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RESUMO

A presente pesquisa faz um estudo da responsabilidade social corporativa e das ações de 
responsabilidade  social  do  Grupo  Neoenergia.  Buscou-se  analisar  o  Grupo  Neoenergia 
através de uma fundamentação teórica, com base nos conceitos de responsabilidade social 
corporativa,  imagem  corporativa,  marketing  social.  Foi  desenvolvido  primeiramente  um 
levantamento  bibliográfico  e  posteriormente  feita  uma  análise  documental  do  Grupo 
Neoenergia, para pontuar quais impactos as praticas de responsabilidade social causam no 
setor de energia elétrica, principalmente na construção da imagem corporativa do Grupo 
Neoenergia, pretendendo contribuir com o conhecimento acadêmico e científico através do 
estudo das práticas sociais corporativas. Com a pesquisa pode-se perceber que a adoção 
da prática de responsabilidade social  pelo  Grupo Neoenergia  levou ao desenvolvimento 
corporativo, instituindo uma imagem positiva entre os funcionários, fornecedores, clientes e 
comunidade,  facilitando um relacionamento com a marca,  aperfeiçoando a reputação da 
empresa, além de atender ás expectativas de seus consumidores.

Palavras-chave: Responsabilidade  Social  Corporativa,  Imagem  Corporativa  e  Grupo 

Neoenergia.
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ABSTRACT

The  research  is  based  on  a  study  of  corporative  social  responsibility  and  social 
responsibilities acts of the Neoenergia Group. We propose to analyze the Neoenergia Group 
by theory of analysis, in fact of concept of the corporative social responsibilities, corporative 
image, social  marketing.  It  was initially  developed a bibliography and later  a documental 
analysis of Neoenergia Group, to point which impacts and practices of social responsibilities 
brings  on  electric  energy  sector,  especially  on  the  beginning  of  Neoenergia  Group 
corporative image, pretending to contribute to the scientific and academic knowledge by the 
social  and  corporative  practices.  This  research  clearly  shows  that  the  adoption  of  the 
Neoegergia  Group  social  responsibilities  acts  brings  corporative  developing,  making  a 
positive  sight  between  the  employees,  suppliers,  clients  and  community,  doing  a  tight 
relationship  with  the  brand  mark,  upgrading  the  business  reputation,  beyond  attending 
consumers expectations.

Key words: Corporative Social Responsibilities, Corporative Image and Neoenergia Group.

7



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

O atual  cenário  polotico-sócio-econômico  exige  cada  vez  mais  a  atuação  das 

organizações em aspectos que vão além do âmbito econômico, e o aspecto social é um 

desses campos de atuação. Nesse contexto consolida-se o conceito de responsabilidade 

social das corporações, posicionando-se como o objetivo social da empresa aliado ao seu 

8

INTRODUÇÃO....................................................................................................................9

CAPÍTULO 1: RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 12

1.1 – Responsabilidade Social............................................................................................12

1.2 – Responsabilidade Social como Fator Estratégico Empresarial................................. 18

1.2.1 – Indicadores da Responsabilidade Social................................................................ 21

1.3 – Os impactos da Responsabilidade Social na Dinâmica Corporativa......................... 25

CAPÍTULO 2: IMAGEM CORPORATIVA.......................................................................... 28

2.1 – Imagem 

Corporativa...................................................................................................

28

2.2 – Marketing 

Social.........................................................................................................

36

2.3 – Impacto da Responsabilidade Social no Comportamento do Consumidor................39

CAPÍTULO 3: ESTUDO DO GRUPO NEOENERGIA........................................................41

3.1 – O grupo 

Neoenergia...................................................................................................

42

3.2 – O Grupo Neoenergia e Suas Ações de Responsabilidade Social Corporativa......... 43

3.2.1 – COSERN.................................................................................................................44

3.2.2 – CELPE.................................................................................................................... 46
3.2.3 – 

COELBA..................................................................................................................

48

3.3 – O Impacto de Responsabilidade Social Na Dinâmica do Grupo Neoenergia........... 49

3.3.1 – Valores e transparência.......................................................................................... 50

3.3.2 – Funcionários........................................................................................................... 51

3.3.3 – Meio Ambiente........................................................................................................ 55

3.3.4 – Fornecedores.......................................................................................................... 56

3.3.5 – Consumidores......................................................................................................... 57

3.3.6 – Comunidade e Governo.......................................................................................... 58

CONSIDERACÕES FINAIS................................................................................................61

REFERENCIAS.................................................................................................................. 64



desempenho econômico. É a inclusão da organização na sociedade como agente social e 

não visando somente a geração de lucros. 

Admite-se, assim, o conceito de Parret (1997), de que a responsabilidade social 

empresarial  é  fator  decisivo  no  embate  competitivo  de  mercado  e  a  adoção  de  um 

posicionamento  sócio-responsável  é  considerado  fator  de  sucesso  empresarial.  

Dentre tantas empresas e segmentos que atuam de forma socialmente responsável, 

um dos que destaca-se em números e ações o setor de energia elétrica, que através de 

seus serviços como geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, pode 

vir  a  atuar  diretamente  no  meio  ambiente  e  na  sociedade,  e  a  caracterizar-se  como 

empresas que investem em sustentabilidade, para se manter ativa no mercado.

A presente pesquisa teve como definição estudar a responsabilidade social  e a 

imagem corporativa do Grupo Neoenergia e o seu impacto na dinâmica do grupo. Ou seja, 

como  a  responsabilidade  social  pode  atuar  estrategicamente,  influenciando  em  fatores 

como: comportamento do consumidor, decisão de adoção de serviço, fortalecimento de uma 

boa reputação e imagem corporativa,  além do incentivo sócioambiental  na relação com 

seus diversos públicos,  como funcionários,  fornecedores,  clientes, comunidade,  governo, 

sociedade e concorrentes,funcionários, fornecedores.

A  escolha  do  Grupo  Neoenergia  como  objeto  de  estudo  deu-se  por  ser 

caracterizado como uma corporação consolidada do setor  de energia  do Brasil,  que se 

posiciona desenvolvendo atividades de responsabilidade social em todo setor de produção 

da energia elétrica, como as áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização. 

Uma empresa que tem como estratégia a eficiência operacional,  a geração de lucros, o 

atendimento ao consumidor e a capacitação dos seus profissionais. Além de apresentar um 

posicionamento sustentável, baseado na ética e responsabilidade sócio-ambiental.

O Grupo Neoenergia surgiu a partir  do Grupo Guaraniana,  que foi  formado em 

fevereiro de 1996 e em Julho de 1997 foi privatizado com o objetivo de ser uma companhia 

controladora,  concentrando investimentos de seus sócios nos setores de energia elétrica, 

como geração, distribuição e comercialização e utilização,  como foco na Região nordeste 

do Brasil.

 No ano de 2004 a empresa controladora Guaraniana S/A, passou a se chamar 

Neoenergia S/A,  formada pelas distribuidoras,  Companhia Energética do Rio Grande do 

Norte  (COSERN),  Companhia  Energética  de  Pernambuco  (CELPE),  Companhia  de 

Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), e que juntas são responsáveis 58% da energia 

distribuída na região Nordeste e 7% de toda energia distribuída no Brasil. 

O  nosso  interesse  em  realizar  um  trabalho  voltado  para  o  estudo  da 

responsabilidade social como possível fator de sobrevivência entre os negócios do Grupo 

Neoenergia se deu por três motivos: a) porque os investimentos do Grupo Neoenergia em 
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projetos sociais passam a partir do ano de 2006, para o valor de R$ 400 milhões, utilizando 

principalmente  a Responsabilidade Social  e  Ambiental,  no planejamento estratégico das 

empresas  de  distribuição  como  COSERN,  CELPE  e  COELBA.  Apresentando-se  uma 

empresa  fomentadora  de  importantes  pólos  de  intercâmbio  social.  b)  pelo  Grupo 

Neoenergia ter passado pelo processo de privatização expondo que se abre uma nova e 

importante  oportunidade  para  atuação  de  multinacionais  no  Brasil,  aumentando 

respectivamente  a  responsabilidade  dessas  empresas  por  decisões  anteriormente 

exclusivas do estado e que influencie os rumos da nação. c) pelo fator do Grupo Neoenegia 

possuir distribuidoras de energia elétrica, COSERN, CELPE, e COELBA, concessionárias 

atuantes nos respectivos estados, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. Inseridas em 

um mercado sem concorrentes, configurando-se um monopólio privado, e mesmo com essa 

característica investir constantemente no fortalecimento da reputação e imagem corporativa 

socialmente responsável.

Esta  pesquisa  torna-se  relevante  por  abranger  um  segmento  ainda  pouco 

explorado, pois durante as consultas de artigos científicos para fundamentação teórica do 

mesmo,  livros,  revistas  e  documentos  em geral  não  foram encontradas  pesquisas  que 

utilizassem  a  temática,  responsabilidade  social  corporativa,  focada  no  desempenho  de 

empresas do setor de energia elétrica ou gerida através de um processo de privatização 

estatal atuando sem concorrentes diretos.

O presente  estudo  do  Grupo  Neoenergia,  fundamentou-se  teoricamente,  como 

base nos conceitos de responsabilidade social, responsabilidade social corporativa, imagem 

corporativa,  marketing  social  e  o  impacto  que  a  responsabilidade  social  causa  na 

corporação e no consumidor. Também foi desenvolvida uma análise documental do Grupo 

Neoenergia, através de revistas, jornais, site da empresa, e de seus parceiros na internet, e 

informações que sairam na mídia em relação ao Grupo, análise do Balanço Social, a partir 

de 1997, tanto do Grupo Neoenergia, como de suas concessionárias de distribuição, análise 

também de sua Política Ambiental e do seu Código de Ética. Através da ótica dos autores 

Duarte  e  Torres,  que  expõem  características  de  como  desenvolver  uma  estratégia  de 

comunicação  direta,  e  ética  através  dos  diversos  parceiros  como:  funcionários,  meio 

ambiente, fornecedores, consumidores, comunidade e governo.  Foi feito, assim, um estudo 

sobre os projetos sociais do Grupo Neoenergia, através do desempenho mostrado na mídia, 

dos sites das distribuidoras e das entidades parceiras. Bem como a análise dos prêmios 

que  certificam  e  qualificam  empresas  sócio-ambientais,  ou  que  de  alguma  forma 

contribuíram para o desenvolvimento da promoção social.

