizados por empresas 

privadas e organizações não-governamentais no Estado do Amazonas. 
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1.4 Metodologia 

A primeira etapa deste trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa que teve por objetivo a 

familiaridade com a temática da responsabilidade social das empresas para que então fosse 

possível sistematizar o assunto de forma atingir os objetivos propostos. Esta pesquisa, com 

base em dados primários, deu-se a partir de uma revisão bibliográfica, levantamento de 

informações em artigos científicos, sítios da Internet, jornais e revistas especializadas.  

Pelo fato da temática da responsabilidade social ser relativamente nova e suscitar 

divergentes opiniões quanto ao seu significado e aos benefícios para as empresas que as 

praticam, adotou-se neste estudo uma metodologia exploratória, particularmente indicada à 

pesquisa onde a literatura seja relativamente escassa, ou quando se deseja esclarecer 

conceitos ou afirmações ainda não devidamente tratados numa área de conhecimento [Gil, 

A., 1995].  

Em seguida, a abordagem exploratória foi complementada com um estudo multicasos que 

permitiu verificar na prática a visão dos empresários e dirigentes acerca dos objetivos, 

práticas e resultados dos programas de inclusão digital desenvolvidos no âmbito das ações 

de responsabilidade social de suas organizações.  

O método de estudo multicasos permite a observação de evidências em diferentes 

contextos, para isto, foram realizados inquéritos junto aos dirigentes de três organizações 

distintas: 

1. CDI - Comitê para Democratização da Informática; 

2. Fundação Bradesco (Banco Bradesco); 

3. Phillips do Brasil. 

As três organizações selecionadas para estudo de caso foram escolhidas por atuarem no 

Estado do Amazonas e está entre as cinqüenta organizações com projetos de sucesso na 

área da inclusão digital, segundo o Instituto Ethos, uma organização não-governamental 

que reúne empresas que desenvolvem atividades de responsabilidade social no Brasil 

[Cruz, R. 2004]. 
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A tabela a seguir apresenta alguns dados relevantes acerca destas empresas. 

Organização Setor Controle acionista/ Capital 

CDI ONG Brasileiro. 

Banco Bradesco Financeiro Brasileiro, Grupo Familiar/ capital fechado. 

Phillips do Brasil Eletro-eletrônico Holandês/ Capital fechado. 

 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada por meio de um questionário com perguntas 

diretas aos dirigentes ou representantes das organizações analisadas. Dentre os assuntos 

abordados estavam:  

a) Informações básicas: descrevem as características da empresa analisada, como por 

exemplo, nome, setor de atuação, tamanho, número de funcionários, unidades produtivas, 

dentre outros. 

b) Atividades de responsabilidade social desenvolvidas pela empresa e suas principais 

motivações. 

c) O tipo de estrutura organizacional adotado para lidar com as ações de inclusão digital, se 

é por intermédio de organizações especializadas (ex. Fundações); por meio de parceiras 

com ONG, ou ainda por intervenção direta. 

d) Evidências de retorno à empresa: neste tópico são apresentadas as principais evidências 

de reconhecimento das ações sociais das empresas, como premiações, títulos obtidos e 

selos. 

Os resultados da análise dos estudos de caso visam não apenas verificar os motivos que 

conduzem as organizações a desenvolverem ações de responsabilidade social, mas também 

apresentar uma tipologia que ajude a compreender as diversas formas de contribuição 

empresarial para as ações de inclusão digital.  
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1.5 Estrutura do trabalho 

O capítulo 1 apresenta a problemática da pesquisa, os seus objetivos, as questões 

norteadoras e a metodologia empregada.  

O capítulo 2 é dedicado à temática da responsabilidade social das empresas e sua gênese. 

Esta seção esboça os principais determinantes na adoção de uma postura socialmente 

responsável e destaca os diversos motivos pelos quais as empresas privadas realizam 

investimentos sociais. Decorrem desta discussão a definição de responsabilidade social 

interna e externa, e uma breve perspectiva histórica da responsabilidade social das 

empresas no Brasil. 

No capítulo 3 são abordadas algumas características acerca do ambiente sócio-econômico 

brasileiro e uma pesquisa sobre investimentos sociais das empresas no país. O objetivo 

desta seção é apresentar uma breve panorâmica acerca da exclusão social para que se possa 

compreender o espaço para ações de responsabilidade das empresas. 

O capítulo 4 é dedicado à temática da inclusão digital e seus principais pressupostos. O 

objetivo deste capítulo é apresentar a uma tipologia que ajude a compreender o significado 

de inclusão digital e perceber as vantagens que as ações de inclusão digital podem oferecer 

às empresas que as praticam. 

No capítulo 5 são apresentados os resultados dos estudos de caso empíricos analisados: (1) 

Comitê para Democratização da Informática; (2) Fundação Bradesco; e (3) Phillips da 

Brasil, procurando estabelecer relações entre estes e o aparato teórico utilizado. 

Finalmente, o capítulo 6, destaca as conclusões do trabalho e as perspectivas futuras. 

 

 

 

 

 



14 
 

2 RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS (RSE) 

 

2.1 As diferentes perspectivas acerca da RSE 

A obra intitulada Responsibility of the Businessman, do acadêmico americano Haward 

Bowen, é apontada por muitos autores como o primeiro ensaio sobre a temática da 

responsabilidade social das empresas (RSE), pois ao resgatar a origem do conceito, Bowen 

enfatizava também a necessidade de incluir entre as preocupações da empresa outros 

objetivos para além da realização do lucro dos acionistas [Bowen, apud Pinto & Lara, 

2004:49]. Para este autor, os gestores deveriam ter em conta todo um conjunto de objetivos 

e valores da sociedade ao longo das suas tomadas de decisões, pois faz parte das 

obrigações da empresa proporcionar retornos sociais, uma vez que ela obtém e utiliza 

recursos da sociedade na qual está inserida.  

Contudo, para Pinto & Lara [2004:50], o conceito de responsabilidade social é ainda pouco 

consensual e, portanto, pode ser considerado como “em construção”, visto que suscita uma 

série de interpretações. Para alguns, a RSE representa uma idéia de obrigação legal, para 

outros impõe às empresas padrões de comportamento. Há também os que consideram o seu 

significado como função social, enquanto outros a associam ao comportamento ético ou às 

ações de filantropia.  

O objetivo deste capítulo é tentar explicar, com base numa série de argumentações e 

perspectivas, o significado de RSE e os motivos que levam as empresas a envolverem-se 

em ações de responsabilidade social. 

Neste sentido, a tipologia apresentada por Archie Carroll [1999:271] é um importante 

referencial teórico que facilita a compreensão acerca da RSE, apontando quatro principais 

responsabilidades das empresas, por ordem decrescente de prioridade: econômica, legal, 

ética e filantrópica. 

 Responsabilidade econômica envolve as obrigações das empresas de serem 

produtivas e rentáveis, de modo atender às expectativas dos seus acionistas em 

obter retornos financeiros sobre os investimentos realizados. Segundo o autor, “a 
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primeira e mais importante das responsabilidades sociais da atividade de negócios é 

econômica por natureza, pois ante de mais nada, a instituição de negócios é a 

unidade econômica básica da nossa sociedade”. 

 Responsabilidade legal corresponde às expectativas da sociedade de que as 

empresas cumpram com as suas obrigações de acordo com o arcabouço legal 

existente, acrescentando à sua missão econômica o respeito às leis e aos 

regulamentos determinados pela sociedade; 

 Responsabilidade ética diz respeito à obediência aos princípios e aos padrões que 

definem a conduta aceitável como ética e determinada pelo público, órgãos 

reguladores, concorrentes e a própria organização. Noutras palavras, refere-se às 

empresas que, dentro do contexto em que se inserem, tenham um comportamento 

apropriado de acordo com as expectativas existentes entre os agentes da sociedade; 

 Responsabilidade filantrópica refere-se ao papel das empresas assumido 

voluntariamente através de ações sociais não obrigatórias. 

 

Figura 1 – Responsabilidades sociais das empresas 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Archie Carroll [1991]. 
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A pirâmide acima engloba todos os aspectos discutidos anteriormente num único modelo 

de fácil entendimento, dividindo e organizando a RSE em quatro dimensões, de acordo 

com o desejo da sociedade. 

Para Milton Friedman [1970], no entanto, só há uma responsabilidade social do capital, 

utilizar os seus mais variados recursos e dedicar-se exclusivamente as atividades 

destinadas a aumentar os seus lucros tanto quanto possível dentro das regras do jogo, assim 

como engajar-se em mercado livre e competitivo sem qualquer tipo de fraudes. Segundo os 

defensores desta perspectiva neoliberal, a responsabilidade social é um dever estritamente 

governamental, e a função-objetivo das empresas é gerar lucros, garantir postos de trabalho 

e pagar os impostos que lhes são cobrados. 

Para Carlos Gago [2005:41], responsabilidade social refere-se ao cumprimento das 

obrigações legais que as empresas devem assumir diante dos seus stakeholders. Assim, se 

uma empresa produz ou serve com qualidade, paga pontualmente, honra os seus contratos 

e compromissos, respeita as regras da concorrência, motiva os seus empregados 

remunerando-os estimuladoramente, proporcionando-lhes formação profissional e 

progressão nas carreiras, e distribui lucros proporcionados ao volume e ao nível do risco 

dos investimentos que os seus donos fizeram e forem fazendo para assegurarem o futuro da 

empresa; se tudo isto acontecer e são pagos os impostos e contribuições devidos ao Estado, 

estará cumprido o que é indispensável cumprir em termos de responsabilidade social de 

uma empresa.  

A realização do bem-estar social dá-se a partir da reversão dos impostos pagos pelas 

empresas em investimentos que beneficiem a coletividade através de políticas de educação, 

saúde, habitação e cultura, o que por sua vez, está a cargo do governo. Assim, quanto 

maior o progresso econômico das atividades de negócio, maior o progresso social 

[Friedman, M. 1970]. 

A visão neoliberal começou a ser questionada quando as empresas começaram a caminhar 

para o cenário da globalização, tornando-se extremamente fortes diante do Estado 

fragilizado [Roberto, A. 2006:48]. É neste contexto que os organismos da sociedade civil 

começaram a questionar qual o retorno que as empresas deveriam dar à sociedade, o que 

conformou um ambiente favorável às práticas de filantropia empresarial. 



17 
 

As ações filantrópicas não deixam de corresponder a uma dimensão do exercício de 

responsabilidade social das empresas. São defendidas como um dever moral face à 

sociedade, devido ao impacto que os comportamentos das atividades de negócio exercem 

sobre as populações e regiões geográficas onde se instalam ou operam. Sua principal 

característica é a benemerência do empresário, geralmente refletida através de doações a 

entidades assistenciais e filantrópicas com objetivo de resolver questões imediatas e agudas 

que, em regra geral, não alteram em definitivo o bem-estar dos beneficiários, pois 

consistem na distribuição do excesso de lucro após outras pessoas que tenham direito, 

como acionistas, funcionários e fornecedores terem sido remuneradas. As ações 

filantrópicas são atividades voluntárias praticadas por algumas empresas e normalmente 

não fazem parte do seu funcionamento diário de negócio [Mcintosh, 2001:310].  

A idéia de que a RSE deveria anteceder a realização do lucro começou a ser construída 

entre as décadas de 60 e 70, quando as grandes corporações sentiram de maneira 

contundente a pressão que a sociedade civil podia exercer sobre os seus negócios através 

de boicotes ou manifestações populares. Neste período, observou-se nos EUA e na Europa 

uma intensificação dos movimentos sociais ligados à proteção do meio ambiente, 

segurança no trabalho e direito dos consumidores. Estes eventos contribuíram para que a 

RSE passasse a ser considerada um importante elemento para o desenvolvimento dos 

negócios e para o estabelecimento das relações positivas entre as empresas e os seus 

stakeholders [Cappellin, apud Instituto Observatório Social, 2004:19]. 

Deste modo, a visão assistencialista, a benemerência ou a filantropia, até então em 

evidência nas ações desenvolvidas na área social, dão lugar a um novo paradigma que 

entende essa área como um componente da economia das empresas que demanda recursos 

diversos para investimentos e que assim responde com reciprocidade econômica e social 

positiva. 

A valorização deste tipo de postura responsável, por parte dos consumidores, resultou 

numa atenção diferenciada dos investimentos sociais das empresas, que ao invés de 

praticarem a filantropia (caracterizada pela realização do lucro independente dos 

investimentos sociais) passaram a praticar responsabilidade social, quando os 

investimentos sociais influenciam e compõe o lucro da atividade de negócio. A empresa 

não perdeu a sua finalidade principal de gerar lucros, ao contrário, os investimentos sociais 
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é que deixaram de ser contraproducentes na medida em que a postura socialmente 

responsável é valorizada e a socialmente irresponsável penalizada. Os investimentos 

sociais, segundo Roberto, A. [op. cit.], atraem consumidores mais atentos e fiéis, 

promovem trabalhadores mais comprometidos e tornam a relação com o governo mais 

afável. Ou seja, a prática de responsabilidade social pode combinar-se as políticas 

direcionadas a maximização do lucro, e tornar-se um diferencial em termos de 

competitividade.  

Assim, o papel transformador da responsabilidade social realiza-se quando a empresa 

incorpora a cultura socialmente responsável através da conscientização dos seus acionista e 

gestores para a elaboração de projetos que resultem de alguma forma em melhorias para 

todos os seus stakeholders. 

Muito embora a proposição apresentada por Carroll, A. [op. cit.] de subdivisão da 

responsabilidade social nas dimensões econômicas, legal, ética e filantrópica possa parecer 

intuitivamente simples, na prática, estas fronteiras são extremamente tênues, e em muitas 

vezes sobrepostas. Além disto, estes conceitos podem variar de forma bastante 

significativa em função do ambiente institucional no qual a empresa está inserida, 

englobando a natureza e a qualidade de todas as suas relações com um conjunto mais 

amplo de stakeholders, isto é, com todos aqueles com quem a empresa interage, 

nomeadamente os acionistas, colaboradores, clientes, consumidores, fornecedores, 

concorrentes, poderes públicos, ONG, consumidores locais e a sociedade em geral. 

A noção moderna que define o conceito de responsabilidade social está relacionada ao 

cumprimento dos compromissos assumidos pelas empresas que vão além dos legalmente 

obrigatórios com os seus funcionários, com as diferentes instâncias governamentais e com 

a sociedade. Uma empresa é definida como socialmente responsável quando consegue a 

excelência na remuneração e no atendimento adequado aos seus acionistas, inclusive os 

minoritários; na satisfação das necessidades, expectativas e adequado atendimento dos seus 

clientes; na garantia da qualidade; da utilidade e da segurança dos seus produtos; na 

promoção do crescimento profissional e social de seus funcionários (familiares, inclusive) 

e colaboradores; e na atuação externa responsável, nos campos ambiental e social. 
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Em suma, todas as responsabilidades sociais atendem à responsabilidade econômica. 

Afinal, agir de acordo com a lei contribui com a estabilidade social e econômica, 

facilitando a análise de cenários futuros. Agir de forma ética aumenta o capital social e 

fortalece as relações com todos os stakeholders, reduzindo riscos. 

 

Figura 2 – Conceito de responsabilidade social das empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2002. 

 

Os trabalhos de Marc Jones [1999], acerca do ambiente institucional que cerca as 

atividades de negócio, apresentam uma síntese de argumentos a favor e outros contra as 

atividades de RSE. 

 Os argumentos a favor das ações de responsabilidade social estão baseados, 

sobretudo em aspectos éticos ou instrumentos racionais. 

O argumento ético é todo aquele derivado dos princípios religiosos ou normas 

sociais prevalecentes. Este tipo de argumento sugere que as empresas devem 

manter um comportamento socialmente responsável porque é moralmente correto 

agir assim [Andrews, apud Jones, M. 1999:165].  
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Já o argumento instrumental em favor da responsabilidade social Gago, C. [op. cit] 

sugere que ao agir de forma socialmente responsável, a empresa poderá minimizar 

os riscos de perda de reputação junto à opinião pública e assim, explorar as 

oportunidades de diferenciação em relação aos outros competidores, uma vez que a 

“boa imagem” e o “prestígio” que as empresas consigam granjear junto à opinião 

pública são hoje ativos – intangíveis – que os administradores muito apreciam por 

se terem como rentáveis.  

 Os argumentos contra as ações de responsabilidade social estão baseados, 

sobretudo na função institucional das organizações ou na perspectiva de direitos de 

propriedade. 

O argumento contra as ações de responsabilidade social com base no conceito de 

função institucional afirma que outras instituições como o governo, os sindicatos, 

as igrejas e as organizações civis existem para realizar o tipo de função requerida 

pela responsabilidade social. Este argumento defende que o papel da empresa é 

gera lucro, postos de trabalho e pagar os impostos que lhes são cobrados. Caberia 

ainda ao governo estabelecer aspectos reguladores, definindo as regras do jogo, 

para evitar os desvios relativos ao poder de monopólio e outras disfunções da 

economia de mercado.  

O último argumento contra as ações de responsabilidade social está baseado no 

direito de propriedade, enraizado na análise econômica neoclássica. Segundo este 

argumento, Friedman, M. [op. cit.], não cabe as empresas e organizações privadas 

qualquer tipo de responsabilidade social, principalmente quando estas ações 

comprometem diretamente o retorno para os acionistas, o preço pago pelos 

consumidores e a diminuição do salário dos empregados.  

 A convergência de argumentos dá-se quando as empresas são obrigadas a 

desenvolver ações de responsabilidade social por força de lei. 

Ao analisar as diferentes perspectivas acerca do conceito de empresa e sua 

preocupação com as ações sociais, Certo & Peter [1993] destacam duas vertentes: 
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A primeira é o ponto de vista neoclássico, que concebe as empresas como entidades 

econômicas, destinadas exclusivamente à obtenção de retornos financeiros aos seus 

acionistas, descartando qualquer atividade relacionada às ações de responsabilidade 

social. Já a segunda perspectiva diz respeito ao ponto de vista contemporâneo, que 

concebe as empresas como unidades sociais coordenadas conscientemente, 

compostas por indivíduos com diferentes ambições e que à partida apresentam 

disposições para sacrificar o controle da própria conduta com o objetivo de atingir 

uma meta comum ou um conjunto de metas, geralmente impostas pela 

administração ou interesse dos acionistas.   

Muito embora estes dois papéis exercidos pelas empresas sejam claramente reconhecidos, 

em nenhum dos casos a responsabilidade social é contemplada. Para Certo & Peter [op. 

cit.], o envolvimento em ações de responsabilidade social dá-se apenas quando exigido por 

força de lei, e em situações em que haja lucro, e neste caso específico, ambas as 

perspectivas acima apóiam o envolvimento empresarial neste tipo de ações. 