A  pesquisa  bibliográfica  foi  desenvolvida  desejando  obter  uma fundamentação 

teórica para que possamos fazer uma análise da responsabilidade social corporativa como 

uma nova tendência em gestão estratégica, mas sim uma ferramenta de aperfeiçoamento 
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constante, já que a responsabilidade social vista estrategicamente, lida com as questões 

sociais justamente onde está inserida a prestação dos serviços da empresa, ou seja, no 

caso do Grupo Neoenergia, o meio ambiente e na sociedade. 

O primeiro capítulo aborda a questão da responsabilidade social,  sua origem e 

desenvolvimento, focando no Brasil, tendo a preocupação de diferenciar práticas voluntárias 

e  filantrópicas  de  responsabilidade  social,  relatando  que  essas  práticas  de  caridade 

direcionada à comunidade,  não estão ligadas  ao planejamento  estratégico  da empresa. 

Apresentando  indicadores  de  responsabilidade  social,  que  orientam  as  empresas  a 

direcionarem suas estratégias e avaliando a eficácia das atitudes socialmente responsáveis 

promovidas pelas mesmas, autorizando à sociedade premiar as iniciativas empresariais. 

Surgindo assim o conceito de responsabilidade social dentro das empresas que se refere à 

ética como fundamento das ações com todos os públicos com os quais a corporação pode 

agir reciprocamente, ou seja, os seus colaboradores. E o impacto que a empresa promove, 

atuando com responsabilidade social de modo estratégico, nos seus diferentes públicos, na 

dinâmica corporativa.

O segundo capítulo apresenta o conceito de imagem corporativa, ressaltando que 

alguns autores tratam a imagem corporativa como o maior patrimônio da empresa, algo que 

tem um valor  mais elevado  que os  produtos  ou serviços  que ela  oferece ao mercado. 

Aborda a diferença entre os conceitos de identidade e imagem para descrever como se dá 

esses prováveis investimentos na construção de uma imagem pelas corporações, já que 

propiciar  a  promoção  da  imagem  só  acarretará  uma  valorização  e  um  crescimento 

institucional.  Apresenta  também  assuntos  como  posicionamento  de  mercado,  valor 

agregado, marca  e relacionando-os com a fomentação do marketing social e na estratégia 

corporativa pode impactar no comportamento do consumidor.

O terceiro e último capítulo, dedica-se ao estudo de caso do Grupo Neoenergia, 

fazendo  um  resgate  histórico  do  setor  elétrico  brasileiro,  a  partir  do  ano  de  1997, 

apresentando o perfil das concessionárias de energia COSERN, CELPE E COELBA e as 

ações  de  responsabilidade  social  corporativa  presentes  em  todo  o  Grupo  Neoenergia. 

Procurando  entender  a  relação  com  seus  stakeholderes,  através  de  ações,  projetos  e 

parcerias  sociais  e  o  impacto  de  Responsabilidade  Social  na  dinâmica  do  Grupo 

Neoenergia. E por fim, apresentam-se as considerações finais. 

CAPÍTULO 1: RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

1.1 Responsabilidade Social
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Os primeiros estudos acerca da responsabilidade social, segundo Oliveira (2002), 

surgiram no inicio do século XX, com os americanos Charlie Eliot (1906), Hakley (1907), 

Jonh Clark (1916) e Oliver Sheldon (1923), defendendo a inclusão da questão social entre 

as preocupações das empresas e apresentando uma visão além da obtenção do lucro dos 

acionistas. Porém esses estudos não foram colocados em prática pelos empresários por 

serem considerados de caráter socialista.  

Nos Estados Unidos,  no ano de 1953 houve o lançamento do livro de Howard 

Bowen,  Responsabilities  of  the  businessman,  configurando-se  o  inicio  dos  estudos  e 

debates sobre responsabilidade social. (OLIVEIRA, 2002).

 O foco dado à responsabilidade social até meados de 1960 como afirma Araújo 

(2005), não dava prioridade a uma consciência socialmente responsável das corporações, e 

sim a dos seus gestores. “Não fala-se daquilo que a empresa deve ou pode fazer para 

enfrentar e resolver os problemas sociais” Drucker (1995, p. 324 apud ARAÚJO, 2005, p. 

298), o foco eram as ações dos empresários.

Segundo Nociolini (1999, p. 63), a difusão do conceito de responsabilidade social, 

ocorreu em conseqüência do “aumento das contestações sociais de vários movimentos da 

sociedade civil e devido à maior disseminação deste assunto no meio acadêmico”. 

Nos países europeus também surgiu o interesse sobre a responsabilidade social, 

como se pode verificar a seguir: 

Europa Ocidental as idéias sobre Responsabilidade social as idéias sobre 
responsabilidade social se multiplicaram a partir do final da década de 60, 
com artigos  de  revistas  e  noticias  de  jornais  que  divulgam  a  novidade 
oriunda dos Estados Unidos. Na década de 70, a doutrina se difunde pelos 
países europeus, tanto nos meios empresariais quanto nos acadêmicos. Na 
Alemanha percebe-se o rápido desenvolvimento do tema, com cerca de 
duzentas das maiores empresas do país integrando os balanços financeiros 
aos objetivos sociais [...]  Porém, é na França que dá o passo oficial  na 
formalização  do  assunto.  É  o  primeiro  país  a  obrigar  as  empresas  a 
fazerem balanços periódicos de seu desempenho social no tocante à mão-
de-obra e às condições de trabalho. (OLIVEIRA, 2002, p. 201).

Conforme Toldo (2002 apud ARAÚJO, 2005), no Brasil essa prática de ações de 

responsabilidade  social  teve  inicio  nos  anos  1960,  após  a  criação  da  Associação  dos 

Dirigentes Cristãos (ADCE), e o surgimento da Lei n° 76.900/75, que obrigou as empresas a 

fornecer informações individuais sobre seus empregados. 

A responsabilidade social  só ganha destaque entre os empresários no ano de 

1993, através da campanha de alcance nacional Ação da Cidadania contra a Miséria e pela 

vida, organizada pelo sociólogo Herbert de Souza, mais conhecido como Betinho, atraindo a 

adesão do movimento Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE) e marcando a 

ligação de empresariado brasileiro com os movimentos sociais do país. (PINHEIRO, 2001).

12



No ano de 1995 foi criado o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), 

primeira  entidade  que  se  preocupou,  com  o  tema  de  filantropia,  cidadania  e 

responsabilidade  empresarial,  utilizando  o  termo  ‘cidadania  empresarial’  para  citar  às 

atividades desenvolvidas a favor da transformação e beneficio da sociedade. No ano de 

1997, Betinho pospôs na Agenda Nacional o modelo de balanço social para incentivar a 

demonstração da responsabilidade pública e cidadã das empresas e, junto com o Jornal 

Gazeta Mercantil, criou o selo do Balanço Social (LIMA, 2002). 

A responsabilidade social conforme Mendonça (2002), não é um assunto novo, já 

que há muito tempo corporações utilizam ações sociais, fazendo doações a entidades do 

terceiro setor ou estruturando suas próprias fundações sócias. A novidade está na evolução 

do interesse do empresário, que deixa obsoleta a noção filantrópica, para trabalhar com a 

Responsabilidade Social,  atuando de forma estratégica e socialmente responsável  pelas 

corporações.

De  acordo  com  Araújo  (2005),  a  Responsabilidade  Social,  traduz-se  em  três 

vertentes, a primeira que seria a postura ética na administração da empresa, a segunda, 

responsabilidade  dos  empregados e  a  terceira  a  participação  e  apoio  do empresário  a 

cultura, causas filantrópica e defesa da moralidade.

Com o avanço dos estudos e de suas práticas, a responsabilidade social desponta 

cada vez mais como uma estratégia  organizacional,  como por  exemplo,  segundo Toldo 

(2002),  tem-se  a  atuação  de  empresários  e  empresas,  divulgando  nos  meios  de 

comunicação a  participação em projetos  sociais  ou apoio  a eles  por  meio  de doações. 

Destacando a inclusão das corporações em causas sociais, encontrando diversos ramos 

empresariais como o foco em uma atuação competitiva e sustentável para se manter ativo 

no marcado.  

Para  elucidar  melhor  o  conceito  de  responsabilidade  social  faz-se  necessário 

apresentar  os  conceitos  de  voluntariado  e  filantropia,  diferenciando-os  do  conceito  de 

responsabilidade social.

 O trabalho voluntário como expõe Figueiredo (2005), abrange vários campos de 

atividade da mesma forma que o trabalho remunerado. Porém, o voluntariado não possui 

um sistema de classificação padronizado que oriente sua categorização e definição.

  Apesar  dessa dificuldade,  pode-se definir  o  trabalho voluntário  segundo Lafin, 

Souza, Barbosa (2006), como sendo uma atividade onde a pessoa oferta, livremente, o seu 

tempo para beneficiar outras pessoas, grupos ou organizações, sem retribuição financeira. 

Através de alguns conceitos sobre trabalho voluntário é possível destacar algumas 

características,  de  acordo  com  Figueiredo  (2005),  como:  ações  direcionadas  às 

comunidades ou às pessoas mais carentes do que o voluntário, onde está subentendido a 
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solidariedade. Outro ponto é a doação do tempo disponível, o que supõe a sua gratuidade, 

pois sua realização não envolve a remuneração financeira. 

Convém ressaltar que o trabalho voluntário pode compreender uma faixa estreita 

ou  ampla  de  ações,  podendo  incluir  desde  tarefas  efetuadas  para/com  organizações, 

trabalho voluntário formal; como também ajuda a um vizinho ou familiar, trabalho voluntário 

informal.  O voluntário segundo Lafin,  Souza, Barbosa (2006), é aquele indivíduo que se 

oferece para prestar um serviço, por vontade própria, sem receber remuneração econômica 

para isso. 

Hoje no Brasil, existe uma lei que legisla o trabalho voluntário, o art. 1º da Lei Nº. 

9.608, de 18 de fevereiro de 1998, o apresentando como uma atividade não remunerada, 

prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada 

de  fins  não  lucrativos,  que  tenha  objetivos  cívicos,  culturais,  educacionais,  científicos, 

recreativos ou de assistência sócia. (BRASIL, 1998).

E para entender o desenvolvimento dessa atividade no Brasil de acordo com Silva 

(2003), é preciso conhecer um pouco da sua origem e trajetória, sua história está ligada à 

fundação da Santa Casa de Misericórdia em Santos, no ano de 1532, fator que direcionou 

seu foco à assistência social e, principalmente, à religião. 

A  partir  dessa  ligação  com  a  religião,  o  modelo  do  voluntariado  foi  difundo  e 

baseado nos preceitos  religiosos,  sendo desde o  seu início  associado à caridade e ao 

humanitarismo. Ressalta-se de acordo com Figueiredo (2005), da mesma forma, o caráter 

filantrópico do voluntariado, como uma forte marca histórica herdada dos religiosos, sendo 

até os dias de hoje um componente presente tanto na motivação quanto nos objetivos das 

instituições que o desenvolvem. 

Hoje, expõe Figueiredo (2005), o voluntariado está relacionado, também, com as 

Organizações  Não-Governamentais  (ONGs)  essas  são  instituições  privadas  que  não 

possuem  fins  lucrativos,  uma  vez  que  os  possíveis  lucros  são  redirecionados  para  os 

objetivos e para as atividades-fim da organização, não podendo ser distribuídos entre os 

seus integrantes. 

 Já  a  ação  filantrópica  caracteriza-se  como  um  ato  de  caridade  direcionada  à 

comunidade,  não  estando  ligada  ao  planejamento  estratégico  da  empresa.  Para  Maia 

(2002), a filantropia é diferente de responsabilidade social primeiramente porque filantropia 

é  uma  ação  social,  seja  exercida  isoladamente  ou  sistematicamente,  sem  ter  relação 

alguma com a visão da empresa e seu planejamento estratégico de atuação na sociedade. 

Ressaltando Maia (2002), o que não é responsabilidade social: ações esporádicas, doações 

e outras ações de caridade não ligadas à estratégia empresarial. 

Filantropia  constitui-se  de  uma  prática  diferente  da  Responsabilidade  Social 

também quanto à divulgação, afirma Morosini e Araújo (2002), porque na filantropia não se 
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vincula a imagem da empresa com a ação social,  e já nas práticas de responsabilidade 

social  existe  transparência  na gestão da empresa para multiplicar  as iniciativas  sociais. 

Segundo Grajew (2002), o conceito de responsabilidade social ultrapassa a definição de 

filantropia,  desenvolvendo  uma relação  socialmente  compromissada  da empresa  com a 

sociedade, atingindo assim todas as relações da empresa: com seus funcionários, clientes, 

fornecedores, acionistas, concorrentes, meio ambiente e organizações públicas e estatais. 

Doações  e  boas  intenções  nada  têm  em  comum  com  a  estratégia 
empresarial.  Os indivíduos podem ter amor à humanidade. As empresas 
não  têm  sentimentos;  têm,  sim,  responsabilidades.  A  filantropia  está 
associada à caridade eventual;  a Responsabilidade Social,  aos objetivos 
permanentes  e  às  decisões  e  ações  cotidianas  de  uma  organização. 
(TOLDO, 2002, p. 84).

Da mesma forma Ashley (2002a), nos lembra que responsabilidade social é um 

conceito ainda em construção, porém existe uma diferença entre responsabilidade social e 

filantropia. Ações de filantropia são desencadeadas segundo Rea e Kerzner (1997 apud 

SANARE,  2003), por  razões  humanitárias,  e  na  responsabilidade  social  prevalece  o 

sentimento  de  responsabilidade.  As  ações  de  filantropia  são  isoladas  e  relativas,  e  na 

maioria  das  vezes  trata-se  de  opção  pessoal,  enquanto  os  compromissos  de 

responsabilidade  social  compreendem  ações  integradas,  inseridas  no  planejamento 

estratégico e na cultura da empresa envolvendo todos os colaboradores.

Apresentando a responsabilidade social como o modo de direcionar os negócios da 

empresa de uma forma que a torna colaboradora e co-responsável pela fomentação social. 

A empresa socialmente responsável deve conter a competência de atender os interesses 

dos diferentes públicos  que a cerca,  procurando atender  às demandas de todos e não 

somente dos acionistas ou dirigentes.

Sobre  a  responsabilidade  social,  fundamenta  que  faz  parte  do  planejamento 

estratégico  da  empresa,  sendo  uma  ferramenta  de  gestão.  A  responsabilidade  social 

segundo Sanare (2003) foca a cadeia de negócios da empresa e engloba preocupações 

com  os  diversos  parceiros  como,  acionistas,  funcionários,  prestadores  de  serviço, 

fornecedores,  consumidores,  comunidade,  governo e meio ambiente,  cujas demandas e 

necessidades a empresa deve buscar entender e incorporar em seu negócio.

Vários  significados  para  o  mesmo termo são encontrados segundo Lima (2002), 

quando  o  assunto  é  Responsabilidade  Social:  como  pode-se  observar  a  cidadania 

empresarial,  filantropia  empresarial,  filantropia  estratégica,  solidariedade  corporativa, 

organização cidadã.
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E tem-se que entender que Responsabilidade Social não tem o mesmo significado 

para todos os autores, uns conceituam como dever legal, outros comportamentos éticos e 

ainda há quem considere um assunto eventual. 

Mesmo  não  surgindo  consenso  sobre  o  termo  segundo  Lima  (2002),  três 

características peculiares têm que está presente para dá formato ao conceito, primeiro a 

expansão das ações, não se dirigindo somente aos interesses dos acionistas. Segundo a 

Responsabilidade ultrapassando o espaço legal, e terceiro, sempre atuar com ações que se 

referem à ética e adequação às demandas sociais.

A  responsabilidade  social  corporativa  segundo  Tolovi  (1999),  refere-se  à  ética 

como fundamento das ações com todos os públicos com os quais a corporação pode agir 

reciprocamente, ou seja, os seus stakeholderes1 e empresas socialmente responsáveis têm 

sólidos valores éticos, trazem bem-estar aos funcionários e à sociedade em geral.

Empresas destinadas  a  disseminar  atitudes  e  hábitos  de uma nova sociedade 

sustentável,  investem  não  só  em  responsabilidade  social,  como  também  desenvolvem 

novos mecanismos de competitividade. Buscando a união, o vinculo da imagem empresarial 

com o conceito de responsabilidade social, a fim de garantir o sucesso mercadológico.  
Responsabilidade social é uma forma de conduzir os negócios da empresa 
de tal maneira que a torna parceira e co-responsável pelo desenvolvimento 
social.  A  empresa  socialmente  responsável  é  aquela  que  possui 
capacidade  de  ouvir  os  interesses  das  diferentes  partes  (acionistas, 
funcionários,  prestadores  de  serviço,  fornecedores,  consumidores, 
comunidade,  governo  e  meio  ambiente)  e  conseguir  incorporá-los  no 
planejamento  de  suas  atividades,  buscando  atender  às  demandas  de 
todos e não apenas dos acionistas ou proprietários. (ASHLEY, 2002, p. 9).

De  acordo  com  Vassalo  (1998,  p.  26),  “uma  empresa  cidadã  tem  no  seu 

compromisso com a promoção da cidadania e o desenvolvimento da comunidade os seus 

diferenciais  competitivos”.  A  Responsabilidade  social  aparece quando  traz  pra  empresa 

novamente sua função social, cujo objetivo principal é propor o desenvolvimento humano 

sustentável que atualmente ultrapassa o campo ambiental e se prolonga por outros âmbitos 

como o social, cultural, econômica, política.

A  Responsabilidade  Social  é  uma  representação  social  estratégica.  Como 

representação,  podemos  considerar  segundo  Vassalo  (1998),  a  exibição  do  universo 

consensual da falência do Estado em cumprir suas funções e a identificação funcionalista 

da sociedade. E como a estratégia é vista conforme Souza (2003), como uma oportunidade 

de obter lucros, imagem e aumentar a competitividade. Não podendo avaliar esses duas 

características  isoladas,  pois  os  meios  estratégicos  são  também  meios  de  garantir  a 

representação social e os fins estratégicos, causa da manutenção da representação.
1As partes interessadas ligadas à organização ou os stakeholderes, citado no texto referem-se a qualquer grupo 
dentro  ou  fora  da  organização  que  tem  interesse  em  seu  desempenho,  como,  por  exemplo,  empregados, 
fornecedores, clientes, comunidade, governo, sociedade e concorrentes (GUIMARAES, 1984).
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A  preocupação  com  o  social  passou  a  ser  até  uma  questão  de 
sobrevivência. É uma forma de marketing. A Responsabilidade Social pode 
ser definida como o dever da empresa de ajudar a sociedade a atingir seus 
objetivos. É uma maneira de empresa mostrar que não existe apenas para 
explorar recursos econômicos e humanos, mas também para contribuir com 
o desenvolvimento social.  É,  em síntese,  uma espécie  de prestação de 
contas. (LIMA, 2002 p. 107).

O significado da Responsabilidade Social de acordo com Ferrell (2001), liga-se ao 

conceito de ética. Atuar no marcado com ética é o primeiro passo para uma empresa ser 

considerada  socialmente  responsável.  Empresas  éticas  escolhem  e  segue  um 

comportamento  ético  como  estratégia  de  negócios,  ou  seja,  atuar  de  forma  justa  e 

transparente com todos aqueles que têm algum tipo de vinculo com a empresa. 

A  ética  nas  empresas  é  um  dos  assuntos  mais  debatidos  ultimamente.  A 

necessidade preservar os recursos para que as próximas gerações fizessem com que as 

corporações mudassem seu jeito de pensar, evitando atuações predatórias. Característica 

presente principalmente nas empresas que atuam diretamente com recursos naturais. 

A  responsabilidade  social  relata  Ferrell  (2001),  configura-se  como  o 

comportamento que a empresa tem perante a sociedade, o posicionamento que escolhe ao 

lutar com as questões e demandas do cotidiano, obedecendo a critérios e pressupostos 

éticos. E em consonância com Ferrell (2001, p. 8), “A ética empresarial diz respeito a regras 

e princípios que pautam decisões de indivíduos e grupos de trabalho, a responsabilidade 

social refere-se ao efeito das decisões de empresas sobre a sociedade”. 

Outra característica da representação social segundo Oliveira (2002), configura-se 

como a permissão, por habitarem o universo consensual, de todos falarem sobre o assunto. 