Segundo Secco [op. cit.], as atitudes das empresas face ao atendimento das necessidades 

sociais são na sua grande maioria compulsórias e apenas para cumprir a legislação. 

Gradativamente, e como resultados das pressões sociais e imposições de leis específicas, 

outros fatores foram agregados a análise organizacional como, por exemplo, o nível de 

satisfação dos clientes, a relação com os fornecedores e com a sociedade em geral, o que 

por sua vez resultou na exigência de novas posturas por parte das organizações.   

 

Figura 3 – Convergência de argumentos prós e contra as ações de RSE. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Machado Filho [2002]. 
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De qualquer forma, a adoção de posturas socialmente responsáveis por parte de algumas 

empresas, exceto quando compulsória, parece demonstrar uma nova visão face aos 

desafios empresariais da nova era em que vivemos que tem como marca mais significativa 

o processo de globalização. 

A própria liberdade com que às empresas escolhem onde instalar as suas unidades de 

produção; os mercados para onde exportam os seus produtos e serviços; ou de onde 

importam a matéria-prima necessária aos seus processos de produção, bem como as 

diferentes formas de financiar o capital nunca foram tão facilitados como na atual etapa do 

processo de globalização que a economia mundial experimenta.  

Por outro lado, são cada vez mais globais as forma de pressão social contra a 

reestruturação produtiva, as reivindicações por questões éticas relativas aos indivíduos e às 

organizações, a proteção ao meio ambiente e as discussões acerca do tratamento 

dispensado aos trabalhadores nas organizações.  

Estes eventos, segundo o Instituto Observatório Social [op. cit.], mostram que o acelerado 

processo de globalização não é uma via de mão única. Muito embora este processo tenha 

sido liderado por grandes corporações, as organizações da sociedade civil podem exercer 

uma forte pressão, tendo as TIC como um importante aliado na organização de boicotes, 

denúncias e mobilizações contra as empresas. 

O modelo bidimensional proposto por Quazi & O´Brien [2000] para a classificação das 

perspectivas existentes acerca da responsabilidade social encontra-se dividido entre 

responsabilidade ampla, que compreende as atividades de negócios que ultrapassam as 

responsabilidades clássicas econômicas da empresa, e a responsabilidade estreita, segundo 

a qual a função-objetivo da empresa é a maximização do valor para os seus acionistas. 

 A responsabilidade ampla encontra-se dividida em duas vertentes: a visão moderna, 

que defende que no longo prazo as ações de responsabilidade social trazem 

benefícios para as empresas que as praticam; e a visão denominada filantrópica, 

que defende a prática de ações de responsabilidade social mesmo quando estas não 

trazem retornos financeiros para a empresa. 



23 
 

 A responsabilidade estreita, que por sua vez, encontra-se dividida também em duas 

vertentes: a visão socioeconômica, que defende que a função-objetivo das empresas 

é a maximização do valor para os seus acionistas, mas que as ações de 

responsabilidade social podem ajudar nesta geração de valor; e a visão clássica, 

que defende que as ações de responsabilidade social não geram nenhum tipo 

considerável de valor para a empresa e, portanto, não devem ser desenvolvidas.  

 

Figura 4 – Modelo bidimensional da responsabilidade social das empresas 

 

  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Machado Filho [2002].  
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Para o Instituto Ethos [2004], a responsabilidade social das empresas é uma forma de 

conduzir as atividades de negócio de maneira que a torne parceira e co-responsável pelo 

desenvolvimento social.  

A empresa socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses 

dos seus stakeholders (acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, 

consumidores, comunidade, governo e meio-ambiente) e incorporá-los ao planejamento 

das suas atividades, buscando atender às demandas de todos e não apenas dos acionistas ou 

proprietários. Ou seja, somente as ações desenvolvidas pela empresa que excedem aquelas 

definidas como responsabilidades econômicas e legais podem ser caracterizadas como uma 

conduta condizente com o significado atualmente atribuído à RSE. 

 

2.2 O conceito de stakeholder  

A gestão por stakeholders torna-se importante para o estudo acerca da RSE, pois atenta 

para o reconhecimento da existência de diversos grupos com interesse nos resultados das 

atividades empresariais. 

Segundo Freeman, E. [1994:402], as empresas são compostas por uma complexa teia de 

relacionamentos e contratos tanto explícitos como implícitos entre elas e um grupo de 

pessoas que têm ou reivindicam posse, direito ou interesse sobre os resultados da atividade 

de negócio. Este público interessado ou stakeholders podem ser divididos em dois grupos: 

os primários e os secundários, de acordo com os direitos estabelecidos sobre os recursos 

organizacionais.  

Os stakeholders primários são aqueles que possuem bens estabelecidos por direitos legais 

sobre os recursos organizacionais, como por exemplo, os acionistas e os credores. 

Enquanto os stakeholders secundários são aqueles cujo direito sobre os recursos 

organizacionais é menos estabelecido em lei ou baseado em critérios de lealdade ou 

obrigações éticas, como funcionários, consumidores e a comunidade local. Contudo, todos 

estes públicos não deixam de ser importantes para a organização, uma vez que a auxiliam 

direta e indiretamente na realização dos seus objetivos. 
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No entanto, a gestão por stakeholders não é tarefa simples, uma vez que as expectativas de 

alguns stakeholders podem ser opostas às de outros, forçando as empresas a escolher entre 

um grupo ou outro [Grayson; Hodges, 2002:90]. 

A primeira escolha entre grupos, e talvez a mais óbvia, é entre os stakeholders primários 

em detrimento dos stakeholders secundários. Em parte, conflitos intrínsecos começam a 

ser resolvidos quando se escolhe a gestão por stakeholders, ou seja, quando se reconhece 

que, de uma forma ou de outra, atender aos interesses dos secundários leva, em longo 

prazo, ao atendimento dos interesses dos primários. Isto não significa que a gestão de 

interesse se torne fácil, pois muitos dilemas sérios, e alguns éticos, se formarão nesta esfera 

onde, talvez na maioria das vezes, os escolhidos serão os stakeholders primários. 

Assim, os argumentos a favor da responsabilidade social das empresas com base na teoria 

dos stakeholders propõem que o resultado final das atividades de negócio de uma 

organização empresarial contemple retornos a todos os stakeholders envolvidos, e não 

apenas aos acionistas e credores.  

A figura abaixo esboça o modelo proposto por Eduard Freeman [op. cit.] acerca dos 

agentes e retornos que as organizações empresariais devem contemplar. 

 

Figura 5 – O Modelo da teoria dos stakeholders. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Freeman, E., [2000]. 
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Segundo o modelo proposto por Freeman: 

 Os proprietários (stokeholders) possuem frações (stake) financeiras da organização 

empresarial na forma investimentos em ações ou cotas e, portanto, têm direito 

estabelecido sobre os retornos financeiros que estas venham a realizar;  

 Os funcionários esperam da empresa retornos salariais, segurança e benefícios em 

troca da sua força de trabalho; 

 Os fornecedores são agentes vitais para o sucesso da empresa, pois o suprimento de 

matéria-prima determina a qualidade e o preço final dos seus produtos ou serviços. 

Por outro lado, a empresa é cliente de seu fornecedor, e também um stakeholder 

deste; 

 Os consumidores são aqueles que trocam recursos com a organização. Ou seja, 

recebem produtos ou serviços em troca de recurso monetário. 

 A comunidade local, por sua vez, garante à organização o direito de construir suas 

plantas industriais, escritórios, recebendo em troca os benefícios de taxas e 

contribuições da organização. 

 Os gestores são aqueles que atuam no sentido de maximizar o valor para todos os 

outros stakeholders. 

Os trabalhos de Freeman foram posteriormente complementos por Fombrun [2000] que 

ampliou o conjunto de stakeholders no sentido de analisar possíveis conseqüências 

relativas às oportunidades e minimização de riscos que as ações de responsabilidade social 

podem gerar de acordo com o stakeholder envolvido [Fomburn, 2000, apud Machado 

Filho, 2004:94]. 

A tabela a seguir apresenta um quadro de oportunidades de ganhos ou minimização de 

riscos de acordo com o stakeholder envolvido, a partir das ações de responsabilidade social 

das empresas. 
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Tabela 1 – Efeitos das ações de RSE de acordo com o stakeholder envolvido. 

Stakeholders Oportunidade Minimização de Riscos 

Comunidade Criação de legitimidade Minimizar riscos de má 
aceitação e conflitos 

Mídia Cobertura favorável Minimizar riscos de cobertura 
desfavorável 

Ativistas - Minimizar risco de boicotes 

Investidores Geração de valor Minimizar risco de fuga de 
investimentos 

Funcionários Aumento do comprometimento Minimizar risco de 
comportamento 

Consumidores Fidelização Minimizar risco de má aceitação 

Agentes reguladores Ação legal favorável Minimizar risco de ação legal 

Parceiros comerciais Colaboração Minimizar risco de defecção 

 

Fonte: Fombrun [2000]. 

 

Muitos autores afirmam que os objetivos da “teoria dos stakeholders” não passam, na 

verdade, de estratégias ou táticas empresariais destinadas ao aumentar o valor para os 

acionistas [Borger, 2001; Jensen, 2000; Sternberg, 1999]. Contudo, a argumentação destes 

autores não é contrária à prática de responsabilidade social das empresas, uma vez que 

estas práticas podem trazer recompensas satisfatórias à organização empresarial. 

 

2.3 Estrutura para lidar com as atividades de responsabilidade social 

Lidar com o desenvolvimento de ações de responsabilidade social requer das organizações, 

e principalmente dos seus gestores, competências e habilidades para além daquelas 

exigidas ao exercício diário de suas atividades tradicionais.  

Algumas empresas organizam-se no sentido de criar em suas próprias estruturas novos 

departamentos para lidar com as ações de responsabilidade social. Esta situação é mais 

freqüente quando as atividades sociais apresentam efeitos diretos e interligados com a 
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atividade principal de negócio da empresa como, por exemplo, as ações corretivas ou 

preventivas de potenciais efeitos ambientais da empresa em sua área de atuação. Ou ainda 

quando os efeitos das ações sociais afetem em primeiro lugar os seus próprios acionistas, 

os trabalhadores, a saúde e a segurança no trabalho, o que configura ações de 

responsabilidade social interna. 

Para Simfronio [2004:12], a responsabilidade interna deve direcionar as suas ações para os 

funcionários e seus dependentes, tendo como principal objetivo desenvolver um ambiente 

de trabalho salutar e contribuir para o bem-estar dos que ali trabalham, deixando-os mais 

satisfeitos. O ganho para a empresa pode ser considerável, pois os funcionários tornam-se 

mais dedicados, empenhados, proporcionando, muitas vezes, um ganho de produtividade. 

 

Figura 6 – A empresa internaliza as atividades de responsabilidade social. 

 

 

 

 

Outras, no entanto, preferem optar por parcerias com organizações especializadas do 

chamado “terceiro setor” como, por exemplo, as organizações da sociedade civil de direito 

privado, sem fins lucrativos e voltadas para fins públicos. Este segundo tipo de estrutura 

para lidar com as atividades sociais ocorre quando não existe uma ligação direta entre a 

atividade de responsabilidade social e a atividade central da empresa, o que configura 

práticas de responsabilidade social externa. 

Segundo Baracho [2002], a dimensão externa da RSE estende-se ao seu ambiente externo, 

exigindo além da interação da empresa com os seus empregados e insumos de produção, a 

interação com os fornecedores, os consumidores, a comunidade local, o governo e o meio 

ambiente. 
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Figura 7 – Operação via estruturas especializadas sob controle hierárquico 

 

 

 

 

 

E por último, a empresa pode ainda operacionalizar as suas ações sociais através de 

parcerias com organizações civis especializadas fora do seu controle hierárquico. Nesta 

opção, a empresa não opera diretamente as ações sociais, e também não mantém sob seu 

controle uma organização externa para lidar com as ações sociais. As iniciativas da 

empresa neste caso dão-se por meio de doações, contratos de parceria ou outras formas 

indiretas de atuação social. Assim, o grau de envolvimento e o comprometimento com os 

resultados e conseqüências das ações sociais são menores que nos modelos anteriores. 

 

Figura 8 – Operação via estruturas especializadas fora do controle hierárquico da empresa. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Machado Filho [2002]. 
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2.4 A responsabilidade social das empresas no contexto brasileiro 

No Brasil, o movimento de RSE é relativamente recente e tem a sua história associada ao 

deterioro do modelo intervencionista de caráter estatal e ao processo de redemocratização 

iniciado ao longo da década de 80, período em que os sindicatos e as diversas organizações 

da sociedade consolidaram-se, aumentando assim o poder de pressão face às diversas 

instituições [Souza, 2005]. Contudo, a interpretação que as empresas fazem da RSE é ainda 

bastante diversa e às vezes confundida com filantropia empresarial. 

As primeiras mudanças de mentalidade, relativamente à RSE, segundo Mota [2000], 

aconteceram ao longo da década de 60, quando novas idéias começaram a ser difundidas 

após a criação da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE). A própria 

Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas, divulgada em 1965, é considerada 

por muitos autores como o marco histórico da utilização do termo “responsabilidade 

social” associado às empresas, que mesmo num primeiro momento, ainda limitado ao 

mundo das idéias e efetivando-se apenas por meio de discussões e textos, já fazia parte da 

realidade de uma pequena parcela do empresariado brasileiro [Mota, 2000; Gonçalves, 

1980 apud Secco, 2004:23].  

No entanto, a difusão da idéia de RSE toma impulso a partir da segunda metade dos anos 

70, quando mereceram destaque como ponto central do 2° Encontro Nacional de 

Dirigentes de Empresas. Um dos princípios da ADCE, apresentados no referido encontro, 

baseou-se na aceitação por seus associados de que as empresas, além de produzirem bens e 

serviços de qualidade, deviam também possuir funções sociais que fossem realizadas em 

prol dos seus trabalhadores e do bem-estar da comunidade em geral [Secco, 2004:24]. 

Ao nível governamental, a primeira iniciativa no sentido de medir as ações sociais das 

empresas brasileiras surge em 1975 com a criação da denominada Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS), regulamentada pelo Decreto Lei n° 76.000, com objetivo de 

dar conta das informações sociais relativas aos trabalhadores nas empresas.  

Esta iniciativa governamental fomentou entre o empresariado brasileiro o interesse de 

tornar públicas as ações socialmente responsáveis, permitindo assim incorporá-las ao 

marketing empresarial, o que foi posteriormente alcançado através dos chamados 
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Relatórios de Atividades Sociais, mais tarde reformulados sob a denominação de Balanço 

Social [Secco, 2004:25].  

A então proposta de tornar públicas as ações sociais das empresas começou a consolidar-

se, portanto, a partir da repercussão que obteve a campanha de divulgação do Balanço 

Social, lançada pelo sociólogo Herbert de Souza, através de exposições, debates televisivos 

e seminários em universidades, ainda no final da década de 70.  

Apesar da grande repercussão, o primeiro documento brasileiro do gênero a utilizar o nome 

de balanço social foi divulgado somente em 1974, pela empresa estatal Nitrofértil. No 

mesmo período, estava a ser realizado o balanço social do sistema Telebrás e, no ano de 

1992, o balanço social do Banco do Estado de São Paulo (Banespa). 

Muitas instituições têm sido reconhecidas por atuarem fortemente no sentido de disseminar 

as práticas de responsabilidade social, dentre elas, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais 

e Econômicas (IBASE), criado em 1981, por intermédio do sociólogo Herbert de Sousa, 

como uma instituição de utilidade pública federal, sem fins lucrativos, sem vinculação 

religiosa ou a partidos políticos. Entre os seus campos de atuação está a responsabilidade 

social e ética nas organizações, refletida através do seu modelo de Balanço Social, que 

ganhou evidência a partir de 1997 e que nos dias atuais têm sido amplamente divulgado e 

adotado por diversas empresas brasileiras. Na seqüência, foi lançado em 1998 o Selo 

Balanço Social Ibase, no sentido de conferi-lo às empresas que publiquem e divulguem os 

seus balanços sociais segundo as normas propostas por aquele instituto [Teixeira, 2004:10; 

Roberto, 2006:43]. 

Muito embora o balaço social tenha sido amplamente difundido no contexto empresarial 

brasileiro ao longo dos últimos trinta anos, a obrigatoriedade de sua adoção e divulgação 

ainda não está regulamentada. Neste sentido, tramitam desde o final da década de 90, no 

Congresso Nacional, inúmeras iniciativas que visam, de maneira geral, regulamentar a 

responsabilidade social das empresas nacionais e estrangeiras que atuam no país, bem 

como a obrigatoriedade da divulgação dos seus balanços sociais [Teixeira, 2004:11]. 

Contudo, trata-se ainda de estabelecer qual a dimensão das empresas que devem 

obrigatoriamente publicar balanços sociais, como forma de dar transparência às suas ações 

sociais e ambientais, como já praticado em alguns países europeus. 
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O mais expressivo é o projeto de lei N°. 3116 que estabelece a obrigatoriedade de 

publicação do Balanço Social por empresas privadas com mais de 100 funcionários e por 

todas as empresas públicas ou concessionárias e permissionárias de serviços públicos.  

Dentre as proposta em trâmite, vale ressaltar: 

 Projeto de Lei 3.116, de 1997, de autoria das deputadas Marta Suplicy, Maria da 

Conceição Tavares e Sandra Starling, que se encontra atualmente arquivado; 

 Projeto de Lei nº. 32, de 1999, do Deputado Paulo Rocha, relativo à reformulação 

do projeto de lei proposto pela Deputada Marta Suplicy, que recebeu na Comissão 

de Trabalho de Administração e Serviço Público parecer favorável do relator e foi 

aprovado por unanimidade, aguardando apenas a manifestação do relator na 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; 

 Projeto de Lei 1.305, de 2003, do Deputado Bispo Rodrigues, que aguarda parecer 

da primeira comissão a que foi designado: a Comissão de Trabalho de 

Administração e Serviço Público; 

 Projeto de Lei 2.110, de 2003, de autoria do Deputado Carlos Nader, que foi 

rejeitado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 

aguarda parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação; 

No âmbito da jurisdição estadual, é possível verificar em alguns Estados Membros da 

Federação algumas leis já em vigor, como por exemplo: 

 Lei nº. 11.440, de 2000, do Estado do Rio Grande do Sul, que institui o Balanço 

Social para as empresas estatais; 

 Lei nº. 2.843, de 2003, do Estado do Amazonas, que cria o Certificado de 

Responsabilidade Social para empresas instaladas em seu parque industrial e em 

sua zona de livre comércio. 