Fala-se  sobre  Responsabilidade  Social  como  se  comenta  ações  do  cotidiano, 

caracterizando-a  como  uma  representação  de  certo  grupo  social.  Em  idéias  gerais,  o 

discurso da Responsabilidade  Social  empresarial  é  uma evolução  no sentido  de definir 

melhor como a empresa deve entender a si mesma e como deve agir. Ser socialmente 

responsável relata Belizário (2005), não é encarregar-se de uma posição assistencialista, ou 

seja,  doar  dinheiro,  pois  isso  não  é  suficiente  para  diminuir  as  dificuldades  de  uma 

comunidade,  é  preciso  mostrar  os  resultados.  Com  essas  mudanças  e  exigências, 

empresas passam a adotar sistemas de gestão capazes de garantir  que todos os seus 

processos atendessem às práticas e normas socialmente responsáveis. 

Responsabilidade Social  é  o objetivo social  da empresa somado a sua 
atuação  econômica.  É  a  inserção  da  organização  na  sociedade  como 
agente social e não somente econômico. Ter responsabilidade social é ser 
uma empresa que cumpre seus deveres, busca seus direitos e divide com 
o Estado a função de promover o desenvolvimento da comunidade, enfim 
é ser uma empresa cidadã que se preocupa com a qualidade de vida do 
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homem na sua totalidade. (OLIVEIRA, 2002, apud BELIZÁRIO, 2005, p. 
72).

As definições segundo Belizário  (2005),  embora expressas de formas diversas, 

possuem um núcleo comum. Coloca as empresas no papel de provedora do bem-estar, 

construtora de uma espécie de paz social. Citando a valorização das relações da empresa 

com  seus  stakeholderes,  de  forma  a  conduzir  os  negócios  sua  gestão,  modelo  a  ser 

seguido,  à  forma  de  integração  social,  preocupando-se  com  o  ambiente  em  que  está 

inserida e um meio de prestar contas à sociedade (moralismo, sociedade civil, reguladora 

das ações da empresa).

1.2 Responsabilidade social como fator estratégico empresarial

A  empresa,  segundo  Enriquez  (1985),  muito  além  de  ser  uma  forma  de 

desenvolver as representações sociais, é um espaço da razão, do planejamento de ações. 

Seria um engano começar a julgar que na empresa só existia a economia do pensamento. 

Qualquer departamento da empresa seja ele de comunicação, recursos humanos, finanças, 

suprimentos, é comandado pela estratégia e pelo raciocínio.

O conceito de estratégia está ligado ao âmbito da administração de empresas e de 

acordo com Parret (1997), deve ser promovida sobre representações sociais.  E mesmo que 

se possa alegar que a socialização faz com que os indivíduos mantenham uma postura, 

havendo causalidade, existe um direcionamento para a ação.  A estratégia manifesta-se 

como uma regularidade, é reconhecida, antecipada e admitida até certo ponto. Segundo 

Parret  (1997),  a estratégia opera no nível  da virtualização dos programas narrativos ao 

manipular a competência cognitiva, estabelecendo uma relação intersubjetiva.

Cada vez mais se exige lealdade e parceria afirma Karkotli e Aragão (2004), da 

empresa  para  com  seus  fornecedores,  consistindo  em  preocupação  constante  com  a 

satisfação  e  segurança  do  cliente,  qualidade  das  relações  com  empregados,  meio 

ambiente, sociedade e até mesmo com concorrentes. 

Esta  postura  gera  ganhos  tangíveis  como meio  de  melhorar  a  imagem,  como 

também  a  fomentação  de  um  ambiente  interno  e  externo  favorável,  de  estímulos  ao 

aperfeiçoamento  constante  da  demanda  produtiva  e  da  melhoria  das  condições  para 

aumentar a competitividade e a participação no mercado.
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Por isso Parret (1997), afirma que a responsabilidade social empresarial se torna a 

característica essencial  no embate competitivo de mercado e a adoção de uma conduta 

sócio-responsável passa a ser considerada fator de sucesso empresarial. 

O discurso oficial da responsabilidade social reprova a filantropia, se constitui de 

uma contribuição social  menor segundo Jones (2003 apud BELIZÁRIO,  2005 p.  96),  “a 

caridade  corporativa  não  é  mais  suficiente”  foi  apenas  um  estágio  inicial  da 

responsabilidade social que precisa ser ultrapassado, “é um dialogo limitado”. Que não trás 

resultados rápidos e acarreta para a imagem empresarial de acordo com Jones (2003 apud 

BELIZÁRIO,  2005),  o  uso  de  práticas  socialmente  responsáveis  para  esconder  sua 

rentabilidade atrás da máscara da cidadania, praticas socialmente responsável, precisam de 

ações que as torne legitimas. 

E para não passar uma imagem distorcida da realidade, há organizações como o 

Instituto Ethos, Grupo Instituto Fundações e Empresas (GIFE), e Pensamento Nacional das 

Bases Empresariais (PNBE) que apóiam o discurso da responsabilidade social, legitimando 

e atribuindo credibilidade para sua reprodução.

A empresa, ao respeitar os direitos dos trabalhadores, incentiva o desenvolvimento 

pessoal e profissional de seus colaboradores e no estreitamento de suas relações com os 

mesmos,  cria  um  ambiente  de  trabalho  agradável  e  justo,  o  que  se  traduz  em  maior 

produtividade e menos acidentes de trabalho. “Além disso, o público interno é um público 

multiplicador de opiniões e um dos mais importantes com que à empresa lida” (KUNSCH, 

1986, p. 41). Os colaboradores guardam a cultura organizacional e representam à imagem 

da empresa. Por isso, se julgam a empresa justa e ética transmitirão essa imagem à opinião 

pública. 

A organização que adere a transparência e um posicionamento ético como política 

e estratégia de gerenciamento e ação poderá vislumbrar o retorno refletido em imagem e 

sucesso, ainda que sejam a longo prazo. Já que essas ações propiciam naturalmente maior 

visibilidade da empresa para com os diferentes públicos.

O comportamento  ético  contamina  os  que  dele  participam  e  o  observam.  Por 

exemplo, quando se trabalha ou se negocia com credibilidade, e aumenta a estabilidade 

criando um relacionamento duradouro. E em consonância com Karkotli e Aragão (2004), 

neste sentido, a relação com acionistas, fornecedores e distribuidores é otimizada, o que 

propicia melhores processos de negociação e maior fidelidade no relacionamento. 

Em relação aos consumidores a responsabilidade social  também promove uma 

vantagem competitiva, já que eles esperam das empresas uma postura ética, de forma que 

este  fator  é  um  ponto  de  referência  na  escolha  de  compra.  Neste  sentido,  torna-se 

necessário mostrar ao consumidor o comprometimento da empresa com questões sociais e 
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ambientais  por  meio  de estratégias  de comunicação,  para  que essa postura  possa ser 

traduzida em diferencial competitivo. (KUNSCH, 1986).

Na tentativa de ampliar as chances de sobrevivência do atual modelo econômico 

alerta,  Karkloti  e  Aragão  (2004),  que  os  administradores  de  empresas  estão  revendo 

posturas e adotando práticas mais éticas na condução de seus negócios e na gestão das 

empresas. No entanto, não se trata de idealismo ou de nobreza de atitude. É a própria 

necessidade de sobrevivência que leva o atual modelo empresarial a ser mais ético. 

Quando  a  empresa  se  preocupa  diz  Magalhães  e  Damacena  (2007),  com  as 

questões ambientais e de bem-estar social, aumentam suas chances de sobrevivência, pois 

a  sociedade  tende  a  desenvolver  uma  imagem  positiva  em  relação  a  esse  tipo  de 

organização. 

Essa  nova  postura  é  percebida  pelos  consumidores  que  passam a  preferirem 

empresas que praticam a cidadania empresarial. Segundo Magalhães e Damacena (2007, 

p.4),  “a  maioria  dos  consumidores  leva  a  responsabilidade  social  corporativa  em 

consideração ao tomar decisões de compra, sendo que um nível maior de responsabilidade 

social afeta as vendas das empresas que adotam essas práticas”. 

A responsabilidade social possui efeito relevante sobre a intenção de compra e a 

atitude em relação à empresa. Desta forma, passa a ser incluída aos aspectos que são 

analisados na decisão de compra, tais como preço, qualidade ou conveniência. 

Em  suma  o  Guia  Exame  (2002,  p.  35),  afirma  que  a  estratégia  da 

Responsabilidade  Social  busca  obter  três  fatores,  que  se  interligam,  como  imagem, 

“Apoiamos essas ações sociais para melhorar cada vez mais a reputação da empresa”. 

Competitividade,  “A  responsabilidade  social  já  é  percebida  como  um  diferencial  pelos 

empresários brasileiros” e lucro, como se pode ver a seguir.

Que  responsabilidade  social  são  aqueles  negócios  que  levam  a  cabo 
programas  sociais  para  somar  lucros  para  sua  organização.  A  visão 
lexicográfica da responsabilidade social sugere que empresas fortemente 
motivadas  pelo  lucro  podem  vir  a  desenvolver  um  comportamento 
socialmente responsável (SOUZA, 2003, p. 7).

A compensação de uma ação ruim por outra boa segundo Magalhães e Damacena 

(2007), é uma possibilidade de melhorar a imagem. Empresas que atuam com atividade que 

de  alguma forma modificam a sociedade  e  extraem recursos  do meio  ambiente,  como 

extração  mineral  e  a  patente  dos  laboratórios  farmacêuticos,  geralmente  tem  uma 

preocupação maior com a imagem e reputação empresarial,  e a responsabilidade social 

pode funcionar como uma compensação às atividades produtivas realizadas.

Já para Coutinho e Macedo (2002), a responsabilidade social não é um aspecto a 

mais do processo empresarial, é um elemento básico que todas as organizações devem 
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considerar  em suas administrações.  Por  isso,  não exercer  responsabilidade  social  seria 

uma desvantagem competitiva e acarretaria custos para as empresas, pois estas teriam que 

investir mais em outros setores como promoção, preço, distribuição e no próprio produto. 

Com relação à direção da causalidade,  dois tipos de argumentos aparecem. O 

primeiro deles defende a idéia de que melhor desempenho financeiro pode ser o primeiro 

passo para o desempenho social, por aumentar a probabilidade de existência de recursos 

livres, que podem ser repassados para questões sociais. 

O segundo tipo de argumento parte conseqüentemente de que há ligação entre 

boas  práticas  administrativas  e  o  desempenho  social  da  empresa  afirma  Coutinho  e 

Macedo-Soares (2002, p. 6) “porque a atenção dada aos domínios do desempenho social 

melhora as relações da empresa com seus principais grupos de stakeholderes, resultando 

em melhor desempenho, de forma geral”.

Com  isso,  a  maior  virtude  da  organização  é  conseguir  criar  e  sustentar  uma 

representação ao produzir o discurso responsável que seja verossímil aos que necessita 

acreditar. Tal comodidade ou preocupação, com os efeitos pragmáticos, em que a virtude é 

mais só uma ação.

Com essas exigências, empresas passam a adotar sistemas de gestão capazes 

de garantir que todos os seus processos atendam às práticas e normas sociais, adequando-

se aos indicadores sociais, que possuem normas criadas por entidades certificadoras.

1.2.1 Indicadores de responsabilidade social 

Indicadores de responsabilidade social são ferramentas que alinham as empresas a 

fomentarem  suas  estratégias  e  avaliam  a  desenvoltura  das  atitudes  socialmente 

responsáveis  executadas  pelas  mesmas.  Além  disso,  estes  indicadores  auxiliam  os 

consumidores a julgarem como a empresa se comporta socialmente. 

Na  atualidade  a  cultura  das  organizações  com  o  enfoque  da 
sustentabilidade social, do meio ambiente e da ética está crescendo, o que 
determina a necessidade de se criarem padrões e modelos específicos. As 
empresas  brasileiras,  também,  têm  demonstrado  muita  preocupação  e 
interesse em projetos de responsabilidade social. O que anteriormente era 
apenas uma opção, hoje passa a fazer parte da visão, das estratégias e 
dos objetivos organizacionais. (GRÜNINGER, 2002, p. 25 apud KARKOTLI; 
ARAGÃO, 2004, p. 114).

Existem  diversos  indicadores  de  responsabilidade  social,  no  entanto, 

apresentaremos a seguir  os que,  na opinião de Karkloti  e  Aragão (2004),  são os mais 

relevantes no meio empresarial. 
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a)  Norma  Social  Accountability-SA  8000:  a Norma  Social  Accountability  

International é um padrão internacional que tem o objetivo de certificar as condições de 

trabalho  e  se  os  principais  direitos  trabalhistas  estão  sendo  cumpridos.  É  a  primeira 

certificação  internacional  de  responsabilidade  social,  foi  desenvolvida  pela  Social 

Accountability International (ISA), Organização Não-Governamental criada no ano de 1997, 

nos EUA, que atua diretamente com o interesse dos consumidores quanto às condições de 

trabalho no mundo. A AS 8000 é fundamentada em treze princípios de direitos humanos 

convencionados internacionalmente. Caso seja certificado por uma auditoria de acordo com 

a Social Accountability Internacional, que a empresa segue estes treze aspectos, ela recebe 

a certificação AS 8000, constituindo a  International Organization for Standartization (ISO) 

para a área social. 

A certificação é atribuída a todas as empresas e seus fornecedores que 
respeitem  a  legislação  trabalhista  em  vigor  e  garantem  aos  seus 
empregados todos os direitos previstos na legislação. A norma BS 8800 
refere-se à garantia das condições adequadas de segurança e saúde para 
os empregados. A norma AS 8000 é mais especifica, pois versa sobre a 
exploração  do  trabalho  infantil  e  da  mão-de-obra  fabril  no  âmbito  das 
unidades operacionais da empresas e de seus fornecedores. (MELO NETO 
& FRÓES, 2002, p. 25).

b) Accountability - AA1000: a Accountability – AA1000 conforme Cid (2007) é uma 

norma que conceitua as melhores práticas de prestação de contas assegurando a qualidade 

da contabilidade e auditoria. Criada pelo Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA), 

é uma Organização Não-Governamental  localizada  em Londres,  no Reino  Unido  e  tem 

como missão fomentar e orientar  as organizações nas atividades de implementação de 

sistemas de gestão éticos e socialmente responsáveis. A AA 1000 apresenta os principais 

tópicos  ligados  à  responsabilidade  social  e  tem  como  objetivo  direcionar  empresas, 

auditores, acionistas, consultores e entidades certificadoras. Da mesma maneira que a AS 

8000,  essa  norma  assegura  um  certificado  à  organização  que  atender  a  todas  as 

características  exigidas.  (CID,  2007).  Tornando-se  um  indicio  de  que  o  fenômeno  da 

responsabilidade social das empresas pode ser observado como uma forma de estratégia 

configurando-se como uma tendência mundial. 

c) Global Compact:  o Global Compact ou Pacto Global de Responsabilidade de 

acordo com Cid (2007), começou da iniciativa do então secretário-geral das Nações Unidas, 

Kofi Anan, que em janeiro de 1999, no Fórum Econômico Mundial de Davos, instigou as 

empresas a reverem sua atuação e a adotarem uma política mais transparente e ética. O 

Global Compact é iniciativa promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o 

intuito  de  alertar  a  comunidade  empresarial  internacional  para  a  promoção  de  valores 

fundamentais  nas áreas de direitos humanos,  trabalho e meio ambiente.  Essa iniciativa 

conta com a participação segundo Cid (2007), das agências das Nações Unidas, empresas, 
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sindicatos,  Organizações  Não-Governamentais  e  demais  colaboradores  das  relações 

comerciais, possuindo todos os citados uma característica comum, de inclusão e igualdade. 

O Global Compact constitui-se de uma plataforma composta de princípios com o intuito de 

incentivar a fomentação de ações de responsabilidade social. 

d)  Indicadores  do  Instituto  Ethos:  O  Instituto  Ethos  de  Empresa  e 

Responsabilidade Social,  organização sem fins lucrativos fundada no ano de 1998,  tem 

como sócios algumas centenas de empresas em operação no Brasil, de diversos portes e 

setores funcionais. A instituição tem como missão incentivar a participação, sensibilizar e 

ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as 

parceiras  na  construção  de  uma  sociedade  mais  justa.  Difundindo  a  prática  da 

responsabilidade  social  por  meio  de  atividades  de  troca  de  experiências,  publicações, 

projeto e eventos direcionados para seus gestores e para a comunidade de negócios em 

geral.  O  Instituto  Ethos  segundo  Karkotli  e  Aragão  (2004),  elaborou  um  conjunto  de 

indicadores que tem o intuito de ser uma ferramenta de diagnóstico  organizacional  que 

avalia o estágio em que se encontram as práticas de responsabilidade social nas empresas, 

facilitando a visualização das ações mais urgentes que devem ser executadas.  A avaliação 

é feita considerando duas variáveis segundo Karkotli e Aragão (2004), primeira, o grupo de 

benchmark2 a e a segunda, a organização focalizada. O critério para seleção do benchmark 

é basicamente  a identificação das empresas que obtiveram as dez melhores  notas em 

desempenho final nos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social do ano anterior ao ano 

que o questionário está sendo aplicado. Já o estudo da empresa analisada se baseia em 

visitas no local.

e) Balanço Social: o balanço social para Siqueira, Macedo e Neves (1997), é uma 

ferramenta que autoriza a sociedade a premiar as iniciativas empresariais nos diferentes 

âmbitos de atuação coletiva. A intenção é que o balanço social seja um instrumento neutro 

buscando a mensuração do impacto social de uma empresa. O balanço social segundo os 

referidos autores, Siqueira, Macedo e Neves (1997), deve comprovar não só os benefícios 

das atividades econômicas como também as ações ligadas ao corpo funcional, investidores, 

e toda a comunidade, sendo considerado uma forma estratégica para avaliação da prática 

de  responsabilidade  social  corporativa.  Observa-se  que  em  seu  conceito  os  balanços 

sociais, aparecem com a função de informar para a sociedade algo necessário e legitimo, 

no  caso,  a  questão  social  que  servirá  estrategicamente  para  a  vitalidade  da  empresa, 

aumentando cada vez mais seu uso como uma ferramenta de gerenciamento da imagem 

empresarial. 

2De acordo com Lavallep (2005, p. 73), benchmark significa “a procura das melhores práticas pelas corporações 
que as direcionam a um maior desempenho“.
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Este conceito, de acordo com Sucupira (1999), passa a ressaltar as características 

positivas da atividade econômica, através de uma visão de marketing do balanço social, da 

visão de que a valorização, pela empresa, da cultura, do homem e do meio ambiente será 

essencial para um diferencial mercadológico. Com isso, um balanço social não deve ser 

elaborado pela empresa porque será vantajoso para ela, e sim, porque a sociedade carece 

da demonstração do cumprimento da função social pela empresas, isso porque a sociedade 

precisa  ser  bem informada.  E cada vez  mais  os  cidadãos estão exigindo  saber  qual  o 

suporte seja positivo ou negativo de uma organização para o setor social.

Já o conceito apresentado por Suplicy (1997 apud SIQUEIRA, MACEDO e NEVES, 

1997), mostra o balanço social menos tendencioso se configurando como um documento 

onde a empresa por ano demonstra seus dados possibilitando visualizar a qualidade de 

suas relações com os funcionários, com a comunidade em geral e com o meio ambiente em 

questão.  Apresenta-se então através do balanço  social  um registro  do perfil  social  das 

organizações. 

Demonstrar  quantitativamente e qualitativamente o papel  desempenhado 
pelas empresas no plano social, tanto internamente quanto na sua atuação 
com  a  comunidade.  Os  itens  dessa  verificação  são  vários:  educação, 
saúde,  atenção  à  mulher,  atuação  na  preservação  de  meio  ambiente, 
melhoria na qualidade de vida e de trabalho de seus empregados, apoio a 
projetos comunitários visando à erradicação de pobreza, geração de renda 
e de novos postos de trabalho. (MOURA, 2002, p. 84).

A utilização do balanço social fora do âmbito do marketing iniciou-se da proposta 

do  modelo  do  Instituto  Brasileiro  de  Análises  Sociais  (IBASE)  que  padroniza  suas 

informações  segundo  Rizzi  (2002),  nos  seguintes  indicadores:  receita  líquida,  folha  de 

pagamento  bruta,  alimentação,  previdência  privada,  saúde,  educação,  creche/auxilio 

creche,  participação  dos  lucros  ou  resultados,  tributos,  contribuições  para  a 

sociedade/investimentos, em cidadania, programas e projetos externos, outra informações 

relevantes.  Trata-se  de  um  modelo  utilizado  intensamente  pelas  empresas.  Segundo 

Oliveira (2003), na amostra de 500 empresas levantada para sua pesquisa mais um terço 

dos  balanços  inspecionados  haviam  dados  no  modelo  unificado  pelo  IBASE.   Sendo 

documento  obrigatório  para  empresas  que  possuir  um  quadro  maior  do  que  300 

funcionários. 