A conscientização acerca da temática da responsabilidade social das empresas no Brasil 

deve-se, em grande parte, ao protagonismo histórico e direto de algumas instituições ao 
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longo da ampla divulgação acerca da importância e das vantagens da adoção de práticas de 

responsabilidade social. 

A pioneira destas instituições foi o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), 

criado em 1989, e formalizado em 1995 [Secco, 2004:5]. Inicialmente, com um discurso 

ainda voltado à filantropia empresarial, esta instituição transformou-se durante toda a 

década de 90 numa das mais destacadas organizações ligadas ao assunto da 

responsabilidade social das empresas.  

Outras instituições de destaque a nível nacional foram criadas com o objetivo de 

disseminar a nova postura empresarial relativa à área social, como: a Fundação Instituto de 

Desenvolvimento Econômico e Social (FIDES); o Pensamento Nacional das Bases 

Empresariais (PNBE); a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança; e o Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social.  

Este último, em parceria com o IBASE, traçou os Indicadores Ethos de Responsabilidade 

Social, que atualmente fazem parte dos balanços sociais divulgado pelo IBASE. 

 

2.5 Pesquisa sobre investimentos socialmente responsáveis no Brasil 

Grande parte das pesquisas publicadas acerca do tema em questão tem apontado para a 

evidência de que o exercício da responsabilidade social das empresas no Brasil tem como 

principal finalidade combinar esforços com os demais setores (governo e sociedade civil 

organizada) no sentido de diminuir as graves desigualdades existentes no país, bem como a 

recuperação da população que vive em condições de pobreza.  

Enquanto as empresas européias e norte-americanas preferem à prática das doações, as 

empresas brasileiras atuam diretamente através de projetos de iniciativa própria ou em 

parceria, como é o caso das fundações Vale do Rio Doce, Fundação Bradesco, 

Organizações Globo, dentre outras [Secco, 2004:21].  

Esta preferência das empresas brasileiras, segundo Secco [op. cit.], advem da desconfiança 

relativamente à capacidade de atuação, organização e gestão das instituições voltadas 
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especificamente para o trabalho social, o que prejudica a fiscalização dos resultados 

esperados da aplicação dos seus recursos e, conseqüentemente, a transparência dos dados. 

Divulgado a partir de Julho de 2000, por iniciativa da revista Exame, os Guias de Boa 

Cidadania Corporativa destinam-se a divulgação de projetos sociais realizados no âmbito 

das empresas privadas, e juntamente com os estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão constituem excelentes fontes de dados acerca da RSE no Brasil. 

Segundo os resultados da pesquisa divulgada pela revista Exame, edição de 2004, as 

empresas brasileiras apresentam uma preferência por investimentos em educação.  

Os montantes investidos em educação são desde sempre os mais significativos, e em 

nenhum momento concentram menos que 25% do total investido. Já os investimentos em 

cultura revelam as menores taxas de crescimento no ano de 2004 (-4,74% a.a.), enquanto 

os valores relativos à saúde crescem a uma taxa extremamente mais alta (245,44% a.a.). 

 

Tabela 2 – Investimentos sociais das empresas brasileiras segundo áreas de atuação. 

Áreas 2000 2001 2002 2003 2004 Tx. Crescimento. (%)

Educação 63,4 206,7 303,8 229,87 265 43,19 

Saúde 1,91 33,11 54,53 20,93 272,13 254,44 

Meio ambiente 29,25 45,50 41,54 44,97 54,5 16,82 

Cultura 55,31 42,56 71,41 45,15 45,54 -4,74 

Outros 72,64 176,10 222,1 187,04 246,55 35,7 

Total 222,51 503,57 693 527,96 883,72 345,41 

 
Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 2004. 
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Tabela 3 – Investimentos de empresas privadas em ações sociais (em%) 

Áreas 2000 2001 2002 2003 2004 

Educação 28,4% 41% 43,8% 43,5% 30% 

Saúde 0,9% 6,6% 7,9% 4% 30,8% 

Meio ambiente 13,2% 9% 6% 8,5% 6,2% 

Cultura 24,9% 8,4% 10,3% 8,6% 5,2% 

Outros 32,7% 25% 32% 35,4% 27,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 2004. 

 

Segundo o IPEA, houve um aumento significativo de investimentos em ações sociais por 

parte das empresas brasileiras entre os anos de 2000 e 2004. Só em 2004 foram aplicados 

R$ 4,7 bilhões em ações sociais, o equivalente a 0,27% do PIB brasileiro daquele ano. 

Da análise por regiões do país, as empresas da região Sudeste têm apresentado um maior 

interesse no desenvolvimento de práticas de responsabilidade social. Em 2004, 57% das 

empresas daquela região praticaram algum ação social. 

 

Tabela 4 - Empresas com um ou mais empregados segundo regiões do Brasil 

 
Regiões Número de empresas % de empresas 

Sudeste 444,802 57% 

Nordeste 60,334 8% 

Centro-Oeste 23.908 3% 

Sul 87.631 11% 

Norte 164.938 21% 

Brasil 781.623 100% 
 

Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 2004. 
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A região Nordeste chegou a registrar, em 2004, um aumento de 35% em relação ao ano de 

2000, seguido das regiões Centro-Oeste e Norte, com 50%. A região Sudeste continua a ser 

a mais expressiva em termos absolutos e relativos quanto à participação social das 

empresas privadas, apesar da região Nordeste ter apresentado uma variação bastante 

significativa.  

 

Tabela 5 – Empresas privadas com um ou mais empregados 

Regiões % de empresas

Sudeste 67% 

Nordeste 55% 

Centro-Oeste 50% 

Sul 46% 

Norte 50% 

Brasil 59% 

 
Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 2004. 

 
Da análise relativa à participação das empresas, segundo o critério de dimensão, foi 

possível verificar que apenas 1% das empresas de grande porte tem investido em ações 

sociais, no entanto, 96% destas fizeram algum tipo de investimento em 2004. Por outro 

lado, as pequenas e médias empresas têm apresentado um aumento ainda mais 

significativo. 

 

Tabela 6 – Porte das empresas versus participação em ações sociais 

N°. De empregados % de empresas
% de Investidoras 

2000 2004 

01 – 10 58% 61% 70% 

11 – 500 24% 72% 78% 

+ de 500 1% 93% 96% 
 

Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 2004. 
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Quanto à diferenciação relativa à atividade econômica, o ano de 2003 registrou grandes 

alterações em relação ao ano de 1998. O setor de Agricultura, que em 1998 registrou 

apenas 40% de participação passou do penúltimo lugar para a liderança entre os demais 

setores, quase que duplicando a sua atuação ao alcançar 80% da participação das suas 

empresas em algum tipo de ação social para a comunidade. 

 

Tabela 7 – Participação de empresas da região Sudeste 

Atividade econômica
% de Investidoras

1998 2003 

Comércio 70% 72% 

Indústria 68% 66% 

Serviços 64% 75% 

Construção Civil 39% 46% 

Agricultura 40% 78% 

Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 2004. 

 

Em segundo lugar está o setor de serviços, que ao apresentar 75% de participação das suas 

empresas em ações sociais para a comunidade, ganhou em 2003 uma posição em relação a 

1998.  

O setor do comércio, que em 1998 liderava o ranking de investimentos com 70% de 

participação, aparece em terceiro lugar em 2003, com apenas 72%. 

Um assunto que tem vindo a ganhar grande relevância no país diz respeito à valorização da 

postura socialmente responsável das empresas privadas por parte dos seus stakeholders, 

com destaque para os consumidores.  

Segundo pesquisas realizadas em 2004 pelo Instituto Ethos de Responsabilidade Social, 

76% dos consumidores entrevistados afirmaram ter a consciência de que podem interferir 

de alguma forma na atuação das empresas ao deixarem de comprar os seus produtos ou 
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serviços. No entanto, apenas 14% dos consumidores entrevistados praticaram algum tipo 

de punição efetiva contra as empresas que não praticam ações socialmente responsáveis, 

enquanto 70% dos entrevistados afirmaram não ter pensado em nenhuma forma de 

prestigiar as empresas que investem em ações sociais. 

 

Tabela 8 – Grau de confiança nas instituições que atual em áreas sociais 

Instituição 
Grau de confiança 

Muita Alguma Não muita Nenhuma 

Organizações Não-Governamentais 25% 40% 20% 14% 

Nações unidas 17% 35% 19% 25% 

Sindicatos 16% 35% 23% 26% 

Governo Federal 12% 42% 23% 23% 

Grandes companhias brasileiras 12% 46% 24% 17% 

Multinacionais 8% 31% 30% 30% 

 

Fonte: Instituto Ethos de Responsabilidade Social, 2004. 

 

Embora 70% dos consumidores entrevistados pelo Instituto Ethos concordarem que as 

empresas deveriam estar, de alguma forma, a desenvolver ações destinadas à resolução de 

alguns problemas sociais, 17% deles afirmaram não ter nenhuma confiança nas grandes 

companhias brasileiras, e 30% afirmaram não confiar minimamente nas multinacionais 

atualmente instaladas no país.  

Os motivos para este tipo de opinião estão relacionados ao baixo grau de confiança dos 

entrevistados em instituições mais sólidas, como o Estado.  

Segundo esta pesquisa, 23% dos entrevistados afirmaram não ter nenhuma confiança nas 

ações do Estado relativamente à execução de políticas sociais. Este nível de desconfiança 
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tem sido significativamente maior que os comparados às próprias empresas brasileiras 

(17%), ou ainda às Organizações Não-Governamentais (14%). 

Por outro lado, 25% dos entrevistados afirmaram ter muita confiança no trabalho 

desenvolvido pelas Organizações Não-Governamentais; 12% afirmaram confiar nas ações 

do Governo Federal, enquanto 8% afirmaram confiar nas ações das multinacionais 

instaladas no país.  

Por fim, 44% dos consumidores entrevistado acham que as empresas deveriam extrapolar 

as leis e promover padrões éticos mais elevados; enquanto 35% afirmaram que o papel das 

empresas perante a sociedade deveria resumir-se apenas em gerar empregos, lucros para os 

seus acionistas, pagar impostos e cumprir as leis. 

 

Tabela 9 – Opinião dos entrevistados acerca do papel da empresa face à saciedade. 

Posição 2000 2002 2004

Gerar lucros e empregos, pagar impostos e cumprir a lei 41% 34% 35% 

Extrapolar as leis e promover padrões éticos mais elevados 35% 39% 44% 

Estar entre os dois extremos 19% 22% 20% 

 

Fonte: Instituto Ethos de Responsabilidade Social, 2004. 

 

De modo geral, os resultados apresentados pelas pesquisas desenvolvidas pelo IPEA e 

Instituto Ethos revelam opiniões e atitudes ainda bastante contraditórias dos consumidores 

entrevistados, o que possivelmente poderá estar ligado tanto à embrionária consciência do 

consumidor brasileiro acerca das práticas de responsabilidade social das empresas, como 

também à falta de esperança relativamente à atuação do Estado. No entanto, é possível 

verificar uma expansão da cultural de responsabilidade social entre o empresariado 

brasileiro, ainda que concentrada nas regiões Sul e Sudeste do país, e em alguns setores da 

economia nacional. Por outro lado, parece não haver dúvidas de que o crescimento das 
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atitudes socialmente responsáveis é já uma realidade que ainda necessita de algum 

acompanhamento e incentivos por parte do Governo e sociedade. 

Torna-se altamente necessário discutir os retornos dos investimentos em responsabilidade 

social tendo em vista que, mesmo que algumas empresas invistam na virtude, boa parte 

delas ainda necessita convencer os seus acionistas sobre e importância da responsabilidade 

social e, para isto, precisam de argumentos sólidos e embasados na lucratividade para 

conseguir fazê-lo. Afinal, se mesmo aqueles que dispõem de argumentos fortes para um 

comportamento ético encontram dificuldades para agir em conformidade com eles, o que 

dizer daqueles que só dispõe de argumentos fracos e incertos? 

Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que os retornos relativos às práticas de 

responsabilidade social têm boa quantidade de incerteza envolvida, alguns deles 

necessitam de altos investimentos individuais ou de investimentos simultâneos de diversas 

empresas e do Estado. Acerca disto é necessário cautela ao fazer inferências, pois as 

relações de causa e efeito apresentados pelas pesquisas podem não ser contundentes, 

principalmente, porque os dados primários coletado para este trabalho são voltados à 

característica da simpatia do cliente e referem-se a uma amostra muito pequena para ser 

considerada estatisticamente significativa. 
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3 ESPAÇO PARA AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS 

EMPRESAS 

 

3.1 O contexto socioeconômico brasileiro 

Particularmente, em territórios onde o crescimento econômico e o desenvolvimento 

sustentável estão entre os primeiros objetivos da sociedade, alguns aspectos como a 

exclusão social e a pobreza acabam por comprometer seriamente o atendimento dos 

objetivos empresariais.  

O nível de desemprego, a má distribuição de rendimentos entre a população e a deficiência 

do sistema educacional concorre para o desaquecimento do mercado consumidor interno e 

principalmente para indisponibilidade de mão-de-obra qualificada ao mercado de trabalho. 

No entanto, estas características intrínsecas do cenário socioeconômico brasileiro acabam 

por abrir espaço para o envolvimento empresarial no âmbito das suas responsabilidades 

sociais. 

A exclusão social pode ser entendida a falta de acesso às oportunidades oferecidas pela 

sociedade aos seus membros. É uma situação de privação, falta de recursos ou, de uma 

forma mais abrangente, ausência de cidadania, se, por esta, se entender a participação 

plena na sociedade, aos diferentes níveis em que esta se organiza [Amaro, 2004].  

Esta antiga problemática social, antes atribuída a baixos níveis de escolaridade e 

rendimento familiar, que incidia com freqüência sobre as populações analfabetas, 

imigrantes e famílias numerosas, apresenta uma faceta que os estudiosos do tema chamam 

de “nova exclusão social” que atinge agora segmentos da sociedade até então relativamente 

preservados do processo de exclusão como pessoas com mais de quarenta anos, jovens 

com elevada escolaridade e famílias metropolitanas, caracterizados, na sua grande maioria, 

pela dificuldade de inserção face ao mercado de trabalho.  

Para Alfredo Costa [1998:21], a exclusão social caracteriza-se por ser um fenômeno tão 

complexo e heterogêneo que se pode falar em diversos tipos de exclusão, os quais o autor 

classifica como de ordem econômica, social, cultural, patológica e comportamentos 
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autodestrutivos. Esta realidade parece ser resultado, dentre outros fatores, da fragilidade do 

papel do Estado, anteriormente concebido como agente capaz de administrar conflitos, 

voltado para uma política de pleno emprego e de redistribuição de riqueza. 

Nos dias atuais, o Brasil apresenta-se como uma das grandes economias emergentes, com 

uma população superior aos 180 milhões de habitantes [IBGE, 2006], cuja maioria vive 

nos centros urbanos, caracterizados por níveis de exclusão e desigualdades sociais 

comparados somente a dos países economicamente mais pobres.  

No caso específico brasileiro, segundo Reis, parece não haver dúvidas que as principais 

explicações para os processos de longo prazo de exclusão social sejam de cunho 

econômico, mas em forte associação à ineficiência de políticas sociais, desenvolvidas de 

forma pouco cidadãs, também chamadas de “modernização conservadora”, pelo qual o 

acesso à educação, à saúde, ao emprego e benefícios do desenvolvimento econômico ficou 

restrito a determinados segmentos da sociedade [Reis, 1990 apud Schwartzman, 2004:3; 

Mattoso, 2000:10]. 

Dados estatísticos das últimas décadas mostram que os indicadores relativos à educação, 

saúde, habitação, e consumo de bens duráveis vêm aumentando progressivamente, mas a 

partir de bases iniciais bastantes restritas, o que faz dos indicadores sociais do Brasil os 

mais preocupantes do mundo.  

 

Tabela 10 – Principais indicadores sociais no Brasil: 1992-2004 
 

 1992 1995 1999 2001 2004 

Esperança de vida ao nascer: Homens 62,4 63 64,3 65,1 67,3 

Mulheres 70,1 72,8 72,3 72,9 74,1 

Taxa de mortalidade infantil (mil) 43,0 37,9 34,6 - 31,2 

Taxa de analfabetismo população > 15 anos 17,2% 15,6% 12,9% 12,4% 12,7% 
Bens de consumo: 

 
 
 

 

Televisão 60,9% 79,8% 83,2% 86,0% 89,9% 

Frigorífico 71,5% 74,9% 82,8% 85,1% 86,7% 

Telefone fixo 18,9% 22,3% 37,5% 51,7% 72,3% 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad/Ibge). Exclusive os domicílios da área 

rural dos estados da região norte do país. 
 



43 
 

3.3.1 Desemprego 

Ao longo da década de 80 observou-se com maior intensidade o aumento do desemprego e 

da precariedade das condições de trabalho na indústria brasileira. No entanto, em 1997, três 

em cada cinco brasileiros da população economicamente ativa encontravam-se ou no 

desemprego, um em cada cinco, ou na informalidade, dois em cada cinco [Mattoso, 

2000:16].  

O aumento da taxa desemprego nos últimos 10 anos pode ainda ser entendido como o 

resultado de uma combinação de vários fatores, dentre eles [Camarotti, 2003:25]: 

• O baixo crescimento real do número de empregos, como resultado do baixo 

desempenho da economia;  

• O aumento significativo da população economicamente ativa;  

• A retração do número de empregos públicos, resultado do processo de privatização 

das empresas estatais conduzido pelo governo federal ao longo da década de 90;  

• A reestruturação produtiva, ocorrido na maioria das empresas privadas, 

nomeadamente no setor industrial, o que eliminou milhares de postos de trabalho;  

Por fim, refira-se que o desemprego é um tema de extrema complexidade, cuja análise em 

profundidade não se encontra no âmbito deste trabalho. Ao certo, o que se pode constatar, 

é que o emprego constitui a melhor forma de inclusão das pessoas nas sociedades 

modernas, no entanto, ao longo da última década a economia do país não conseguiu gerar 

empregos suficientes para absorver o aumento da população economicamente ativa, o que 

tem contribuído seriamente para o agravamento da pobreza.  
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Gráfico 1 – Taxa de desemprego nas grandes regiões metropolitanas. 
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Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômico - DIEESE, 2006. 

 

3.3.2 Desigualdade de rendimentos 

Existem diversas razões que levam a que a desigualdade de rendimentos seja investigada 

como um dos principais fatores de reprodução de exclusão social.  

Primeiro porque tem impacto direto sobre o bem-estar social na medida em que as 

sociedades têm preferência por equidade, e segundo porque está relacionada ao nível de 

diversas variáveis socioeconômicas importantes como, por exemplo: a taxa de poupança, o 

consumo, a taxa de mortalidade infantil, a extensão da pobreza, etc. 