Segundo Manfredini (2001 apud ARAÚJO, 2007), apesar de ser uma boa forma de 

avaliar o lucro social alcançado através das atividades sociais, mesmo assim é uma prática 

pouco  desenvolvida  pelas  empresas,  talvez  por  ser  um  processo  irreversível,  já  que 

publicado  uma  vez  o  balanço  social  de  uma  empresa  ela  terá,  obrigatoriamente  que 

continuar sua publicação nos anos seguintes, isso através do IBASE.
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1.3 Os Impactos Da Responsabilidade Social na Dinâmica Corporativa

De acordo com Duarte e Torres (2005), a partir da transformação no processo de 

gerar negócios, iniciou a valorização de quem ou quais grupos precisam ser considerados 

quando  se  está  em jogo  à  sobrevivência  organizacional,  passando  esse  assunto  a  ser 

estudado sem restrições.  E para  chegar  nesse modelo  de gestão responsável  torna-se 

fundamental que a empresa conheça e compreenda seus parceiros, a mudança que estes 

vivenciam e a dinâmica dessa relação. 

Cada  parceiro  interage  e  exerce  uma influência  na  organização  que  deve  ser 

identificada e analisada por ela. Segundo Duarte e Torres (2005), esses parceiros podem 

ser  classificados  pelo  ao  tipo  de  poder  ou  influência  que  exercem:  decisão,  consulta, 

comportamento e opinião. 

O público de decisão é aquele cuja autorização é necessária para a realização dos 

negócios, como exemplo o governo. O publico de consulta costuma ser investigado pelas 

organizações  quando  ela  pretende  atuar,  como  acionistas  e  sindicatos.  O  púbico  de 

comportamento configura-se por indivíduos cuja atuação pode frear ou favorecer a ação das 

organizações,  como  funcionários  e  clientes.  E  por  ultimo,  o  público  de  opinião  que  é 

composto  pelos  grandes  formadores  de  opinião,  como  líderes  comunitários,  mídias, 

comunidade acadêmica etc. 

Assim, tão importante quanto a grande produtividade e o processo de inovação 

tecnológica das corporações é também sua estratégia de desenvolver uma comunicação 

direta, confiável e ética com seus parceiros. E os mais importantes stakeholderes presentes 

nos negócios são: funcionários, meio ambiente, fornecedores, consumidores, comunidade, 

e governo.  Como se observa segundo Duarte e Torres (2005), a descrição a seguir.

Os  acionistas  e  investidores  representam  grande  relação  de  confiança  com  a 

organização,  já  que  assumem  enormes  riscos  ao  prover  consideráveis  valores  para 

impulsionar  os  negócios.  Por  isso,  de  acordo  com  Arnt  (2003),  ao  investirem  suas 

aplicações  financeiras,  preocupam-se  e,  fazê-lo  em  empresas  sólidas  e  coerentes  que 

respeitem o meio ambiente, a condição humana e social de seus empregados e zelem pela 

qualidade de suas relações com a comunidade. (DUARTE e TORRES, 2005).

No que se refere às práticas de concorrência desleal, monopolista, de espionagem 

industrial  ou  de  informações  confidenciais,  vale  lembrar  que  a  empresa  socialmente 

responsável não se envolve nessas ações ilícitas, pelo contrario, engaja-se no combate a 

ilegalidade e ao contrabando, não só como forma de sobrevivência do seu negócio, mas 

também como forma de garantir  a qualidade de seus produtos e serviços.  (DUARTE e 

TORRES, 2005).
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Relacionando  com o  meio  ambiente,  a  empresa  deve responsabilizar-se  pelos 

diversos  tipos  de  impactos  que  podem  trazer  ao  meio  ambiente.  Uma  empresa 

ambientalmente responsável  de acordo com Daineze (2002 apud DUARTE e TORRES, 

2005), está sempre interessada nas ações de preservação e melhoria do meio ambiente, 

diminuindo  riscos  e  ações  agressivas  à  natureza.  Para  isso,  investe  em  tecnologia 

antipoluente, recicla produtos e o lixo gerado, criando sempre um bom relacionamento com 

órgãos de fiscalização ambiental,  investindo diretamente em uma gestão voltada para o 

desenvolvimento sustentável. (DUARTE e TORRES, 2005).

Os  fornecedores  são de certa  forma um prolongamento  da  empresa,  por  isso 

devem compartilhar dos mesmos valores e manter uma relação de parceria e confiança. 

Cabe então a empresa disseminar esses valores explicitados em seu código de conduta, 

tomando-o  como  orientador  em  casos  de  embate,  como  favorecimento  e  obtenção  de 

vantagens pessoais.  (DUARTE e TORRES, 2005).

O governo se mostra a partir de suas relações empresariais com o mesmo, que 

devem seguir os seguintes aspectos, a responsabilidade social começa onde a obrigação 

legal  termina.  Ficar  em  dias  com  os  impostos,  disponibilizar  condições  de  trabalho 

adequadas e não ter práticas discriminatórias, respeitando as diferenças, são obrigações 

legais.  Mas  a  empresa  pode  ir  mais  longe,  sendo  ainda  mais  ética  e  responsável, 

desenvolvendo  outras  ações  que  contribuam  par  as  boas  relações  com  os  órgãos 

governamentais. (DUARTE e TORRES, 2005).

Os funcionários tornam-se o diferencial, o capital humano e intelectual capaz de 

desenvolver  e  proporcionar  o  sucesso  de  uma  organização.  Por  isso,  tem  que  ser 

valorizados, motivados e incentivados ao crescimento, a fim de obter a coesão interna para 

atingir os objetivos da empresa.  (DUARTE e TORRES, 2005).

Consumidores  e  concorrentes,  já  representam  as  relações  de  consumo  entre 

empresas e clientes, que vai além da troca de dinheiro por produtos ou serviços. Implicando 

no equilíbrio entre direitos e deveres de ambos, estando implícitos nesse processo: desejos, 

necessidades, expectativas e aspirações. Na pratica a responsabilidade social, em relação 

aos clientes e consumidores, está relacionada ao desenvolvimento de produtos e serviços 

confiáveis  que  não  provoquem  danos  à  saúde  dos  indivíduos.   (DUARTE e  TORRES, 

2005).

O envolvimento e investimento na comunidade em que está implantada, que lhe 

oferecem infra-estrutura e capital social, contribuem primordialmente para a efetivação dos 

negócios da empresa. Respeitar os costumes, a cultura de cada localidade e incentivar a 

educação, na propagação de valores sociais,  faz parte de uma política de envolvimento 

comunitário da empresa, resultado da compreensão de seu papel de agente de melhorias 

sociais. (DUARTE e TORRES, 2005).
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A  empresa  deve  supervisionar  o  impacto  de  sua  produção  e  manter  bons 

relacionamentos com as organizações civis regionais, uma vez que trazer melhorias para a 

comunidade é uma contrapartida justa. Esse investimento pode ser efetivado através do 

apoio  material  de  serviços  a  projetos  comunitários  como  por  meio  de  assistência  e 

reconhecimento do trabalho voluntário de seus funcionários. (DUARTE e TORRES, 2005).

A dimensão social do consumo traz ainda a questão da política de marketing e 

comunicação, que deve estar atenta ao caráter educativo de suas ações, ao fato de não 

exceder  as  expectativas  do  que  é  oferecido  efetivamente  pelo  produto  ou serviço,  não 

provocando desconforto ou constrangimento a quem receber e informando corretamente os 

riscos potenciais dos produtos oferecidos. (DUARTE e TORRES, 2005).

Observa-se  de  acordo  com  Borger  (2001),  que  atuar  numa  organização 

empresarial de modo socialmente responsável não implica como pensam os mais radicais, 

abandonar os objetivos econômicos, mas sim agregar valores sociais a essa gestão, como 

pensar os impactos na comunidade, na geração de emprego e renda dos funcionários, no 

financiamento de sua educação e na adoção de políticas ambientalmente compatíveis.
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CAPÍTULO 2: IMAGEM CORPORATIVA

2.1 Imagem Corporativa

Este capítulo aborda os conceitos de imagem corporativa, apresentando como as 

empresas  buscam  a  construção  dessa  imagem  ideal,  já  que  a  excelência  reflete  na 

reputação empresarial, atingindo o público-alvo de forma eficiente, e proporcionando retorno 

financeiro e credibilidade perante seus consumidores.

Estudos  recentes  tratam  a  imagem  corporativa  como  o  maior  patrimônio  da 

empresa, de valor mais elevado que a soma dos produtos ou serviços que ela oferece ao 

mercado.  Imagem é uma representação do campo simbólico,  abrangendo o campo das 

conotações. 

De  acordo  com Machado  (2003),  identificamos  e  entendemos  o  significado  de 

imagem  corporativa,  que  se  configura  da  representação,  através  dos  processos  e 

atividades, que uma organização passa a ter e está presente na mente de seus integrantes 

e sociedade. 

A supervalorização da imagem começou a ser disseminada a partir dos anos de 

1970.  Um dos  causadores  deste  processo,  segundo  Brandão  e  Carvalho  (2002),  foi  o 

desenvolvimento,  a  partir  de  1990,  da economia de bens imateriais,  como tecnologia  e 

propriedade  intelectual.  Desde  então,  o  conceito  de  imagem  corporativa  torna-se  fator 

fundamental para a existência do diferencial de competitividade dentro das empresas. 

Imagem pública  não  é  uma entidade  fixa,  definitiva,  sempre  igual  a  si 
mesma e garantida para todos os seres reais. Imagens podem deixar de 
existir sem que as pessoas ou objetos a que pertençam também o façam, 
imagens podem alterar-se  para  melhor  ou  pior  com relação  àqueles  a 
quem pertencem ou mesmo de forma absolutamente independente destes, 
imagens podem ser construídas, destruídas, reconstruídas num processo 
sem fim e sem garantias. (GOMBRICH, 1995 apud BESSA, 2005, P.24).