Em Janeiro de 1970, foi divulgada a publicação do censo demográfico e os principais 

indicadores sociais relativos à década de 60. Os resultados desta pesquisa, elaborada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge) já apontavam em direção a um enorme 

crescimento do grau de desigualdade de rendimentos entre a sociedade brasileira. Estudos 

posteriores confirmam que nos últimos 30 anos pouco foi feito para alterar este quadro 

social, e que as políticas públicas não têm conseguido reverter ou mesmo diminuir o grau 

de pobreza no país. 

Assim, a disponibilidade de rendimentos e a forma como estes são distribuídos entre a 

sociedade brasileira pode ser considerada, em geral, uma boa forma de avaliar a 
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capacidade de financiamento de bens necessários à garantia das condições básicas de vida 

e ponto de partido de toda a análise sobre exclusão social no país [Fernandes, 2006:2].  

Em 2005, por exemplo, a Renda Nacional Bruta (RNB) brasileira, que inclui toda a 

produção da economia doméstica (PIB), mais os fluxos líquidos do rendimento de fatores 

como aluguéis de imóveis, investimentos financeiros, e rendimento do trabalho assalariado, 

foi de aproximadamente 644 mil milhões de dólares americanos, segundo números do 

Banco Mundial. [Banco Mundial, 2006].  

  

Tabela 11 – Renda Nacional Bruta em 2005. 

Posição Economia Milhões US$ 

1 Estados Unidos 12.969.561 
2 Japão 4.988.209 
3 Alemanha 2.852.337 
4 China 2.263.825 
5 Reino Unido 2.263.731 
6 França 2.177.670 
7 Itália 1.724.894 
8 Espanha 1.100.134 
9 Canadá 1.051.873 

10 Índia 793.017 
11 República da Coréia 764.684 
12 México 753.394 
13 Austrália 654.645 
14 Brasil 644.133 

Fonte: Banco Mundial: nova classificação das economias do mundo, Julho de 2006. 

 

No entanto, as disparidades apresentadas na tabela acima, elaborada com dados obtidos 

pela pesquisa nacional por amostras de domicílios (Pnad/Ibge), mostram que em 1960 os 

10% mais ricos da população brasileira aferiram 39,7% do rendimento nacional, enquanto 

os 10% mais pobres da população apropriaram-se de apenas 1,2%.  

Apesar de alarmantes, estes números não têm apresentado grandes variações no sentido de 

reverter esta situação. Em 2004, os 10% mais ricos concentraram 47,6% do rendimento 

nacional, ou seja, um décimo da população brasileira afere um rendimento quase igual ao 

dos 90% restantes. Na outra extremidade, os 10% mais pobres seriam donos somente de 

0,9% do rendimento. 
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Tabela 12 – Distribuição de rendimento entre a população economicamente ativa: 2004. 

Período em análise 50% mais pobres 10% mais ricos 10% mais pobres 

1960 17,7 39,7 1,2 
1970 15,0 46,5 1,2 
1980 14,1 47,9 1,2 
1990 11,9 48,7 0,8 
1993 12,3 48,6 - 
1996 12,1 47,6 - 
1999 12,6 47,4 - 
2004 12,2 47,6 0,9 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad/Ibge). Exclusive os domicílios da área 

rural dos estados da região norte do país. 

 

A alta concentração de rendimentos causa o aumento do nível de pobreza porque produz 

um acesso desigual a oportunidades de inclusão econômica e social, o que revela o lado 

perverso da economia de qualquer nação [Camarotti, 2003:22].  

Muitos autores reconhecem a dificuldade em perceber a verdadeira abrangência dos 

impactos da concentração de rendimento no Brasil, no entanto, segundo Camarotti, é 

possível tirar inicialmente as seguintes conclusões: 

• No âmbito social, a grande desigualdade na distribuição de rendimentos entre a 

população brasileira tem provocado o aumento da violência urbana, da miséria, e 

consequentemente, o aumento da fome, inclusive nas grandes regiões 

metropolitanas; 

• No âmbito da economia, a concentração de rendimento tem excluído grande parte 

da população brasileira da base de consumidores que, por sua vez, limita o 

desenvolvimento econômico do mercado interno, refletindo de forma negativa no 

crescimento da economia como um todo, sobretudo no setor produtivo, responsável 

pela maioria dos postos de trabalho; 

• No âmbito da educação, é cada vez mais comum encontrar jovens sem habilitações 

ou sem o ensino fundamental completo a procura de emprego, ou ainda a exercer 

trabalhos ao nível da informalidade.  

Os resultados da pesquisa nacional por amostra de domicílios, elaborada pelo Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística, constituem uma fonte fidedigna para qualquer análise 

socioeconômica no Brasil. No entanto, os seus resultados são limitados, uma vez que a 

pesquisa não consegue captar fontes de rendimentos como aluguéis de imóveis, 

investimentos financeiros ou outros tipos de rendimentos que não sejam do trabalho 

assalariado.  

 

Tabela 13 – Distribuição de rendimento mensal entre a população economicamente ativa. 
com idade superior aos 10 anos: distribuição por grandes regiões segundo classe de 

rendimento: 2002. 

 Classes de rendimentos 
mensal 

Pessoas com idade superior aos 10 anos 

Brasil 

(% pop) 

Grandes Regiões 

(*) Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Até 1 salário mínimo 21,8 23,7 34,6 15,3 17,1 20,1 

Entre 1 e 2 salário mínimos 17,1 16,7 14,1 18,0 20,4 18,7 

Entre 2 e 3 salário mínimos 8,4 7,0 4,1 10,0 10,4 8,4 

Entre 3 e 5 salário mínimos 6,9 5,0 3,2 9,0 8,8 6,7 

Entre 5 e 10 salário mínimos 5,0 4,1 2,2 6,9 6,2 5,3 

Entre 10 e 20 salários mínimos 2,1 1,4 0,9 2,8 2,5 2,7 

Mais de 20 salários mínimos 1,0 0,6 0,5 1,4 1,1 1,5 

Sem rendimento 36,6 41,2 39,8 35,4 33,0 36,1 

Sem declaração 0,8 0,4 0,6 1,2 0,6 0,6 

 
.... 15% mais ricos entre a população brasileira. 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad/Ibge). Exclusive os domicílios da área 

rural dos estados da região norte do país. 
 

Uma das formas de compreender a grande diferença na distribuição de rendimentos 

praticada entre a sociedade brasileira é imaginar que o país fosse constituído apenas pelos 

15% mais ricos, ou seja, 27 milhões de habitantes [Besserman, 2004 apud IBGE]. Porém, 

de acordo com pesquisa nacional sobre distribuição de rendimento mensal de 2002, o 

Brasil ainda assim seria um país desigual.  

É evidente e antiga a grande diferença de rendimentos entre os 10% mais ricos e os 50% 
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mais pobres (Tabela 14). No entanto, o gráfico a seguir mostra que ainda há enormes 

diferenças entre a população dos 15% mais ricos, dos quais fazem parte os trabalhadores de 

classe média baixa - com rendimento mensal entre 3 e 5 salários mínimos - e os 

trabalhadores com um rendimento mensal superior aos 20 salários mínimos. O que põe em 

evidência o fato de que cada subconjunto da sociedade brasileira reproduz o desenho da 

desigualdade de todo o país.  

 

Gráfico 2 – Distribuição de rendimento mensal entre os 15% mais ricos da população 
brasileira. 
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Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnda/Ibge): microdados do Censo 

Demográfico de 2002. 
 

Para Ferreira, é possível destacar alguns grupos de causas relacionadas à distribuição 

desigual de rendimentos no Brasil [Ferreira, 2001 apud Fernandes, 2003:232]: 

• O primeiro grupo de causas diz respeito à existência de diferentes características 

individuais natas como riqueza familiar e sexo; 

• O segundo grupo de causas está relacionado a características individuais adquiridas 

ao longo da vida, como nível educacional e experiência profissional;  

• Já o terceiro grupo de causas aborda os mecanismos de ação do mercado de 
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trabalho sobre os dois grupos anteriores, uma vez que o mercado de trabalho é o 

principal canal de transformação das características individuais em rendimentos.    

Para Ramos & Vieira, as fontes de diferenciais de rendimentos no âmbito do 

funcionamento do mercado de trabalho e das suas interações com as desigualdades sociais 

existentes no Brasil estão relacionadas a uma série de fatores, dentre os quais vale citar 

[Ramos & Vieira, 1999:160]:  

• Diferenças de salariais provenientes da heterogeneidade dos trabalhadores no que 

respeita os seus atributos produtivos, como a educação e a experiência profissional.  

• Discriminação no mercado de trabalho: quando o mercado remunera de forma 

distinta trabalhadores igualmente produtivos com base em atributos como sexo, por 

exemplo.   

• Diferenciais compensatórios: salários distintos que podem significar não mais que 

uma forma pecuniária adicional entre os postos de trabalho disponíveis na 

economia, e ocupados por trabalhadores com igual potencial produtivo. Como por 

exemplo: adicionais por insalubridade, adicionais por risco de acidente no trabalho, 

ambientes de trabalho distintos, etc. 

• Segmentação de mercado: remuneração distinta para trabalhadores igualmente 

produtivos, sem base em critério explícito ou tangível. 

Contudo, a real extensão da desigualdade de oportunidades entre a população brasileira 

não pode ser simplesmente deduzida da magnitude da desigualdade de rendimentos. A 

maior ou menor facilidade de acesso à educação, como aproximação de maiores 

oportunidades individuais de liberdade e condições de vida, é considera uma boa forma de 

avaliação do grau de exclusão social. 

 

3.3.3 Acesso à educação 

A importância da educação para o bem-estar de uma nação é um tema bastante estudado, e 

muitos autores consideram que o investimento em capital humano seja responsável por 
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grande parte das diferenças de produtividade entre os países [Castells, 1999:48]. 

No entanto, segundo o relatório mundial sobre educação, EFA – Education for all, 

apresentado pela Unesco em 2004, o Brasil ficou em 72° lugar entre os 127 países 

analisados, no que respeita ao índice de analfabetismo [Schwarzelmüller, 2005]. 

 

Gráfico 3 – Taxa de analfabetismo 
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Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad/Ibge). Exclusive os domicílios da área 

rural dos estados da região norte do país. 

 

Apesar do país ter alcançado um certo avanço em alguns indicadores educacionais 

quantitativos, a qualidade da educação ainda constitui um grande problema, e permite 

concluir que a expansão da rede pública de ensino, iniciada na década de 30, não foi 

suficiente para melhorar a posição do Índice de Desenvolvimento Educacional. 
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Tabela 14 – Taxa de analfabetismo da população com idade de 15 anos ou mais, por 
rendimento domiciliar, segundo unidades da federação. 

 Unidade Geográfica Rendimento domiciliar em salário mínimo corrente 

Total Até 1 De 1 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 Mais de 10
Brasil 12,4% 28,8% 19,7% 9,7% 4,7% 1,4% 

Norte 11,2% 22,6% 15,5% 9,9% 5,0% 2,0% 

Nordeste 24,3% 36,2% 29,3% 17,2% 8,4% 1,8% 

Sudeste 7,5% 20,0% 13,5% 7,5% 4,0% 1,5% 

Sul 7,1% 19,5% 12,4% 5,9% 3,6% 0,8% 

Centro-Oeste 10,2% 23,3% 15,3% 8,9% 5,0% 1,4% 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad/Ibge), 2002.  

 

De acordo com a tabela acima exposta, enquanto nos domicílios cujo rendimento mensal é 

superior aos 10 salários mínimos a taxa de analfabetismo é de 1,4%. Naqueles cujo 

rendimento mensal é inferior a um salário mínimo a taxa de analfabetismo é quase de 29%. 

No Nordeste, a situação é ainda mais dramática, a taxa de analfabetismo das famílias 

pobres que aferem até um salário mínimo mensal é 20 vezes maior que aquela das famílias 

mais ricas [Ibge/Pnad, 2004]. 

No final da década de 70, foi proposto pela Unesco que as avaliações internacionais sobre 

as competências de leitura e escrita fossem ampliadas para não apenas medir a capacidade 

de ler e escrever. Assim, foi criado, a partir do conceito de analfabetismo, o conceito de 

analfabetismo funcional, que pode ser definido como a incapacidade do indivíduo 

apropriar-se da leitura e da escrita incorporando-a ao seu cotidiano com a finalidade de 

transformar a sua condição social [Schwarzelmüller, 2005]. 

Por recomendação da Unesco, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística passou 

também a divulgar, desde o início da década de 90, os índices de analfabetismo funcional, 

que tem como base o número de anos de estudo concluídos pela população.  
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Tabela 15 – Analfabetismo funcional da população com 15 anos de idade ou mais. 

Brasil e Regiões 1992 2002 
Brasil 36,9% 26% 
Norte 33,2% 24,7% 

Nordeste 55,2% 40,8% 
Sudeste 29,4% 19,6% 

Sul 28,9% 19,7% 
Centro-oeste 33,8% 23,8% 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad/Ibge). Exclusive os domicílios da área 

rural dos estados da região norte do país. 

 

 

De acordo com os resultados apresentados pelo Ibge, expostos na tabela acima, o número 

de analfabetos funcionais entre a população com 15 anos ou mais de idade, em 2002, foi de 

26%,  mais que o dobro do número de analfabetos registados no mesmo ano (Ver tabela 

15). 

Gráfico 4 – Anos de estudo da população brasileira, por sexo 
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Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad/Ibge). Exclusive os domicílios da área 

rural dos estados da região norte do país. 

 

Existem amplas evidências de que a educação é um dos principais correlatos da 

desigualdade na distribuição de rendimentos no Brasil devido ao seu papel seletivo, 
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relacionado à heterogeneidade dos sistemas educacionais em vigor e principalmente pelo 

fato de não haver expansão do mercado de trabalho. Esta constatação, segundo 

Schwartzman [2004], emerge da comparação entre a qualidade do ensino nas escolas 

públicas e a qualidade do ensino nas escolas privadas.  

A pesquisa sobre desigualdade salarial e distribuição de educação de 1990, desenvolvida 

pelos economistas José Reis e Ricardo Barros divulgou que a qualidade da educação 

oferecida pelas escolas públicas, em especial as de nível fundamental e médio, é 

extremamente variada. Em contraste, as melhores escolas são as particulares, acessíveis 

apenas a famílias de classes média e alta [Reis & Barros, 1990].  

Num país que apresenta uma das piores concentrações de rendimentos do mundo, onde o 

rendimento dos 10% mais ricos é 47 vezes que o rendimento dos 10% mais pobres, a 

distribuição da educação e do analfabetismo não poderia ser diferente. A má qualidade da 

educação pública no Brasil apresenta-se como um dos principais mecanismos de exclusão 

social. 

Para não ultrapassar os limites propostos por esta dissertação, não serão abordados os 

fatores que condicionam a abrangência dos programas nacionais de combate ao 

analfabetismo, uma vez que o principal objetivo desta seção é apresentar os níveis de 

exclusão social no Brasil com base no desemprego, educação e desigualdade de 

rendimentos, para que se possam compreender os fatores críticos ao desenvolvimento de 

uma sociedade da informação e do conhecimento, e os espaços para as ações de 

responsabilidade social das empresas brasileiras. 

 

3.2 Sociedade da Informação e do Conhecimento no Brasil 

O Programa Sociedade da Informação (SocInfo), instituído pelo Decreto Presidencial 

nº.3294, de 15 de Dezembro de 1999, constitui um conjunto de iniciativas, coordenadas 

pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e prevê ações dos governos federal, estaduais e 

municipais, em conjunto com a iniciativa privada, no sentido de viabilizar um novo estágio 

de evolução da Internet e das suas aplicações no Brasil. A sua principal meta é criar as 

bases para um aumento substancial da participação da economia da informação no Produto 
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Interno Bruto (PIB) brasileiro, e reforçar a idéia de que a SIC, num estágio mais avançado, 

poderá contribui para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e aumentar a coesão 

social, com base na universalização do acesso às TIC. 

Para garantir o financiamento de programas de inclusão digital, e dinamizar o 

desenvolvimento do programa SocInfo, foi criado, no governo do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso, sob a Lei n°.9.998 de 17 de Agosto de 2000, um novo mecanismo de 

arrecadação fiscal, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), 

que recolhe atualmente 1% das receitas anuais das operadoras do sistema de telefonia, de 

TV por cabo, e de outros serviços de telecomunicações do país [Ministério das 

Comunicações, 1999]. 

Os recursos do Fust deverão ser aplicados em programas, projetos e atividades que estejam 

em concordância com o plano geral de metas para a universalização dos serviços de 

telecomunicações, dos quais vale citar: 

 Promoção de pontos de acessos à Internet, sob condições favorecidas, em 

estabelecimentos de ensino, bibliotecas e instituições de saúde; 

 Redução dos custos financeiros relativos aos serviços de telecomunicações em 

estabelecimentos de ensino para a utilização de redes digitais de informação 

destinadas ao acesso do público, de forma a beneficiar em percentuais maiores os 

estabelecimentos freqüentados pela população carente; 

 Fornecimento de acessos individuais e equipamentos de interface a instituições de 

assistência a deficientes físicos; 

 Implantação do sistema de telefonia rural. 

O Governo Federal pretende alinhar as metas estabelecidas no Livro Verde para a 

Sociedade da Informação com as estratégias do programa SocInfo envolvendo toda a 

sociedade civil como forma de garantir a implementação coerente dos projetos e assegurar 

resultados positivos com impacto a nível nacional.  
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3.3.1 Universalização do acesso à Internet 

Um dos aspectos mais destacados da promoção de uma sociedade da informação e do 

conhecimento é a maior ou menor disponibilidade de acesso à Internet por parte da 

população.  

Contudo, a existência de importantes assimetrias sociais, econômicas, culturais e 

geográficas no território brasileiro tem exigido um esforço adicional para que todos os 

Estados da Federação beneficiem do acesso à Internet promovido pelo único mecanismo de 

inclusão digital disponibilizado pelo Governo Federal, o Programa GESAC (governo 

eletrônico e serviços de atendimento ao cidadão). 

O objetivo do Programa GESAC é disponibilizar instalações para a utilização pública, 

aberta, sem cobrança, onde computadores, impressoras e outros equipamentos fiquem à 

disposição para a prática de atividades comunitárias. 

Os pontos de presença do GESAC pretendem abranger: 

 Escolas da rede pública de ensino médio e fundamental; 

 Órgãos públicos; 

 Sindicatos; 

 Aldeias indígenas; 

 Sedes de Organizações Não-Governamentais onde já existam outros projetos de 

inclusão digital. 

Porém, o fato de os custos de acesso à Internet serem relativamente baixos no Brasil não 

resulta, por si só, em generalização do acesso a rede. Em primeiro lugar, para que se 

alcance um acesso real é ainda necessário superar algumas barreiras como: 

 Acesso físico: disponibilização de hardware, software e linhas telefônicas; 

 Superar as dificuldades de acesso aos serviços telefônicos no meio rural; 

 Adequar soluções tecnológicas às condições locais e regionais; 
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 Desenvolver, entre a população, confiança na tecnologia utilizada e a compreensão 

de questões como a privacidade e a segurança da rede; 

 Diminuição das tarifas de telefonia interurbanas nos municípios que não possuem 

provedores de acesso à Internet. 

Assim, desenvolver mecanismos de promoção de inclusão digital da população mais 

desfavorecida é um dos principais fatores críticos a serem superados, sob pena de não se 

atingir plenamente as metas estabelecidas pelo programa SocInfo. 

 

Gráfico 5 – Internet no setor doméstico brasileiro 
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Fonte: Núcleo de informação do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2005. 
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3.3.2 Ensino na Sociedade da Informação 

A educação é o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na informação e 

no conhecimento. Parte considerável do desnível entre indivíduos, regiões e países deve-se 

à desigualdade de oportunidades relativas ao desenvolvimento da capacidade de aprender e 

concretizar inovações.  

Por outro lado, segundo [Castells, 2002], educar para uma SIC significa muito mais que 

treinar pessoas para a utilização das TIC, trata-se de investir na criação de competências 

suficientemente amplas que lhes permitam uma atuação efetiva na criação de bens, 

serviços, tomadas de decisões fundamentadas no conhecimento, operação de novos meios 

e ferramentas de trabalho, bem como a aplicação das TIC de forma criativa.  

Neste sentido, a literacia informacional requer, por sua vez, não apenas o domínio de 

habilidades cognitivas, como ler, escrever e fazer operações matemáticas, mas também a 

aplicação destas competências para a utilização das TIC, o que vai mais além do que saber 

utilizar com desenvoltura estas novas tecnologias. 

Dentre os fatores críticos para o sucesso do ensino na SIC está o desafio de assegurar a 

literacia informacional a todos os alunos que concluam o ensino nas escolas da rede 

pública; assegurar que o maior número possível de escolas tenha acesso à Internet; e que as 

reformas curriculares sejam efetuadas em concordância com a realidade de cada região do 

país; 

No entanto, o grande desafio para a utilização intensiva das TIC em educação tem sido a 

falta de infra-estruturas adequada em escolas e outras instituições de ensino. O problema 

fundamental em relação à infra-estrutura é essencialmente de custos, o que envolve os 

gastos iniciais para aquisição de equipamentos, manutenção e atualização da estrutura 

instalada, bem como os custos dos serviços de comunicação e de acesso à Internet. 
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Gráfico 6 – Escolas públicas com acesso à Internet segundo Estados da Federação 
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Fonte: Portal do Ministério da Educação e Cultura, 2006. 
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4 MODELO DE AÇÃO PARA INCLUSÃO DIGITAL 

 

4.1 O panorama atual 

A exclusão digital não afeta somente os mais vulneráveis do ponto de vista 

socioeconômico, mas também os trabalhadores das empresas, os indvíduos com 

necessidades especiais, muitos alunos e educadores que ainda não possuem habilidades 

necessárias para trabalhar e tirar proveito da utilização das TIC [Schlünzen, 2005:17].  

Também não é um problema restrito ao Brasil. Mesmo em países economicamente mais 

desenvolvidos, com melhor distribuição de tecnologia, a inclusão digital, ou digital divide, 

como é chamada, é uma preocupação que tem merecido a atenção de pesquisadores e 

entidades da sociedade civil. 

A temática da exclusão digital ganhou expressão, em meados da década de 90, quando a 

Internet apresentava uma rápida evolução nos EUA. Naquele momento, a idéia superficial 

e generalizada de que o acesso a todo custo às TIC poderia refletir-se de forma 

significativa em mudanças econômicas e sociais era bastante difundida.  

A exclusão digital refere-se ao fosso que separa indivíduos, famílias, empresas e regiões 

geográficas em diferentes níveis socioeconômicos no que respeita às oportunidades de 

acesso às TIC para uma ampla variedade de ações e atividades.  

Muito embora grande parte da bibliografia sobre exclusão digital produzida pelas 

organizações internacionais enfatize o potencial das TIC para reduzir a pobreza e a 

desigualdade, na prática a dinâmica social funciona em sentido inverso: a introdução das 

TIC aumenta a exclusão e a desigualdade social. A universalização do acesso é antes de 

tudo um instrumento para diminuir os danos sociais, do ponto de vista da luta contra a 

desigualdade no Brasil [Sorj & Guedes, 2005:4]. 

Neste sentido, o Livro Verde para a Sociedade da Informação no Brasil, dentre outros 

fatores, evidencia a exclusão digital como um dos fatores mais críticos relativos ao 

desenvolvimento de uma sociedade da informação, e apresenta uma série de 

recomendações no sentido de universalizar o acesso à Internet entre a população brasileira 
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como forma de diminuir as diferenças relativas às oportunidades de acesso a esta 

tecnologia. 

A maioria dos discursos corrente acerca da exclusão digital está estreitamente relacionada 

à exclusão social, principalmente no que respeita aos fatores críticos de acesso às TIC 

como nível de desemprego, pobreza, baixos níveis de rendimentos e de escolaridade. 

Outros discursos, baseados numa lógica de marcado, enfatizam que a exclusão digital no 

âmbito da sociedade brasileira tem deixado de ser um fator resultante da exclusão social 

para ser um dos fatores geradores de exclusão social e econômica, apesar de não haver 

evidências concretas de que competências como habilidades para utilização efetiva das 

TIC seja uma garantia de inserção no mercado de trabalho. 

De fato, a exclusão digital não é apenas uma conseqüência direta da exclusão social, apesar 

de fatores determinantes como rendimento e literiacia interferirem de forma negativa neste 

processo. É possível constatar ainda que algumas pessoas com rendimento compatível para 

aquisição de computadores e acesso à Internet não utilizam as TIC por opção ou até 

mesmo por desconhecimento e repulsa. 

Em Abril de 2003, foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas um importante trabalho 

acerca da exclusão digital no Brasil. Esta obra baseou-se inicialmente em dados obtidos 

pela pesquisa nacional por amostras de domicílios (Pnda/Ibge) de 2002 e pretendia 

quantificar qual era a percentagem da população nacional com acesso à Internet. Assim, de 

acordo com este Mapa da Exclusão Digital apenas 16,46% dos 169 milhões de habitantes 

tinha acesso à Internet em seus domicílios. 

Uma das razões apresentadas para esta diferença foi o rendimento médio mensal de R$ 

1.677,00 (equivalente a 598,92 Euros) dos que tinham acesso à Internet contra um 

rendimento médio mensal de R$ 452,00 (equivalente a 161,00 Euros) dos que não tinham 

acesso a esta tecnologia.  

Os Estados das regiões Centro e Sul do país apresentam um maior grau de inclusão digital 

em relação aos Estados das regiões Norte e Nordeste. No Estado do Amazonas, apenas 

5,46% dos 2.780.256 habitantes tinham acesso à Internet a partir dos seus domicílios. 
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Em estudos mais recentes como a pesquisa nacional por amostras de domicílios 

(Pnda/Ibge) de 2005, que pela terceira vez passou a incluir o item computador e acesso à 

Internet, bem como fatores críticos de acesso às TIC como nível de escolaridade da 

população, localização geográfica, idade e classes de rendimento, foi possível constatar 

que apenas de 21% dos domicílios brasileiros tinham computadores conectados à Internet. 

 

Gráfico 7 – Percentagem de utilizadores da Internet 

Com acesso; 21%

Sem acesso; 79%

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad/Ibge) 2005.  

 

Os níveis de rendimento mensal per capta da população revelam-se como um dos fatores 

mais críticos de inclusão na SIC. Segundo uma análise da tabela a seguir, é possível 

constatar que a exclusão digital entre os Estados membros da Federação é bastante variada.  

As regiões Norte e Nordeste apresentam ainda maiores índices de exclusão digital em 

relação às regiões do eixo Centro/Sul do país, o que permite concluir que ainda não foram 

realizados progressos significativos no período compreendido entre 2002 e 2005. 
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Tabela 16 - Percentagem de utilizadores da Internet, segundo classes de rendimentos 

mensais domiciliar per capta. 

 Classe de rendimento mensal 

Percentagem de utilizadores da Internet em 2005 

Brasil 
Grandes Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

Total 21% 12% 11,9% 26,3% 25,6% 23,3% 

Até 1/4 do salário mínimo 2,8 1,4 2,0 5,1 4,3 4,9 

Mais de 1/4 e 1/2 salário mínimo 6,0 3,6 4,7 8,0 7,3 6,4 

Mais de 1/2 e 1 salário mínimo 11,6 8,3 9,6 13,1 12,4 11,8 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 24,9 18,6 25,0 25,8 24,1 24,9 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 42,0 35,9 41,7 42,2 41,6 42,4 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 55,2 48,7 54,0 55,7 54,9 57,6 

Mais de 5 salários mínimos 69,5 61,2 67,6 69,5 70,1 73,9 

Sem rendimento 11,3 5,9 5,0 14,3 15,3 13,2 
 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad/Ibge). Exclusive os domicílios da área 
rural dos estados da região norte do país. 

 

Face ao nível de escolaridade, exposto na tabela a seguir, é possível constatar que não há 

grandes disparidades entre os Estados membros da Federação. Segundo este critério, a 

região Norte apresenta ainda uma ligeira vantagem em relação aos Estados das regiões 

Centro e Sul do país. 

 

Tabela 17 - Percentagem de utilizadores da Internet, segundo nível de escolaridade. 

 Classe de rendimento mensal 

Pessoas com 10 anos de idade ou mais 

Brasil 
Grandes Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Escolaridade inferior a 1 ano 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Entre 1 e 3 anos de escolaridade 2,7 2,4 2,6 2,7 2,5 2,6 

Entre 4 e 7 anos de escolaridade 15,1 15,6 16,4 14,4 14,9 16,3 

Entre 8 e 10 anos de escolaridade 17,6 18,7 18,9 17,1 18,4 17,3 

Entre 11 e 14 anos de escolaridade 44,1 46,5 45,0 43,9 43,3 42,6 

15 anos de escolaridade ou mais 20,3 16,1 16,7 21,6 20,4 20,9 
 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad/Ibge). Exclusive os domicílios da área 
rural dos estados da região norte do país, 2005. 
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Nos dias atuais, são inúmeras as publicações em livros, artigos científicos, jornais e 

revistas que tentam quantificar e descrever o que tem acontecido e quem são as pessoas 

excluídas da participação na SIC que tem vindo a configurar-se nos últimos anos. No 

centro das discussões está o acesso à informação e a utilização das tecnologias, que de 

alguma forma, têm contribuído para mudar o estilo de vida das pessoas como a Internet, o 

telefone celular, a TV digital, ou qualquer outra forma de TIC. 

Para Manuel Castells, o crescimento de uma sociedade da informação far-se-á sentir 

progressivamente no século vinte e um, através de aumentos substanciais no poder das 

telecomunicações e do processamento da informação, mas irá acontecer de uma forma 

extremamente seletiva, relacionando nós de elevado valor e descartando os restantes 

[Castells, 1999 apud Silva, 2004].  

As reflexões de Castells são bastante realistas, pois aqueles com maior conhecimento, com 

mais capacidade de empreendedorismo e inovação serão aqueles que construirão a 

sociedade da informação moldada às suas necessidades e de forma a retirar o máximo valor 

possível para os interesses próprios.  

No entanto, diferentes iniciativas têm sido apresentadas como alternativas de inclusão 

digital, tanto no âmbito governamental, como no âmbito da iniciativa privada, dos quais 

são exemplos, o projeto E-inclusion da Hewlett Packard que destina um bilhão de dólares 

por ano para os países do “terceiro mundo”; as iniciativas de Organizações Não-

Governamentais como as do Centro para Democratização da Informática (CDI), que 

através das suas escolas de cidadania têm trabalhado a inclusão das populações carentes do 

Brasil através da utilização criativa das TIC em projetos que melhorem as condições de 

vida das pessoas em condições de exclusão social; o programa GESAC (Governo 

Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão), financiado com recursos do governo 

federal, que objetiva disponibilizar telecentros comunitários de acesso gratuito à Internet; 

ou ainda o exemplo do projeto Information Age Town, da National Telecommunications 

Company da Irlanda, que disponibiliza equipamentos de informática e acesso à Internet, 

em condições favorecidas, de modo a dar mais dinamismo aos esforços de inclusão digital 

naquele país [Warschauer, 2004:5]. 
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Por outro lado, a discussão de como operacionalizar e trazer as oportunidades oferecidas 

pela utilização das TIC às pessoas que necessitam tem sido atrapalhado pelo excesso de 

argumentos relativos às habilidades necessárias para a utilização de computadores, o nível 

de literacia da população-alvo e até mesmo os níveis de pobreza.  

Há também os que discutem se a disponibilização de computadores, conexões e 

treinamento serão suficientes para resolver o problema. Outros discordam quanto ao agente 

responsável pelas políticas de inclusão digital (Governo, ONGs, Empresas); enquanto os 

mais pessimistas vêem a exclusão digital como uma oportunidade perdida pelas pessoas 

incapazes de utilizar as TIC de forma eficaz. 

De fato, a exclusão digital diz respeito a todas estas discussões. É um problema complexo 

que pode manifestar-se de diferentes maneiras em diferentes países, apresentando desafios 

políticos e sociais. Além disto, as soluções encontradas em países desenvolvidos não 

podem simplesmente ser adotadas em países em desenvolvimento, pois as soluções 

dependem antes de tudo das características circunstanciais de cada sociedade. 

 

4.2 A inclusão digital 

Segundo Amadeu Silveira [2006:431], é possível observar quatro objetivos distintos 

quanto aos discursos e propostas de inclusão digital:  

 Primeiro: é o reconhecimento de que a exclusão digital amplia a miséria e dificulta 

o desenvolvimento humano. A exclusão digital não é somente uma mera 

conseqüência da pobreza crônica, mas pode torna-se fator de congelamento da 

condição de miséria e de grande distanciamento entre as sociedades ricas e pobres. 

 Segundo: é a constatação de que o mercado não incluirá na era da informação os 

extratos pobres e desprovidos de dinheiro. A própria alfabetização e escolarização 

da população não seriam massivas se não fosse pela transformação da educação em 

política pública e gratuita. A alfabetização digital e a formação básica necessária 

para participar da SIC também dependerão da ação do Estado para serem amplas ou 

universalistas. 
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 Terceiro: é que a velocidade da inclusão é decisiva para que a sociedade forme 

quadros em número suficiente para aproveitar as brechas de desenvolvimento no 

contexto da mundialização de trocas desiguais e, também, para adquirir capacidade 

de gerar inovações. 

 Quarto: é a aceitação de que a liberdade de expressão e o direito de se comunicar 

seriam enganosos se fossem apenas para a minoria que tem acesso à comunicação 

em rede. Hoje em dia, o direito à comunicação é sinônimo de direito à comunicação 

mediada por computador. Portanto, trata-se de uma questão de cidadania. 

Estes quatro discursos não aparecem como conflitantes, pelo contrário, na maioria das 

vezes até estão interligados numa mesma fala. No início das discurssões sobre a aplicação 

das TIC no Brasil os projetos de inclusão digital referiam-se mais diretamente ao foco da 

profissionalização. Atualmente, estão cada vez mais relacionados a ampliação da cidadania 

e começa a surgir com mais força os discursos voltados ao fomento da inteligência coletiva 

local e nacional [Silveira, 2006].  

As iniciativas de inclusão digital estão diretamente relacionadas à motivação e à 

capacitação para a utilização das TIC de forma crítica e empreendedora, objetivando o 

desenvolvimento pessoal.  

A ideia subjacente à inclusão digital é que apropriando-se de novos conhecimentos e 

ferramentas os indivíduos possam desenvolver uma consciência histórica, política e ética, 

associada a uma ação cidadã e de transformação social.  

Do ponto de vista de uma comunidade, espera-se que a inclusão digital possa contribuir 

para o fortalecimento das suas atividades econômicas, do seu nível educacional, da sua 

capacidade de organização, da sua comunicação com outros grupos, e consequentemente 

da sua qualidade de vida [Cruz, 2004:9].  

De acordo com o professor Paulo Freire, a educação, como ação de inclusão social, por 

exemplo, não pode ser reduzida à leitura, à escrita ou a utilização funcional destas 

habilidades. 



66 
 

A educação deve possibilitar a inserção crítica dos indivíduos no seu processo histórico. 

Além de criar condições para que as pessoas dominem os conteúdos disciplinares, o 

processo educacional deve permitir às pessoas tornarem-se conscientes do seu potencial, 

autônomas e capazes de libertarem-se das opressões para poder decidir e escolher. A 

educação deve ser uma ação libertadora [Freire, apud Schlünzen, 2005:17]. 

As idéias de Freire aplicam-se às concepções de inclusão de qualquer natureza, e neste 

caso particular à inclusão digital.  

Desta mesma forma, as ações de inclusão digital aqui entendida não se restringem apenas a 

promoção de acesso às TIC e das habilidades necessárias para utilizá-las, mas também ao 

desenvolvimento pessoal e a autonomia para a utilização destas tecnologias de modo a 

melhorar a qualidade de vida das pessoas. A inclusão digital deve favorecer, portanto, a 

apropriação da tecnologia de forma consciente, que torne o indivíduo capaz de decidir 

quando, como e para que utilizá-las. Mas como atingir estes objetivos sem antes alcançar a 

universalização do acesso à Internet?  

Assim como a educação, a inclusão digital requer o envolvimento de toda a sociedade. 

Iniciativas do chamado “Terceiro Setor” já mostraram que há muitas formas de contribuir 

para a inclusão digital das pessoas mais desfavorecidas. Algumas empresas privadas 

também abraçaram esta causa e desenvolveram programas destinados tanto ao seu público 

interno quanto externo. 

 

4.3 Ambientes de inclusão digital 

A definição mínima de inclusão digital é entendida como o acesso ao computador 

conectado à Internet, bem como, ao domínio da linguagem básica para manuseá-lo com 

autonomia.  