Os consumidores projetam uma imagem sobre a empresa, através de aspectos 

cognitivos, relacionando experiências que os mesmos tiveram com a empresa ou com a 

marca  em  algum  momento,  podendo  essas  experiências  ser  obtidas  por  meios  de 

comunicação como campanhas publicitárias,  notícias já veiculadas e do popular  boca a 

boca. 

Características  como  inovação  tecnológica,  atendimento  ao  consumidor, 

benefícios  oferecidos,  política  comercial  e  interação  com  a  comunidade  também 

contribuem, de acordo com Magalhães e Damacena (2007), para a geração das impressões 

sobre a imagem da empresa. 
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Este processo de construção da imagem corporativa é realizado dia após dia, pois 

é o resultado da soma de mensagens que o público recebe acerca da organização. Neste 

sentido, a comunicação transparente e ética tem função crucial. Segundo Kunsch (1999), 

tem que existir  uma preocupação do planejamento  estratégico da comunicação com os 

efeitos  das  relações  da  organização  com  seus  stakeholderes no  curto  e  longo  prazo. 

Segundo Kunsch (1999 p. 50), “Não dá mais para pensar que a área de comunicação faz 

milagres, se o discurso não for coerente com a prática, com as ações. A retórica sozinha 

não tem mais força, só terá efeito se houver realmente um comportamento de mudança”. 

Quando a imagem é desenvolvida na mente dos consumidores e a realidade não 

mantém fidelidade  com o discurso tal  como é produzido  pela  organização,  não adianta 

setores  de  comunicação  e  marketing  institucional  investirem  em  promoção  social  sem 

fundamentação e prática consistentes.  

A responsável pela invenção da imagem é a comunicação, como coloca Brandão e 

Carvalho (2002), seja com a atuação gerida a público interno, seja com a exposição para a 

opinião pública, seja com a construção de afinidade com os públicos estratégicos de uma 

empresa.  O que  se  confirma,  é  que  a  comunicação  é  essencial  para  o  aliamento  dos 

processos de construção de uma imagem corporativa. 

E  compreender  a  diferença  entre  os  conceitos  de  identidade  e  imagem  é 

importante para descrever como se dá esses prováveis  investimentos na construção de 

uma imagem pelas corporações, já que propiciar a promoção da imagem só acarretará uma 

valorização e um crescimento institucional.

Identidade é a maneira como à empresa busca identificar e dispor seus produtos. 

É  constituída  por  valores,  princípios,  conceito,  posicionamentos  e  até  pode  envolver 

aspectos de natureza técnica. Trata-se de agregar circunstância que darão à empresa uma 

personalidade. Indicando sempre a verdade da empresa ou produto.

 Já imagem é como o público vê a empresa ou seus produtos. É o que passa para 

a opinião pública e segundo Kotler e Keller (2006, p. 139), “até mesmo o espaço físico da 

empresa pode ser um poderoso gerador de imagem”, e quanto mais distante da identidade, 

mais distorcida será a imagem da empresa, por isso deve-se elaborar um programa de 

comunicação adequado que transpareça todos os valores da organização. (TORQUATO, 

1986).

Identidade  corporativa  não  é  imagem corporativa  (identidade,  no  caso, 
significa aquilo que uma organização é e como deseja ser percebida – nos 
limites do que ela é e tem –, enquanto imagem é como tal organização é 
percebida  por  todos  os  públicos  de  interesse).  (SOUZA,  apud  BESSA, 
2005 p. 33).
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Constituindo-se de um processo  relacional,  a  identidade  se dá  via  cognição,  na 

relação entre discurso emitido e imagem percebida e conforme  Torquato (1986), assim é 

possível  perceber  que  somente  por  meio  de  atitudes  concretas  é  que  a  atividade  de 

Imagem Corporativa constituirá uma Identidade associada à ética e à transparência. 
Têm  uma  identidade  que  pode  ser  clara,  confusa,  difusa  e  até  uma 
“identidade não-identificável”, na medida em que ninguém percebe o que 
ela  faz,  apenas  sabe  que  existe.  Por  identidade,  portanto,  deve-se 
entender  a  soma  das  maneiras  que  uma  organização  escolhe  para 
identificar-se perante seus públicos. (TORQUATO, 1991, p. 27).

A  identidade  e,  conseqüentemente,  a  imagem,  são  constituídas  a  partir  de 

programas  de  comunicação,  que  incluem  desde  a  comunicação  interna,  assessoria  de 

imprensa, jornalismo, mensagens publicitárias e relações públicas. A atividade do marketing 

dentro da empresa é tão importante quanto às atividades de marketing externo, preparando 

funcionários, para incorporar a imagem, missão e valores empresariais.

Uma estratégia de marketing é constituída de acordo com Kotler e keller (2006), do 

trinômio,  segmentação,  mercado-alvo  e  posicionamento.   Uma  empresa  descobre  os 

desejos e necessidades de grupos de marcados, estabelece como alvo as necessidades e 

os grupos que é capaz de atender de forma superior e a partir disso posicionar seu produto 

e sua imagem de modo que o mercado-alvo se diferencie.

Uma empresa precisa de mecanismos que diferenciar seus produtos, tornando-os 

únicos através da inclusão de benefícios atraia os consumidores alvos.  Para isso, deve 

analisar  as  várias  ofertas  existentes  e  níveis  de  expectativas  dos  compradores  para 

determinar quais as características mais importantes que poderão ser incluídas. Um dos 

fatores mais importantes do plano de marketing diz respeito ao posicionamento do produto 

ou da marca. 

Nenhuma  empresa  pode  vencer  se  seus  produtos  e  ofertas  lembram 
qualquer  outro  produto  ou  oferta.  As  empresas  devem  buscar 
posicionamento  e  diferenciação  relevantes.  Dentro  do  processo  de 
gerenciamento estratégico da marca,  toda empresa e produto precisam 
representar  uma  grande  idéia  diferenciada  na  mente  do  mercado-alvo. 
(KOTLER e KELLER, 2006, p.304).

Posicionar um produto ou uma marca de acordo com Las Casas (2006, p.229), “é 

fazer com que ele ocupe lugar de destaque na mente do cliente-alvo”. O  objetivo  é  fazer 

com  que  a  marca  ou  produto  sejam  lembrados  pelos  clientes  acrescidos  de  alguma 

vantagem potencial  da empresa. O bom posicionamento segundo Kotler e Keller  (2006), 

transmite a essência da marca e as qualidades únicas que a mesma possui, gerando um 

motivo convincente pelo qual o público-alvo deve adquirir determinado produto “Revela a 

intenção da empresa, o que ela se propõe a oferecer.” (HIGUCHI e VIEIRA, 2007, p.6). 

30



Já Higuchi e Vieira (2007), ressaltam sua importância argumentando que todo o 

marketing da empresa, do merchandising à publicidade, passando pela determinação do 

preço,  da  embalagem,  dos  canais  de  distribuição  e  das  relações  públicas,  deve  ser 

elaborado em função do posicionamento almejado. 

Ressalvando  que  a  idealização  de  uma  estratégia  de  posicionamento  carecer 

seguir etapas, começando pelo posicionamento do produto, seguido do posicionamento de 

mercado e completando com o posicionamento  da empresa,  e que o posicionamento é 

sempre sujeito à competição. 

Um dos alvos fundamentais do posicionamento diz respeito a determinar a qual 

grupo o produto diz respeito,  já que quando isso não é bem acentuado,  pode provocar 

dúvidas no consumidor, o que, certamente, atrapalhará as vendas. O consumidor precisa 

saber antes, qual é o produto e o qual o seu desempenho. Quando os consumidores não 

têm  essa  certeza  ficam  sem  parâmetro  de  comparação,  e  desta  forma,  a  marca  não 

consegue se destacar-se em relação às demais.

O posicionamento começa com um produto. Uma mercadoria, um serviço, 
uma empresa, uma instituição ou até uma pessoa... Mas posicionamento 
não é o que você faz com o produto. É o que você faz com a mente do 
cliente potencial. Ou seja, você posiciona o produto na mente do cliente 
potencial. (AL RIES E JACK apud KOTLER E KELLER, 2006, p. 305).

As  disposições  sobre  o  mercado-alvo  são  quase  sempre  uma  característica 

decisiva da estrutura de referência competitiva.  E posicionar-se corretamente de acordo 

com seus clientes é um fator que exige estratégias gerenciais e investimentos diferentes. É 

aconselhável segundo Treacy e Wiersema (apud KOTLE e KELLER, 2006), que se deve 

manter  sua  uma  posição  de  destaque  na  disciplina  de  valor  para  o  posicionamento 

escolhido,  como  por  exemplo,  um  desempenho  de  extrema  confiança  (excelência 

operacional),  aperfeiçoando  sempre  para  não  ser  derrotada  por  um  concorrente.  Isso 

através de diferenciações que podem ser baseadas na imagem, já que consumidores têm 

reações diferentes a imagens de diferentes empresas e marcas.

Por em prática o marketing significa atender às necessidades e aos desejos dos 

consumidores. Fornecendo valor ao cliente mediante o lucro, fazendo com que empresas 

vençam, em uma economia extremamente competitiva, utilizando justamente o processo de 

entrega de valor, comunicando assim um valor superior ao de seus concorrentes. Gerando 

o que chamamos de valor agregado. 

Definir  valor não se refere somente ao equivalente financeiro afirma Las Casas 

(2006), mas também a aspectos fundamentais valorizados pelos consumidores, tanto no 

produto como no processo como todo. Conforme, Kotler e Keller, (2006, p.140), “valor para 

o consumidor é a diferença entre valor total esperado e custo total do consumidor”. 
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Valor consiste em todo conjunto de benefícios que a empresa promete agregar, é 

mais que um posicionamento central da oferta, afirmando Herrera (2007 apud CID, 2007), 

que este valor pode ser oferecido de várias formas como atendimento recebido, distribuição 

física da loja,  nas facilidades ofertadas,  brindes,  descontos futuros e nos serviços  pós-

venda (garantia e assistência). Assim, valor agregado é o que as empresas oferecem a 

mais na competição pela preferência do consumidor. 

Basicamente, a proposta de valor é uma declaração sobre a experiência 
resultante que os clientes obterão com a oferta e seu relacionamento com 
o  fornecedor.  A  marca  deverá  representar  uma  promessa  relativa  à 
experiência total resultante que os clientes podem esperar. Se a promessa 
será ou não cumprida, isso dependerá da capacidade da empresa em gerir 
sei sistema de entrega de valor. O sistema de entrega de valor inclui todas 
as experiências que o cliente terá ao longo do processo de obter e usar a 
oferta. (KOTLER e KELLER, 2006, p.141).