Segundo Young [2006:96], para que haja inclusão digital é necessário: 

 Permitir acesso, em rede, às TIC; 
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 Criar oportunidades para que o aprendizado feito a partir dos suportes técnicos 

digitais possa ser empregado no cotidiano da vida e do trabalho dos indivíduos; 

 Criar um ambiente institucional propício à inclusão digital, com empresas, 

governos e organizações da sociedade civil; 

 Buscar constantemente inovações para produzir e fazer circular a informação e o 

conhecimento. 

No entanto, a dimensão do acesso às TIC e o escopo de cada projeto, programa ou política 

de inclusão digital é definido pelos elementos que disponibiliza. As várias acessibilidades 

desenham na prática o que cada executor de projeto compreende por inclusão digital. 

Assim, é possível distinguir a inclusão digital como o acesso: 

 À rede mundial de computadores; 

 Aos conteúdos da rede (pesquisa e navegação em sites de governos, notícias, bens 

culturais, diversão, etc.); 

 Ao correio eletrônico e a modos de armazenamento de informação; 

 Às linguagens básicas e instrumentos para utilizar a rede (MP3, chat, fóruns, 

editores, etc.); 

 Às técnicas de produção de conteúdo (html, xml, técnicas para a produção de 

hipertexto, etc.); 

 À cosntrução de ferramentas e sistemas voltados às comunidades (linguagem de 

programação, design, formação para desenhar sistemas, etc.). 

Em geral, a maioria dos programas de inclusão digital estão voltados apenas ao acesso à 

concexão, esquecendo que este acpecto é apenas um passo inicial de todo um processo que 

na verdade vai muito além da competência para utilização das TIC. 

Quanto às ações de inclusão digital, segundo Silveira [2006:435], é possível diferenciá-las 

levando em consideração os vários modelos distintos de acessibilidade que se pode 

promover.  Estes modelos podem ser formulados a apartir de uma tipologia que considera 
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as opções adotadas de acordo com a combinação de vários apectos apresentados nos seis 

blocos de soluções a seguir: 

(1) – Unidades de inclusão digital: 

 Bibliotecas informatizadas e conectadas à rede; 

 Laboratórios escolares de informática concectados à Internet; 

 Salas de aula informatizadas e conectadas; 

 Telecentros (espaço destinados exclusivamente para utilização de Internet); 

 Quiosques (em geral, com um número pequenos de computadores conectados); 

(2) – Opções tecnológicas a adotar: 

 Sistema operacional livre ou proprietário; 

 Hardware com soluções inovadores, ou tradicionais de utilização individual; 

 Aplicativos copyright ou copyleft; voltados à integração e à solução de 

problemas das comunidades; 

(3) – Atividades disponíveis: 

 Utilização livre, limitado ou monitorado; 

 Impressão de documentos; 

 Cursos presenciais e à distância; 

 Acesso à correio eletrônico e a área de arquivos própria; 

 Atividades comunitárias em rede; 

(4) – Monitoria das unidades: 

 Com ou sem monitores e orientadores contratados; 
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 Com ou sem o envolvimento de voluntários; 

 Com ou sem o controle da comunidade, a partir de conselhos gestores eleitos. 

(5) – Sustentabilidade das unidades: 

 Recursos do fundo público; 

 Recursos das empresas; 

 Contribuições individuais e coletivas; 

 Cobrança do utilizador. 

(6) – Autonomia e participação das comunidades: 

 Comunidades contêm poder de decisão sobre a gestão; 

 Comunidades contêm poder consultivo sobre a gestão; 

 Comunidades contêm poder fiscalizador sobre a gestão; 

 Comunidades contêm poder orçamentário sobre o programa; 

 Comunidades contêm poder de planejar o futuro do programa. 

 

4.4 O papel das empresas no combate a exclusão digital 

Apesar do forte discurso brasileiro contra o papel das empresas privadas na formulação de 

estratégias de inclusão digital - sob a justificativa de se desviar as políticas públicas 

subordinadas as metas de universalização do acesso às TIC aos interesses mercantis de 

determinadas companhias [Silveira, 2006:437] - as empresas do setor de tecnologia, como 

por exemplo, as operadoras de telecomunicações, os fabricantes de computadores e 

equipamentos de informática, bem como os fornecedores de software possuem um 

incentivo natural para contribuir para a inclusão digital [Cruz, 2004:13].  
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Para este tipo de empresa, investir na inclusão digital é incentivar o aumento da colocação 

de pessoas mais preparadas para adotar as suas soluções tecnológicas no mercado de 

trabalho. Assim, ao ampliar a utilização da tecnologia, essas empresas podem democratizá-

las e auxiliar no avanço da inclusão digital. 

Mesmo para as empresas que atuam noutros setores econômicos, também existem fortes 

motivações para contribuir com a inclusão digital dos seus funcionários, da comunidade 

local, dos seus fornecedores e até mesmo dos seus clientes. Uma delas é a crescente 

importância das TIC como ferramenta de atuação em áreas do e-bussiness, da educação, da 

saúde e da segurança. Outra é o aumento da produtividade, pois não há dúvidas que a 

capacitação em TIC torna mais eficiente algumas tarefas internas à organização [Cruz, 

2004]. 

No entanto, a inclusão digital não se resume apenas ao acesso físico às TIC, as empresas 

podem auxiliar na criação de conteúdos relevantes para as comunidades onde atuam e na 

integração da utilização desta tecnologia no dia-a-dia das pessoas.  

Existem várias formas de contribuição empresarial para reduzir o problema da exclusão 

digital.  

Dentre elas destacam-se: 

 Doação de computadores; 

 Estímulo ao voluntariado corporativo;  

 Patrocínio ao desenvolvimento de tecnologias de inclusão digital; 

 Promoção da capacitação tecnológica de professores de escolas públicas;  

 Financiamento de computadores e acesso à Internet em escolas públicas; 

 Apoio a centros comunitários e a escolas de informática, que podem ser instaladas 

tanto na própria empresa quanto nas comunidades onde estão inseridas. 
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4.4.1 O computador no trabalho 

Uma grande parte dos utilizadores da Internet no Brasil não possui acesso a partir das suas 

residências. Assim, a política de utilização dos recursos tecnológicos no trabalho pode ser 

uma ferramenta importante para as ações de inclusão digital.  

Para aqueles funcionários que não possuem computador ou conexão à Internet a partir das 

suas residências, o trabalho apresenta-se, muitas vezes, como a única porta de entrada para 

o mundo digital. 

No entanto, existem também inúmeros benefícios para as empresas que investem na 

utilização dos recursos tecnológicos no trabalho [Cruz, 2004], como por exemplo: 

 Melhores resultados na gestão do conhecimento;  

 Qualificação da mão-de-obra; 

 Acesso mais eficiente da informação pelos funcionários; 

 Elevação da qualidade do capital humano e social; 

 Desenvolvimento da comunidade; 

 Melhoria do clima interno; 

 Retenção de talentos; 

 Aumento da auto-estima dos seus funcionários. 

 

4.4.2 Doações de máquinas e equipamentos de informática 

As ações filantrópicas das empresas são consideradas excelentes iniciativas em favor da 

inclusão digital e podem ter início no momento de renovação dos seus bens tangíveis, 

como equipamentos de escritório. A duração do ciclo de substituição dos equipamentos de 

informática varia bastante de acordo com cada empresa, podendo ser dois ou três anos, às 
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vezes mais, porém, quando as empresas trocam seu parque de computadores, surge uma 

boa oportunidade de auxiliar na inclusão digital.  

As empresas podem ainda liderar ou participar de campanhas de doação de 

microcomputadores e outros equipamentos para escolas ou centros comunitários de 

informática. Além disso, podem incentivar os seus funcionários a também fazer parte 

destas campanhas. 

Outras contribuições que as empresas podem dispensar à causa da inclusão digital são as 

doações financeiras, sejam elas no âmbito da filantropia empresarial, ou ainda no âmbito 

das leis de incentivos ao desenvolvimento social. As parcerias empresariais podem 

destacar-se ainda através de apoio às Organizações Não-Governamentais ou associações 

comunitárias envolvidas em projetos de inclusão social através da democratização das TIC.  

 

4.4.3 Presença na comunidade 

A presença de iniciativas empresariais voltadas à inclusão digital do seu público interno e 

externo é uma prática que aos poucos vem sendo bastante adotada por algumas empresas 

brasileiras. Na sua grande maioria, estas práticas estão associadas às ações de 

responsabilidade social ou marketing relacionado às causas sociais. Além de oferecer 

acesso e treinamento aos seus funcionários, as empresas também podem apoiar a inclusão 

digital de uma comunidade através da criação de espaços comunitários de acesso à 

Internet. 

Na sua grande maioria, as ambientes de inclusão digital proporcionados pelas empresas 

estão fora da estrutura física das suas instalações. Geralmente destinadas à comunidade 

local da área de influência das suas atividades. No entanto, há exemplos de empresas que 

disponibilizam estes espaços dentro das suas estruturas físicas, aproveitando assim o 

potencial dos seus funcionários envolvidos neste tipo de ação.   

Segundo Cruz [2004:55], ações deste tipo proporciona diversas vantagens, tanto para a 

empresa como para as comunidades, como por exemplo: 

 Auxílio ao desenvolvimento comunitário; 
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 Desenvolvimento do capital social e humano; 

 Fortalecimento da marca da empresa; 

 Estimulam o voluntariado corporativo; 

 Retenção de talentos e fortalecimento das atitudes dos funcionários para enfrentar 

desafios, aumentando sua auto-estima. 

 

4.4.4 Voluntariado 

Outra forma de contribuir para a inclusão digital é envolver os funcionários num programa 

de voluntariado para o ensino de informática ou manutenção dos computadores. O 

programa de voluntariado pode ajudar a aproximar colaboradores de diferentes áreas 

dentro da empresa, além de estreitar os vínculos entre empresa e comunidade.  

 

4.4.5 Política de capacitação dos empregados  

A política de capacitação dos empregados vai mais além de uma visão utilitária da 

tecnologia voltada somente ao emprego. Para uma inclusão digital efetiva, as ferramentas 

tecnológicas deveriam ser colocadas à disposição do cidadão não apenas como trabalhador, 

mas também para suas necessidades pessoais. A empregabilidade (capacitação do 

funcionário para que ele enfrente desafios tanto na empresa quanto no mercado de 

trabalho) está entre as tarefas de empresas socialmente responsáveis que apostam no 

desenvolvimento profissional dos seus funcionários [Cruz, 2004: 56].  

Para as empresas, existem também algumas vantagens na elaboração de políticas de 

capacitação de empregados. Para além de contribuir para a empregabilidade e realizar um 

investimento socialmente responsável, a empresa estimula a diversidade interna, constrói 

uma estratégia de relacionamento comunitário e descobre novos talentos. 
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5 CASOS DE ESTUDO 

 

5.1 CASO 1 – COMITÊ PARA DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMÁTICA. 

5.1.1 Informações básicas 

O Comitê para Democratização da Informática (CDI) é uma Organização Não-

Governamental sem fins lucrativo, idealizada e criada pelo empreendedor social Rodrigo 

Baggio, que desde Fevereiro de 1995, desenvolve trabalhos de inclusão social junto às 

populações pobres utilizando as TIC como um instrumento para a construção e exercício 

da cidadania.  

A organização definiu como público-alvo dos seus programas de inclusão digital: 

 As comunidades dos bairros pobres das grandes regiões metropolitanas; 

 Pessoas com necessidades especiais; 

 Pacientes psiquiátricos; 

 Presidiários; 

 Jovens moradores de rua e populações indígenas. 

O CDI contava, até Fevereiro de 2004, com uma rede de 873 Escolas de Informática e 

Cidadania (EIC), sendo 751 no Brasil e 86 no exterior. Além do Brasil, a organização está 

presente no Japão, África do Sul, Angola, Colômbia, Uruguai, México, Chile, Honduras, 

Guatemala e Argentina. Ao longo da sua atuação o CDI já capacitou mais de 575,8 mil 

pessoas para a utilização das TIC, com a ajuda dos seus 1.674 educadores voluntários. 

 

5.1.2 Descrição do ambiente de inclusão digital 

Com base na tipologia apresentada por Amadeu Silveira [2006: 435], é possível descrever 

os ambientes de inclusão digital do CDI como: 
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 Unidades destinadas à democratização do acesso à Internet através de espaços 

(salas) construídos nas próprias comunidades-alvo, ou ainda dentro de empresas, 

aproveitando as suas estruturas físicas e seus recursos humanos disponíveis para a 

capacitação de público interno ou externo a organização para a utilização efetivas 

das TIC; 

 Os espaços de inclusão digital utilizam sistema operacional livre (Linux); 

 São destinados às atividades de impressão de documentos, cursos presenciais e à 

distância, acesso a conteúdo da Internet, correio eletrônico e a área de arquivo 

própria; 

 A monitoria das unidades é feita por voluntários, selecionados e escolhidos pelo 

conselho gestor eleito pela própria comunidade, ou pela empresa na qual o espaço 

de inclusão digital está inserido; 

 A sustentabilidade das unidades de inclusão é feita através de recursos financeiros 

de empresas patrocinadoras e contribuições individuais de comerciantes locais. 

A constituição de uma Escola de Informática e Cidadania (EIC) do CDI implica um 

processo que deve ser conduzido por um grupo de pessoas da cidade onde se deseja 

implantar o comitê. Esse grupo tem que estar articulado não só com instituições da 

comunidade, como associações de moradores e ONGs, mas também com os setores 

governamental e empresarial, de forma a garantir os recursos necessários para manter o 

projeto em funcionamento.  

O grupo interessado deve ainda disponibilizar: 

 Local para implantação da sede do CDI;  

 Local para armazenamento de computadores; 

 Pessoas comprometidas e dispostas a realizar a manutenção dos computadores;  

 Condições para arrecadar computadores localmente, através de campanhas de 

captação de equipamentos;  
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 Equipe responsável pelo projeto:  

 Coordenador geral;  

 Coordenador pedagógico;  

 Profissional com experiência em implantação de projetos sociais e captação de 

recursos financeiros;  

As Escolas de Informática e Cidadania (EICs) do CDI, como são chamados estes espaços 

de inclusão digital, seguem o conceito de "escola não-formal", com uma estrutura 

organizacional composta por um coordenador, educadores e aprendizes, que buscam a 

transformação da realidade local utilizando as TIC como ferramenta para a inclusão social.  

As EICs estão localizadas, em sua maioria, em comunidades pobres ou em seu 

entorno. Seu trabalho é feito de forma a deixar claro que a inclusão digital vai além das 

aulas de informática, ampliando-se para outras iniciativas como atividades culturais e de 

mobilização comunitária. 

 

5.1.3 Objetivos do programa de inclusão digital 

Os objetivos dos seus programas de inclusão social passam por: 

 Oferecer capacitação para a utilização das TIC, permitindo sua apropriação social 

pelas comunidades;  

 Criar oportunidades de trabalho e geração de rendimentos; 

 Possibilitar o acesso a fontes de informação; 

 Favorecer a criação de um espaço físico para discussão, participação e ação 

comunitária;  

 Possibilitar a construção de conhecimento útil, a fim de que os indivíduos e as 

comunidades exerçam sua cidadania e garantam seu desenvolvimento social, 

político e econômico. 
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5.1.4 Atividades e práticas de inclusão digital 

A metodologia de ensino tem como base os conceitos e valores da pedagogia do professor 

Paulo Freire. Para este educador, a formação técnica deve servir como ferramenta para que 

os trabalhadores possam desenvolver, a partir do próprio trabalho, a sua cidadania.  

Na visão de Paulo Freire, a cidadania não se constrói somente com empregabilidade e 

salários melhores, mas com a luta política para a criação de uma sociedade mais justa e 

mais humana. A pedagogia de Paulo Freire propõe que a educação deve estar ligada à 

mudança estrutural da sociedade. 

Para definir sua proposta político-pedagógica, o CDI recebeu apoio inicial do Núcleo de 

Informática Educativa (Nted), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 

O objetivo do CDI é motivar e capacitar seus educandos e educadores a utilizarem as TIC 

de forma crítica e empreendedora, com a finalidade de promover o desenvolvimento 

pessoal e comunitário. 

O comitê mantém ainda outros projetos especiais, como o CDI na Empresa, que leva o 

modelo de inclusão digital do comitê para o mundo corporativo; a parceria com a 

Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) de São Paulo, que já conta com dez 

escolas; o Projeto Mais, desenvolvido em parceria com a empresa ESSO; e o recém-criado 

Instituto de Competências e Cidadania (ICC), do Centro de Integração Empresa Escola 

(CIEE) do Rio de Janeiro.  

O CDI Matriz acompanha as atividades desenvolvidas pelos Comitês Regionais que 

integram a Rede, incentivando a discussão de temas de interesse comum, a troca de 

experiências e a colaboração entre todos os seus membros.  

A equipe do CDI trabalha em conjunto com os educadores e coordenadores dos espaços 

comunitários que abrigam as EICs, fortalecendo-os por meio de leituras, debates, 

capacitações e oficinas.  

A intenção é tornar os aprendizes conscientes da realidade em que vivem para que possam 

motivar as suas comunidades a engajarem-se em ações para transformar a sociedade.  



78 
 

Espera-se que, com o decorrer do tempo, os alunos sejam capazes de fazer uma leitura 

crítica do mundo, articulando-a com a situação econômica, política e cultural  do país. Para 

isto, vários instrumentos são utilizados para esse fim, como debates, análise de fatos 

históricos, dados estatísticos, textos de jornais, livros, poesias, músicas, pesquisas na 

Internet e entrevistas na comunidade.  

Em todos os momentos do curso, as ferramentas computacionais são utilizadas para apoiar 

o trabalho de pesquisa, analise e organização dos conteúdos, permitindo que as pessoas 

expressem sua própria síntese da realidade.  

Em geral, a motivação inicial da maioria dos freqüentadores é aprender informática para 

obter um emprego, mas no decorrer das atividades acabam por envolverem-se em 

mobilização e organização em torno da reivindicação de políticas públicas que garantam os 

seus direitos, como a geração de emprego e o investimento em projetos sociais. [CDI, 2006 

disponível em: www.cdi.org.br]. 

 

5.1.5 Evidência de retornos à imagem corporativa 

Poucos fatos ilustram tão bem o reconhecimento público das ações CDI como as 

premiações recebidas por diversas instituições, dos quais são exemplos:  

 Destaque Empreendedorismo Sustentável, na categoria Educação, entregue pelo 

Conselho Empresarial de Jovens Empreendedores da Associação Comercial do Rio 

de Janeiro (Conjove); 

 Prêmio Sucesu 40 anos, como reconhecimento de atividades de maior relevância no 

campo da tecnologia no país entre os anos de 1986 e 1995. A Sucesu (Associação 

de Usuários de Informática e Telecomunicações) elegeu os acontecimentos e as 

personalidades mais importantes nos últimos 40 anos. 

 Rodrigo Baggio, dirigente da ONG CDI, recebeu ainda o prêmio "Personalidade" 

da Assespro (Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, 

Softwares e Internet) por sua contribuição para o desenvolvimento da informática 

brasileira.  
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5.2 CASO 2 – BANCO BRADESCO 

5.2.1 Informações básicas 

O Banco Bradesco é considerado o maior banco privado do Brasil, líder no mercado de 

varejo em diferentes segmentos como Corporate, Private e no atendimento a micro, 

pequenas e médias empresas. Seu modelo administrativo apresentou, em 2006, retorno de 

625 bilhões de reais em ativos totais para os seus 1,4 milhões de acionistas. O banco ocupa 

também a posição de liderança nos mercados de Seguros, Leasing e Capitalização. No 

segmento de Previdência Privada, possui mais de 1,7 milhões de participantes e 42,7 

bilhões administrados na Carteira de Investimentos.  

 

Tabela 18 – Bradesco em Números 

Estatística Institucional: Banco Bradesco 
Número de cliente: 35.000.000 
Quantidade de acionistas: 1,4 milhões 
Utilizadores do Bradesco Internet Bank: 7,8 milhões 
Rede de agências: 3.008 
Postos de atendimento bancário fora das suas agências: 2.542 
Terminais Multibanco: 24.099 

Fonte: www.bradesco.com.br 

 

5.2.2 Atividades de Responsabilidade Social do Banco Bradesco 

O grupo Bradesco determinou, desde 1999, algumas diretrizes que são seguidas por todas 

as suas unidades operacionais, dentre elas a de criar valor para os seus stakeholders, e a 

observância dos direitos básicos dos seus colaboradores, segundo as diretrizes da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da legislação trabalhista em vigor no 

Brasil. 

Dentre as suas atividades de responsabilidade social externa destacam-se o apoio 

financeiro ao Programa Finasa Esporte, destinado à iniciação esportiva e de assistência 

social, que reúne aproximadamente 2.800 jovens de 10 a 16 anos, em 51 núcleos instalados 

em escolas estaduais e centros esportivos de diversos Estados brasileiros. Além de técnicas 
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de vôlei e basquete, os jovens recebem noções de cidadania, independentemente de 

seguirem a carreira de atleta. 

O Bradesco atua ainda em diferentes frentes, possibilitando a realização de projetos e 

eventos em benefício da sociedade e da valorização da cidadania. Dentre eles, destaca-se o 

trabalho realizado pela Fundação Bradesco, entidade sem fins lucrativos, fundada em 1956, 

por Amador Aguiar, ex-presidente do Banco Bradesco, voltada para a educação de 

crianças, jovens e adultos, que atende gratuitamente a mais de 108 mil alunos em 40 

escolas instaladas, prioritariamente, em grandes regiões metropolitanas com acentuadas 

carências socioeconômicas, em todos os Estados Brasileiros e no Distrito Federal. 

A idéia de atuar na área de inclusão digital surge em 2001, como resultado da parceria 

entre a Fundação Bradesco, empresas de tecnologia de comunicação, organizações 

vinculadas ao poder público e grupos representativos das comunidades onde a fundação 

mantém suas escolas profissionalizantes. No mesmo ano foi criada a plataforma Escol@ 

Virtual que veio consagrar o trabalho da fundação oferecendo a possibilidade de acesso a 

cursos além das fronteiras de ensino das suas escolas tradicionais. 

 

5.2.3 Descrição do ambiente de inclusão digital 

Os CIDs, como são chamados os Centros de Inclusão Digital da Fundação Bradesco, são 

unidades destinadas à democratização do acesso à Internet através de espaços construídos 

nas próprias comunidades-alvo e nas escolas mantidas pela fundação. Utiliza-se, desde 

2004, software proprietário, como resultado da parceria firmada entre a Fundação 

Bradesco e Microsoft Brasil. 

Os CIDs são espaços destinado às atividades de impressão de documentos, cursos 

presenciais e à distância, acesso à conteúdo da Internet e correio eletrônico. A monitoria 

das unidades é feita por voluntários da própria Fundação Bradesco e alguns membros das 

comunidades, treinados para servirem como agentes multiplicadores. A construção dos 

CIDs, bem como o apoio financeiro destinados à sua manutenção é garantida através de 

recursos da própria Fundação Bradesco. 
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5.2.4 Objetivos do programa de inclusão digital 

Os objetivos dos seus programas de inclusão social passam por: 

 Oferecer formação básica em informática; 

  Proporcionar acesso a serviços públicos pela Internet; 

 Formar professores para o desenvolvimento e aplicação de tecnologia educacional; 

 Promover o ensino a distância através da plataforma da Escol@ Virtual; 

 Proporcionar o desenvolvimento e localização de conteúdos, ambientes virtuais de 

colaboração para a educação básica e profissional; 

 Aplicar as tecnologias desenvolvidas no MIT Media Lab, direcionadas aos países 

em desenvolvimento. 

 

5.2.5 Atividades e práticas de inclusão digital 

Uma das metodologias utilizadas pela fundação são as atividades voltadas para a produção 

de artes gráfica, por meio do projeto inovador denominado Intel Computer Clubhouse, 

desenvolvido em parceria com a Intel, MIT Media Lab e o Museu de Ciência do Boston 

(USA). A idéia é desenvolver talentos nas áreas da tecnologia, ciência e arte entre os 

jovens de 13 e 19 anos, através da criação de arte digital, CDs de música, edição de curta 

metragem e projetos de web sites. 

Há ainda atividades voltadas para o ensino de operações de rede de computadores. Ao final 

do treinamento, que combina aulas pela Internet e presenciais, os alunos estão preparados 

para o exame que dá acesso às certificações Cisco Certified Networking Associate e Cisco 

Certified Networking Professional. Desde o início do projeto, em 2001, cerca de 10 mil 

pessoas já foram beneficiadas. Até o final de 2006, espera-se chegar a meta de 50 mil.  

Outra metodologia utilizada é a troca de experiências e pesquisas entre os alunos que 

freqüentam os CIDs. Através do projeto “A Cidade que a Gente Quer”, desenvolvido pelo 
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consórcio Fundação Bradesco e Media Lab MIT, onde os alunos são motivados a 

promover debates, identificar, avaliar e propor soluções para os problemas urbanos, 

utilizando como ferramenta os computadores, a Internet e a robótica. 

 

5.2.6 Evidência de retornos à imagem corporativa 

Sem dúvida o maior retorno à imagem corporativa, segundo a Sra. Aparecida Gomes, 

Vice-Diretora da Fundação Bradesco Manaus, tem sido a liderança do Grupo Bradesco no 

setor financeiro e o reconhecimento público dos trabalhos desenvolvidos pela Fundação 

Bradesco. Dentre os prêmios de reconhecimento, conquistados no ano de 2006, destacam-

se: 

 Prêmio de reconhecimento marca Bradesco como a mais valiosa do setor 

bancário privado brasileiro, tendo o seu valor calculado em R$ 4 bilhões, segundo a 

Brand Finance, que avaliou as instituições financeiras do Brasil tendo como base 

diversos indicadores de grupos de consumidores; 

 Ranking FT Global500 realizado pelo jornal inglês Financial Times, onde o 

Banco Bradesco conquistou aposição de campeão mundial em valorização de 

mercado, passando do 475° lugar em março de 2005 para o 205° em março de 

2006. 

 Melhor banco com ações negociadas na Bovespa, que dentre outros indicadores 

inclui a excelente remuneração paga aos seus acionistas, de acordo com a Agência 

Estado, Empresas e Economática; 

 Anuário Valor financeiro, publicado pelo jornal Valor Financeiro, para identificar 

os bancos com melhor desempenho no mercado; 

 Prêmio de Sustentabilidade e Ética: por ser o banco que mais evolui no ranking 

de sustentabilidade e ética corporativa de acordo com a empresa espanhola 

Management & Excellence e a revista Latin Finance. 
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 Melhor Empresa Brasileira para se Trabalhar, segundo o Guia Exame S/A. 

Prêmio que o Bradesco ganha pela sétima vez consecutiva; 

 Grande Prêmio Valor Social 2006, na categoria “Programa de Gestão 

Sustentável”, do Jornal Valor Econômico, realizado com o apoio do Instituto Ethos 

de Empresas de Responsabilidade Social e do grupo Akatu. 

 

5.3 CASO 3 – PHILLIPS DO BRASIL 

5.3.1 Apresentação 

A Royal Philips Electronics da Holanda é uma multinacional fabricante de equipamentos 

eletrônicos que está presente no parque industrial da Zona Franca de Manaus há mais de 20 

anos.  

 

5.3.2 Atividades de Responsabilidade Social da Phillips 

Um dos objetivos da Phillips passa por agregar valor à sua marca através de uma imagem 

de empresa cidadã, voltada para o resgate de princípios éticos e morais. Para isto, adotou 

uma política de gestão integrada com os princípios de responsabilidade social, através da 

publicação de Balanços Sociais. Esta política integrada é norteada por alguns princípios, 

dos quais vale citar: 

 A busca constante pela satisfação do cliente; 

 Parceria com fornecedores; 

 Avaliação dos impactos ambientais decorrentes do desenvolvimento e fabricação 

dos seus produtos eletrodomésticos; 

 Atendimento à legislação e regulamentos vigentes no Brasil; 

 Não utilização ou apoio ao trabalho infantil em seus negócios; 
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 Saúde e segurança no trabalho, através da adoção de medidas que proporcionem 

um ambiente seguro e saudável aos seus funcionários; 

 Respeito à liberdade de associação e direitos à negociação coletiva; 

 Cumprimento dos requisitos das leis nacionais aplicáveis e a AS8000 (norma 

relacionada com Responsabilidade Social dentro da empresa, cujo objetivo é 

aprimorar as condições de trabalho de forma global e assegurar os direitos dos 

trabalhadores.); 

 Satisfação aos padrões mínimos para atender às necessidades básicas e de lazer dos 

seus funcionários. 

A Phillips do Brasil assumiu, desde 1994, como prioridade da sua atuação na área de 

responsabilidade social externa o desenvolvimento e monitoração de programas na área da 

educação através da criação da AMCHAM, organização sem fins lucrativos que tem por 

missão contribuir para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem nas escolas 

públicas brasileiras, apoiando com investimentos financeiros a formação e valorização do 

educador, bem como a relação entre a escola e a comunidade por meio de atividades 

voltadas para a cidadania. 

A fundação AMCHAM procura estimular a participação de voluntários, escolas e 

comunidade na rotina escolar e na busca de soluções que proporcionem o enriquecimento 

curricular e apoio à gestão escolar, reforçando a autonomia e a competência dos diretores, 

coordenadores e professores. O objetivo é provocar transformações, a partir de avaliações 

diagnósticas dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, para posteriormente 

reformular o processo de ensino e aprendizagem. As atividades da fundação AMCHAM 

beneficiam atualmente mais de 40 mil educadores e mais de 950 mil alunos em diversas 

regiões do país. 

 

5.3.3 Descrição do ambiente de inclusão digital 

No campo da inclusão digital, as primeiras iniciativas da Philips realizam-se após uma 

parceira com o Comitê para a Democratização da Informática (CDI), com o objetivo de 
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capacitar os seus funcionários para a utilização da informática e acesso as tecnologias de 

informação e comunicação. As oficinas de inclusão digital da Phillips, ou Escolas de 

Informática e Cidadania (EIC), são unidades destinadas à democratização do acesso à 

Internet através de espaços construídos dentro da própria empresa. Dentre as atividades 

praticadas neste espaço de inclusão estão a impressão de documentos, cursos presenciais, 

acesso aos conteúdos da Internet e correio eletrônico.  

A monitoria das unidades é feita por funcionários contratados pela própria empresa, que 

recebem do CDI a capacitação necessária, bem como o auxílio no desenvolvimento de 

metodologias, currículos específicos para diferentes grupos sociais e apostilas para as 

aulas. Além do acompanhamento técnico e pedagógico, o CDI presta ainda assessoria 

permanente ao projeto. 

A metodologia utilizada baseia-se nos ensinamentos do educador Paulo Freire, que defende 

que o aluno deve ser colocado como sujeito atuante na transformação da realidade e no seu 

aprendizado, com subsídios para que este tenha um livre entendimento sobre o mundo que 

o cerca. 

Hoje, todas as unidades industriais da Philips no Brasil possuem um espaço para inclusão 

digital. Além dessa iniciativa pioneira, a Philips apóia o CDI em atividades de 

fortalecimento dos comitês regionais e internacionais, nas comunidades e colabora para o 

desenvolvimento de estratégias de gestão. Com o apoio da Philips, o CDI lançou em 2005 

a publicação “Cidadania Digital: como o CDI utiliza a informática e a educação para 

promover a inclusão social e transformar vidas”, que relata o trabalho da organização por 

meio de depoimentos de pessoas das comunidades de baixa renda beneficiadas. 

 

Tabela 19 - Resultados do Projeto de Inclusão Digital: de 2002 a 2005. 

Número de Voluntários 130 
Alunos formados nas EIC Philips 640 
Número de EIC Philips 6 
EIC nas Comunidades de entorno das fábricas Philips 946 
Alunos formados nas EICs Comunidade Mais de 600 mil 

Fonte: Philips da Amazônia 
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5.3.4 Objetivos do programa de inclusão digital 

Os objetivos dos seus programas de inclusão social passam por: 

 Oferecer formação básica em informática; 

  Proporcionar acesso a serviços públicos pela Internet; 

 Oferecer capacitação para a utilização das TIC, permitindo sua apropriação desta 

tecnologia pelos funcionários;  

 Possibilitar o acesso a fontes de informação; 

 Capacitar os seus funcionários para a utilização dos recursos tecnológicos adotados 

pela empresas. 

 

5.4 Análise dos casos de estudo à luz do referencial teórico pesquisado 

Um dos aspectos mais destacados acerca do papel das empresas analisadas neste caso de 

estudo quanto às ações de inclusão digital é justamente a diversidade com que elas podem 

contribuir para esta causa. Esta diversidade é positiva e reflete os diferentes contextos, as 

diferentes necessidades e os diferentes pontos de partida para que se alcancem os 

resultados pretendidos. 

Uma rápida análise sobre os programas de inclusão digital apresentados neste trabalho é 

suficiente para revelar diferenças significativas ao nível das ações que os agentes podem 

promover, dos diferentes objetivos a alcançar, das estruturas adotadas como espaços de 

inclusão digital, das formas de financiamento dos projetos e das atividades postas em 

prática. 

O trabalho da organização não-governamental CDI, apresentado no primeiro caso de 

estudo, serve antes de tudo para apontar propostas e projetos bem sucedidos nos quais as 

empresas podem espelhar-se.  
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No centro da proposta do CDI está o objetivo de contribuir para a inclusão social através 

da inclusão digital. Deste tipo de ação, espera-se que os extratos mais pobres da população 

possam desenvolver uma visão crítica acerca do contexto social e político em que vivem 

para então delinearem algum de tipo de ação que conduza a mudanças. Até mesmo a 

constituição e a manutenção dos espaços de inclusão digital proporcionados pelo CDI 

dependem de uma articulada mobilização das comunidades interessadas. 

O segundo caso de estudo ilustra a atuação do Banco Bradesco, através de ações mais 

estruturadas e centralizadas na sua Fundação sem fins lucrativos, dada à escala que as suas 

atividades de responsabilidade social externa atingiram e ao poder financeiro e de 

articulação que esta instituição possui. Sua atuação está ligada à consciência de 

responsabilidade social que o Banco assumiu como prioritário há quase meia década ao 

proporcionar educação para as comunidades pobres das regiões metropolitanas onde esta 

instituição está presente.  

No centro da proposta da Fundação Bradesco está o objetivo de contribuir para a educação 

e formação profissional das populações pobres do entorno das suas escolas. Seus 

programas de inclusão digital objetivam para além das atividades ligadas à cidadania, 

despertar o interesse do seu público-alvo para as atividades diretamente ligadas à utilização 

da TIC em artes gráficas, profissionalização em montagem de redes de computadores, 

entre outros.  

Por fim, o terceiro caso de estudo ilustra as ações da Phillips, que assumiu como prioridade 

a capacitação dos seus funcionários para utilização das TIC objetivando o desenvolvimento 

profissional, e num segundo momento, contribuir com os trabalhos do Comitê para a 

Democratização da Informática (CDI). 

De uma forma geral, por trás do interesse em contribuir para o desenvolvimento social das 

comunidades onde atuam tanto o Banco Bradesco como a Indústria Philips do Brasil 

mostram, com base no modelo de Fombrum e na perspectiva socioeconômica, 

apresentados no capítulo 2, um constante interesse em melhorar suas imagens corporativas 

diante da opinião pública, de modo a aumentar o valor de suas ações em longo prazo. 
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Tabela 20 – Quadro comparativo entre os casos de estudo analisados relativamente às 

atividades de inclusão digital. 

 CDI Fundação Bradesco Phillips do Brasil 

Tipo de ação 
Inclusão digital de 

populações carentes 
(responsabilidade social 

externa). 

Inclusão digital das 
comunidades da área de 

influência das suas 
escolas 

(responsabilidade social 
externa). 

Inclusão digital dos seus 
funcionários 

(responsabilidade social 
interna). 

Estrutura Espaços comunitários 
nas comunidades-alvo. 

Espaços comunitários 
nas comunidades-alvo. 

Espaços físicos dentro 
da própria empresa 

Financiamento 
Doação de outras 
entidades e apoio 

comunitário. 

Doações financeiras 
própria 

Investimento financeiro 

Atividades 
Capacitação para 

utilização das TIC em 
práticas de cidadania. 

Capacitação para 
utilização das TIC em 
práticas de cidadania. 
Ensino a distância, e 

formação profissional. 

Capacitação para a 
utilização das TIC para 

desenvolvimento 
profissional dos 
funcionários. 

Fonte: elaboração própria. 
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6 CONCLUSÕES 

 

6.1 Síntese das conclusões 

Após uma análise bibliográfica sobre as temáticas da responsabilidade social das 

empresas e da inclusão digital, que contribuiu para a elaboração de um trabalho teórico 

que pode, posteriormente, ser confrontado na prática através dos múltiplos casos de estudo, 

foi possível verificar a existência de diversas formas de atuação empresarial no âmbito dos 

programas de inclusão digital, ao mesmo tempo em que se suscita um debate acerca das 

divergentes perspectivas que às vezes apóiam e outras vezes desaprovam o envolvimento 

das empresas em ações de cunho social para além das suas responsabilidades econômica e 

legal. 

No capítulo dois deste trabalho procurou-se verificar os argumentos e motivações que 

levam as empresas a envolverem-se em ações de responsabilidade social. Muito embora 

tenham sido apresentados divergentes argumentos e pressupostos, as visões discutidas aqui 

acabam por convergir para um só fim, a maximização do lucro e perpetuação da empresa. 

No entanto, foi possível verificar também que as condições do contexto socioeconômico 

brasileiro vêm abrindo espaço para as ações das empresas socialmente responsáveis. Este 

“despertar” para a resolução dos problemas que afligem a sociedade e principalmente os 

segmentos mais pobres da população justifica-se pelo fato da pobreza e exclusão social 

terem atingindo uma dimensão tão grande ao ponto de inviabilizar os próprios interesses 

empresariais, e assim o estado de bem-estar social. Outro aspecto motivador tem sido a 

crescente valorização que a opinião pública tem dados às empresas que apresentam um 

comportamento socialmente responsável.  

Embora o retorno financeiro dos investimentos em ações de responsabilidade social 

apresente uma grande incerteza parece haver uma crença de que ao agir de forma 

socialmente responsável a empresa poderá minimizar riscos e perda de reputação junto à 

opinião pública, e assim, explorar as oportunidades de diferenciação em relação aos outros 

competidores, uma vez que a “boa imagem” e o “prestígio” que as empresas consigam 
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granjear junto aos seus stakeholders são hoje ativos intangíveis que os administradores 

muito apreciam por se terem como rentáveis. 

 

6.2 Perspectivas de trabalhos futuros 

Uma das grandes limitações desta pesquisa foi a impossibilidade de efetuar um estudo de 

caso envolvendo um número maior de empresas que desenvolvem projetos de inclusão 

digital no Estado do Amazonas. Outra limitação está relacionada à falta de informações, 

por parte das empresas analisadas, quanto ao grau de autonomia para utilização efetiva das 

TIC alcançado pelos beneficiados pelos programas de inclusão digital. 

Como sugestão para futuras pesquisas vale ressaltar a complexidade da temática da 

responsabilidade social das empresas. Assim, uma primeira sugestão relevante para 

trabalhos futuros é um estudo sobre o contexto das médias e pequenas empresas diante da 

responsabilidade social. 

No caso particular do Estado do Amazonas, outra questão relevante a ser analisada em 

estudo futuro é o comportamento do consumidor diante das ações de responsabilidade 

social das empresas do Pólo Industrial de Manaus, uma vez que a temática da 

responsabilidade social já faz parte das ações estratégicas de muitas empresas ali 

instaladas. 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALESSIO, R. (2004) Desafios da responsabilidade social empresarial no Brasil. Artigo 
publicado pela Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre. Disponível em 
www.ajepoa.com.br Último acesso em: 01 de Junho de 2006. 

ALVES, A., & MOREIRA, J. (2004) Cidadania digital e democratização electrónica. 
Porto: Sociedade Portuguesa de Inovação. 

AMARO, R. (2004) A exclusão social hoje. Instituto São Tomás de Aquino: caderno n° 
09. Disponível em http://www.triplov.com/ista/cadernos/cad_09/amaro.html Último 
acesso em: 29 de Junho de 2006. 

ARRUDA, G. (2004) Crescimento económico e exclusão social. Disponível em 
http://www.fa7.edu.br/rea7/artigos/volume2/artigos/read1.doc Último acesso em: 14 
de Julho de 2006. 

ASHLEY, P. A. (2001) A ética e a responsabilidade social nos negócios. São Paulo: 
Editora Saraiva. 

AZEREDO, B. & DUNCAN, P. G. (2002) A experiência da área de desenvolvimento 
social no período 1996-2002. In PARTE 5: Responsabilidade social corporativa, pp. 
179-181. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). 

BANCO MUNDIAL (2006) A nova classificação das economias do mundo. Disponível 
em http://www.bancomundial.org.br/index.php/content/view_document/2349.html 
Último acesso em: 16 de Novembro de 2006. 

BARROS, R. P. & MENDONÇA, R. S. P. (1995) Os determinantes da desigualdade no 
Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). 

BARRY, B. (1998) Social exclusion, social isolation and the distribution of income. 
London: Centre for Analysis of Social Exclusion. 

BOWEN, H. (1953) Social Responsabilities of the Businessman, In MAIGNAN, I. (2001) 
Consumer´s Perceptions of Social Responsabilities: a cross-cultural comparison. 
Journal of Business Ethics. Netherlands: Kluer Publishers, v.30, pp.57-72, May. 

CALDEIRA, F. (2006) Exclusão social: uma aventura teórica pela busca de um conceito. 
Artigo apresentado na VII Semana de geografia e no II Encontro de estudantes de 
licenciatura em Geografia da Universidade do Estado de São Paulo. Disponível em 
http://www2.prudente.unesp.br/eventos/semana_geo/fabianacaldeira.pdf Último 
acesso em: 13 de Julho de 2006.   

CAMARGO, M. F. (2001) Gestão do terceiro setor no Brasil. In Parte 4: Captação de 
recursos no setor privado, pp.89-101. São Paulo: Futura. 



92 
 

CAMAROTTI, I (2003) O que as empresas podem fazer pela erradicação da pobreza. São 
Paulo: Instituto Ethos de Responsabilidade Social. 

CARDOSO, F. H. (2002) O Brasil a caminho da sociedade do conhecimento. XIV Fórum 
Nacional, Rio de Janeiro, Estudos e Pesquisas n°29, pp.01-22, Maio.  

CARIDAD, M & MARZAL, M. A. (2006) Políticas de información y alfabetización em 
información como medios de la inclusión social desde la óptica europea. Inclusão 
Social, Brasília, v.1, n°02, pp.31-34, Abr/Set. 

CARNEIRO, N. O. (2004) Novas tecnologias e a formação de professores. EDUCAT, 
Barcelona, pp.01-04, Out. 

CARROLL, A. (1999) Corporate social responsibility: evolution of a definitional of 
construct. Business & Society, v.28, n°03, pp.268-295. 

CASTELLS, M. (1999) A Era Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Vol.III, Fim 
de Milénio. In Exclusão Social, pp. 96 – 98. São Paulo: Edições Paz e Terra. 

______, M. (2002) A Era Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Vol.I, A Sociedade 
em Rede. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

CASTEL, R. (1997) As armadilhas da exclusão. In BÓRGUS, L; YAZBEK, M; 
WANDERLEY, M (org). Desigualdade e a Questão Social. pp. 14 – 45. São Paulo: 
EDUC. 

CATTAGNI, A. & WESTAT, E. (2001) Internet access in U.S. public schools and 
classrooms 1994-2000. U.S. Department of Education, Office of Education Research 
and Improvement, pp.01-20, May.  

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL (2006) Indicadores. Disponível em 
http://www.nic.br/indicadores/ Último acesso em: 04 de Novembro de 2006. 

CÔRTES, M. (2003) Mapa da exclusão digital. In Mapa Social da População, pp.08 – 20. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. 

COSTA, A. (1998) Exclusões Sociais, Lisboa: Editora Gradiva, pp. 21 – 25. 

COSTA, N. A. M. (2003) Sinergias e capital social na construção de políticas públicas: a 
favela da mangueira no Rio de Janeiro. Revista de Sociologia Política, Curitiba, SC, 
v.21, pp.147-163, Ago. 

CUNHA, E. (1999) Brasil 500 Anos. In A Lei Áurea, pp. 556-561. São Paulo: Editor Abril 
Cultural. 

CRUZ, R. (2004) O que as empresas podem fazer pela inclusão digital. São Paulo: 
Instituto Ethos. 



93 
 

DARELLI, L. (2002) Telecentro como Instrumento de Inclusão Digital para o e-
Government Brasileiro. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa 
Catarina. Florianópolis, SC, Brasil.  

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-econômicos (2006) 
Desemprego. Disponível em: http://www.dieese.org.br/.  Último acesso em: 04 de 
Maio de 2006. 

DUARTE, Fábio. (1988) Global e Local no Mundo Contemporâneo, São Paulo: Editora 
Moderna. 

ECHEGARAY, F; ATHIAS, Q. L; MATTAR, H; BELINKY, A. (2005) Pesquisa 2005: 
Responsabilidade social das empresas – percepção do consumidor brasileiro. São 
Paulo: Instituto Akatu. 

ECOMMERCE (2000) Evolução do comércio eletrônico no Brasil. Disponível em 
http://www.e-commerce.org.br/. Último acesso em: 25 de Agosto de 2006. 

FAGNANI, E (1997) Política social e pactos conservadores no Brasil: 1964-1992. Revista 
Economia e Sociedade, São Paulo, v.5, n°08, pp.198-238, Jan. 

______, E. (1999) Ajuste econômico e financiamento da política social brasileira: notas 
sobre o período 1993-1998. Revista Economia e Sociedade, v.13, n°03, pp.155-178, 
Set. 

FERNANDES, C. M. (2006) Desigualdade de rendimentos e educação no Brasil. 
Econômica, v.03, n°02, pp.231-250, Dez.  

FREEMAN, E. R (2000) A stakeholders theory of the modern corporation. In 
DIEDNHART, J (2000) Bussines, Institutions and Ethics. NY, Oxford University 
Press. 

FREEMAN, R. E. & HARRISON, J. S. (1999) Stakeholders, social responsibility, and 
performance: empirical evidence and theorical perspectives. Academy of 
Management Journal, v.42, n°05, pp.479-485. 

FREIRE, M. (2004) Gestão com responsabilidade social: a experiência brasileira e as 
perspectivas surgidas a partir do governo lula. Revista Brasileira de Administração, 
São Paulo, Ano XIV, n°46, pp.09-18, Set. 

FRIEDMAN, M. (1970) The social responsibility of business is increase its profits. N.Y, 
New York Times Magazine, Set 13.   

______, M. (1985) Capitalismo e Liberdade. Coleção Os Economistas, 2a Edição. São 
Paulo: Ed. Nova Cultural. 

GABINET OFFICE (2001) Preventing social exclusion. In The costs of Social Exclusion, 
pp.20 – 24. London: Report by the Social Exclusion Unit. 



94 
 

GAGO, C; CARDOSO, E; CAMPOS, J; VINCENTE, L; & SANTOS, M. (2005) 
Responsabilidade Social das Empresas. Lisboa: Companhia das Cores. 

GARBETT, T (1988) How to build a corporation´s identify and project its image. 
Lexindton Books. 

GIL, C, A (1995) Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Editora Atlas S.A. 

GOLDBERG, R. (2001) Como as empresas podem implementar programas de 
voluntariado. São Paulo: Instituto Ethos de Responsabilidade Social. 

GOUVEIA, L. (2004) Local e-government: a governação digital. Porto: Sociedade 
Portuguesa de Inovação. 

GRAYSON, D; HODGES, A. (2002) Compromisso social e gestão empresarial. Tradução 
de Carlos Mendes Rosa, César Taylor e Mônica Tambelle. São Paulo: Publifolha. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2006) Pesquisa nacional por 
amostra de domicílio (Pnad): síntese dos indicadores sociais no Brasil. Disponível 
em http://www.ibge.gov.br/. Último acesso em: 16 de Junho de 2006. 

HELENA M. M. LASTRE. & SARITA ALBAGLI (1999) Informação e globalização na 
era do conhecimento. In Capítulo 3: Comércio eletrônico e globalização no Brasil, 
pp.84-104. Rio de Janeiro: Editora Campos. 

LEVY, P. (1996) O que é o Virtual? São Paulo, SP: Editora 34. 

______, P. (1999) Cibercultura. São Paulo, SP: Editora 34. 

MATTOSO, J. (2000) O Brasil desempregado: como foram destruídos mais de três 
milhões de empregos anos 90. 2ª Reimpressão. São Paulo: Editora Fundação Perseu 
Abramo. 

MCINTOSH, M. (2001) Cidadania corporativa: estratégias bem sucedidas para empresas 
responsáveis. Tradução de Bazan Tecnologia e Linguística. Rio de Janeiro: Editora 
Qualitymark. 

MELO NETO, F. P. & FRÓES, C. (1999) Responsabilidade social & cidadania 
empresarial. In A administração do Terceiro Setor, pp.102-107. São Paulo: Editora 
Qualitymark. 

MENEZES-FILHO, N. A. (2001) A evolução da educação no Brasil e seu impacto no 
mercado de trabalho. Departamento de Economia da Universidade de São Paulo. 
Artigo preparado para o Instituto Futuro Brasil, pp.05-16, Mar. 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (2001) Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações – Fust. Brasília. Disponível em http://www.mc.gov.br/ Último 
acesso em: 12 de Outubro de 2005. 



95 
 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA (2000) Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações – Fust. Disponível em www.mct.gov.br/ Último 
acesso em: 03 de Fevereiro de 2006.  

MIRANDA, A & SIMEÃO, E (2005) Informação e tecnologia: conceitos e recortes. In: 
Programa GESAC (governo eletrônico e serviço de atendimento ao cidadão). 
Brasília: Departamento de Ciência da Informação e Documentação. Editora da 
Universidade de Brasília. 

OLIVERIA NETO, W (1999) Responsabilidade social no Brasil e no Mundo. Revista 
Mercado Global, São Paulo, Editora Globo, v.7, n°107, pp.51-54, Nov. 

PELIANO, A. M. (2004) Pesquisa de ação social das empresas: resultados da primeira 
etapa. In: INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS APLICADAS (IPEA). 
Brasília. Disponível em http://www.ipea.gov.br/ Último acesso em: 16 de Junho de 
2005. 

POCHMANN, M. & AMORIM, R. (2003) Atlas da exclusão social no Brasil. 2ª Edição. 
São Paulo: Cortez Editora. 

PINTO, M. R. & LARA, E. J. (2004) A cidadania corporativa como uma orientação de 
marketing: um estudo no varejo. Revista de Administração de Empresas, Fundação 
Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, v.44, Edição 
Especial, pp.48-60, Dez. 

RAMOS, L. & REIS, J. (1997). Emprego no Brasil nos anos 90. Diretoria de pesquisas do 
IPEA e da Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro, n°468, pp.01-20, Mar. 

REIS, J. G. A. & BARROS, R. P. (1990) Desigualdade salarial e distribuição de 
educação: a evolução das diferenças regionais no Brasil. Pesquisa de Planejamento 
Econômico, v.20, n°03, Dez. 

ROCHA, M. P. C. (2000) A questão da cidadania na sociedade da informação. Ci. Inf., 
Brasília, v.29, n°01, pp.40-45, Jan/Abr. 

RNP - REDE NACIONAL DE PESQUISAS (2005) A Internet no Brasil. Disponível em 
http://www.rnp.br/ Último acesso em: 04 de Novembro de 2006. 

SANTOS, A. Q. (2003) Inclusão digital e desenvolvimento local no Brasil. VIII Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Panamá, pp.28-31, Oct.  

SCHLÜNZEN, E. (2005) Inclusão digital: tecendo redes efetivas e cognitivas. In Capítulo 
III: inclusão digital em sua dimensão sócio política, pp.61-68. Rio de Janeiro: DP&A 
editores. 

SCHWARTZMAN, S. (2004) Pobreza e exclusão social: aspectos sócio políticos. 
Trabalho apresentado por solicitação do Banco Mundial, como contribuição para um 
estudo sobre exclusão social no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos do 



96 
 

Trabalho e Sociedade. Disponível em http://www.schwartzman.org.br/simon/ Último 
acesso: 21 de Julho de 2006. 

______, S. (2003) Globalization, poverty and social inequity in Brazil. Instituto de Estudos 
do Trabalho e Sociedade (IETS), Rio de Janeiro, pp.01-32, Feb. 

SCHWARZELMÜLLER, A (2005). Políticas públicas de informação no Brasil. RedeCI, 
Universidade Federal da Bahia, v.9, n°05, pp.32-47.  

SECCO, R. (2004). Responsabilidade social. Revista Brasileira de Administração, São 
Paulo, Ano XIV, n°45, pp.22-28, Jun. 

SILVEIRA, S. A. (2001) Exclusão digital: a miséria na era da informação. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo.  

______, S. A. (2003) Inclusão digital, software livre e globalização contra-hegemônica. 
In: SILVEIRA, Sérgio Amadeu; CASSINO, João. Software Livre e Inclusão Digital, 
pp.01-20. São Paulo: Conrad Livros. 

SIMFRONIO, T. (2004) Responsabilidade social corporativa: um estudo de aplicação e 
resultados da norma SA8000 no Brasil. Revista Brasileira de Administração, São 
Paulo, Ano XIV, n°44, pp.09-21, Mar.  

SORJ, B. (2003) Brasil@povo.com: a luta contra a desigualdade na sociedade da 
informação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ED.; Brasília, DF: Unesco. 

SORJ, B. & GUEDES, L. E. (2005) Exclusão digital: problemas conceituais, evidências 
empíricas e políticas públicas. Novo Estudo, pp.101-117. Disponível em 
http://www.scielo.br/. Último acesso em: 16 de Novembro de 2006.  

SOUSA, C. B. (2004) Responsabilidade social na perspectiva dialógica. Disponível em 
http://www.sfiec.org.br/artigos/social/perspectiva.htm. Último acesso em: 23 de 
Novembro de 2006. 

STEWART, T. (1998) Capital intelectual. Tradução de Ana Beatriz Rodrigues. In Parte 1: 
A era da informação, 7ª edição, pp.03-15. Rio de Janeiro: Campos.  

TAKAHASHI, T. (2000) Livro verde para a Sociedade da Informação no Brasil. In O 
Programa Sociedade da Informação no Brasil, pp.10-23. Brasília: Ministério da 
Ciência e Tecnologia. 

THOMAS, H. (1997) La Production des Exclus: politiques sociales et processus de 
èssocialization socio-politique. Paris: Presses Universitaires de France. 

TREVISAN, F. A. (2002) Balanço social como instrumento de marketing. Revista de 
Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de 
Empresas de São Paulo, v.1, n°02, pp.02-10, Jul/Dez. 

URDAN, A. T. (2001) Os consumidores recompensam o comportamento ético? Revista 
Brasileira de Administração, São Paulo, v.36, n°02, pp.06-15, Jun. 



97 
 

WARSCHAUER, M (2003) Technology and social inclusion: rethinking the digital divide. 
USA: SNP Best-set Typesetter Ltd. 

WEINGRILL, C. (2003) Práticas empresariais de responsabilidade social: relações entre 
os princípios do Global Compact e os indicadores Ethos de responsabilidade social. 
São Paulo: Instituto Ethos. 

YOUNG, R. (2006) A inclusão digital e as metas do milênio. Inclusão Social, Brasília, 
v.01, n°02, pp.96-99, Abr/Set. 

 
 


	capas.pdf
	Resumo da dissertação e suas traduções.pdf
	Corpo do trabalho.pdf