O processo de globalização e o fenômeno da terceirização de produtos e serviços 

fizeram  com  que  as  empresas  possuíssem  a  mesma  capacidade  de  desenvolvimento 

tecnológico,  tendenciando alguns produtos a se tornar  essenciais  no marcado. Segundo 

Pringle e Thompson (2000, p.13), “cada inovação tecnológica ou um novo produto lançado 

são rapidamente imitados por fabricantes de marcas rivais e cada vez mais solicitados pelos 

varejistas”. 

Em um cenário econômico de grande competitividade, como expõe Kotler e Keller 

(2006), compradores cada vez mais conseqüentes diante de uma abundância de opções, 

uma empresa só pode vencer ajustando o processo de entrega de valor e selecionando, 

proporcionando e comunicando um valor superior. 

Assim, o valor agregado ao produto inicial se torna um fator de importância para 

destaque e sucesso da marca no mercado. E afirma Kotler e Keller (2006, p.35).  “Em vez 

de enfatizar a fabricação e a venda, as empresas se vêem como parte de uma seqüência 

de criação e entrega de valor”.

Para satisfazer os desejos e as necessidades de seus clientes a empresa deve 

descobrir quais valores são contemplados pelo seu público-alvo e usando essa tática como 

ferramenta destaque no marcado, assim segundo Prahalad (2000, p.43 apud LAS CASAS, 

2006, p.21), “A característica que diferencia o novo mercado é ter nos consumidores mais 

uma fonte de competência para a empresa”. 

As empresas não podem, no entanto, apenas procurar verificar o que os 
clientes querem e, após esta constatação, fazer a referida adaptação das 
atividades  relacionadas  ao  processo  de  comercialização.  Nesta  nova 
economia,  as  empresas  precisam  fazer  os  consumidores  participar  da 
criação de valor. (LAS CASAS, 2006, p.22). 
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Com a popularização da internet, a interatividade foi aumentada exponencialmente 

e os consumidores passaram a ser co-autores do valor acrescido ao produto inicial. Com 

isso, a satisfação dos clientes também é aumentada. 

A marca apresenta-se como um dos principais quesitos que são balanceados na 

decisão de compra, sendo a primeira referência que temos sobre o produto. Segundo Kotler 

e Keller (2006, p. 270), marca é como “um nome, termo, sinal, símbolo ou design, ou uma 

combinação de tudo isso, destinado a identificar os produtos ou serviços de um fornecedor 

ou grupo de fornecedores para diferenciá-los dos de outros concorrentes” No entanto, ele 

cita que uma marca, vai mais além desse conceito, ela também trás consigo uma imagem 

visual que pode ser um símbolo ou um desenho. 

Uma das habilidades mais visualizadas dos profissionais de marketing, conforme 

Kotler  e  Keller  (2006)  são  as  habilidades  de  criar,  manter  com esmero,  e  proteger  as 

marcas já que elas possuem um valor inapreciável, já que a esta é o bem mais valioso de 

qualquer empresa. 

As marcas identificam a origem ou o fabricante de um produto e possibilitam que 

os consumidores, sejam elas pessoas físicas ou empresas, direcionem a responsabilidade 

pelo produto/serviço a certo fabricante ou fornecedor. De acordo com Tavares (1998, p.17), 

“é através da marca que a empresa promete e entrega ao cliente um valor superior ao 

encontrado no mercado”.

 Segundo Kotler e Keller (2006), a estima é a forma de medir como a marca é 

conceituada e respeitada pelo consumidor. Uma alta estima condiz com uma marca é vista 

positivamente,  e fidelizando  os consumidores;  uma baixa  estima mostra  problemas dos 

clientes com a empresa, afastando-os.

 As marcas são indispensáveis na luta pela estima do consumidor. Segundo Kotler 

e Keller (2006), os consumidores podem avaliar um mesmo produto de maneira distinta, de 

acordo de como sua marca é posicionada, descobrem quais delas atingem suas vontades e 

quais  não são necessárias.  À medida que a vida dos clientes se torna mais complexa, 

agitada e corrida, a capacidade que as marcas têm de simplificar a tomada de decisões e 

reduzir riscos é inestimável. 

Neste  sentido  Kolter  e  Keller  (2006),  a  marca  também  é  um  recurso  de 

“acréscimos de vínculos estruturais” e geração valor ao produto inicial, além de remete a um 

conjunto de sensações, valores e conceitos. 

Através  do  desenvolvimento  de  serviços  que  simplifiquem  a  aquisição  de 

produtos/serviços, como equipamentos que auxiliem os clientes a gerenciar seus pedidos, 

Tavares  (1998),  acrescenta  que,  as  marcas  são  artifícios  utilizados  para  combater  as 

tendências naturais, dos produtos se tornarem banais.
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A marca pode sinalizar  determinado nível  de qualidade  e assim consumidores 

satisfeitos podem repetir a adesão pelo produto/serviço.

 A fidelidade à marca proporciona à empresa previsibilidade e segurança 
de demanda, além de criar barreiras que tornam mais difícil para outras 
empresas ingressar no mercado. A fidelidade também significa disposição 
para pagar um preço mais alto-normalmente 20 a 25 por cento a mais.  
Ainda que os concorrentes possam reproduzir com facilidade um processo 
de  fabricação  ou  um  design,  terão  dificuldade  em  se  equiparar  às 
impressões duradouras formadas na mente das pessoas e organizações 
graças a anos de atividade de marketing e experiência com o produto. 
(KOTLER; KELLER, 2006, p. 269). 

A marca, os produtos ou serviços devem estabelecer pontos de diferença e de 

paridade com os outros  da mesma categoria  existente  no mercado.  Conforme Kotler  e 

Keller  (2006, p. 306-307), “os pontos de diferença são qualidades ou benefícios que os 

consumidores associam fortemente com uma marca,  avaliam positivamente e acreditam 

que não poderiam ser comparáveis com os de uma marca da concorrência”. 

Já os pontos de paridade são características que são compartilhadas com outras 

marcas, produtos ou serviços do mesmo gênero. Dividem-se em paridade de categoria e 

paridade de concorrência.  “Os pontos de paridade de categoria  são associações  vistas 

pelos consumidores como essenciais para que um produto seja digno e confiável o bastante 

para pertencer à determinada categoria de produto ou serviço” (KOTLER e KELLER, 2006, 

p. 307). 

Os pontos de paridade de concorrência têm a intenção de anular os pontos de 

diferença do concorrente. 

Se, aos olhos dos consumidores, a associação com a marca destinada a 
ser o ponto de diferenciação do concorrente for tão forte para essa marca 
quanto para os concorrentes, e uma outra marca for capaz de criar outra 
associação  igualmente  forte,  favorável  e  exclusiva  como  parte  de  seu 
ponto  de  diferença,  essa  segunda  marca  estará  em  uma  posição 
competitiva superior. Ou seja, se uma marca consegue um “empate” nas 
áreas  em  que  os  concorrentes  estão  tentando  encontrar  vantagem  e 
consegue  obter  vantagens  em  outras  áreas,  ela  fica  em  uma posição 
competitiva forte-e talvez invencível. (KOTLER e KELLER, 2006, p. 307-
308). 

As empresas que conseguem fazer com que os consumidores a reconheçam de 

forma singular, ou seja, aquelas que obtêm sucesso no desenvolvimento de estratégias de 

posicionamento,  conseqüentemente,  constroem  uma  imagem  empresarial  sólida.  Como 

afirmam Kotler e Keller (2006), se o trabalho de posicionamento for bem executado, será 

fácil traçar o restante do planejamento e construir uma boa imagem da marca no mercado.
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Uma marca não é construída exclusivamente pela publicidade. Segundo Kotler e 

Keller  (2006), os clientes começam a conhecê-la por meio de uma gama de contatos e 

pontos  de ligação:  observação e  uso pessoal,  interação com funcionários  da empresa, 

contatos on-line ou por telefone e transações de pagamentos. 

Um contato de marca pode ser compreendido como qualquer experiência geradora 

de informações que um cliente tem com uma marca. A percepção da marca no mercado 

está  intrinsecamente  ligada  a  outros  dois  conceitos  que  definiremos  a  seguir,  o 

posicionamento e a imagem corporativa.

Ao analisar um produto ou marca, o consumidor fica diante de várias informações 

como: peso, validade, composição, país de origem, entre outras. Essas características que 

descrevem o produto são denominadas atributos. 

Segundo Keller (1993 apud PEREIRA, 2005), atributos são aquelas características 

descritivas de um produto ou serviço,  que o consumidor  avalia  ao adquirir  um produto. 

Atributos  podem  descrever  a  característica  palpável  do  produto,  como  os  ingredientes 

necessários para a sua construção, ou informar aspectos, como a produção ecologicamente 

correta ou pais de origem. Eles têm a intenção de fornecer ao consumidor os subsídios para 

relatar  diretamente  o desempenho de um produto  e são definidos  como características 

necessárias para entender a função do produto ou serviço procurado pelo consumidor.

De acordo com Keller (1993 apud PEREIRA, 2005), os atributos também podem ser 

as características externas de um produto que afetam a intenção de compra, classificando 

esses aspectos em quatro tipos: informação de preço, embalagem do produto, característica 

do usuário e onde e em que tipo de situação o produto ou serviço é utilizado.

Os  atributos  presentes  na  embalagem  do  produto  ou  em  anúncios  podem  ser 

usados pelos consumidores para avaliar o produto, a marca ou a empresa. Essa avaliação 

conforme Engel et al. (2000), são atitudes relativas ao produto, marca ou empresa, pode 

influenciar a atitude e o comportamento de compra. A atitude de compra também pode ser 

formada através  do  posicionamento  empresarial,  e  ações  de  marketing,  persuadindo  o 

consumidor.

 Posicionar-se  diferente  no  mercado  e  ser  reconhecido  por  isso,  agrega  valor  à 

instituição, e para compreender o que esse valor agregado representa, precisa-se entender 

que  a  expressão  valor  é  relativamente  nova  e  não  se  refere  somente  ao  equivalente 

financeiro, mas também segundo a Las Casas (2006), aspectos fundamentais valorizados 

pelos  consumidores,  como  atendimento  recebido,  disposição  física  da  loja,  facilidades 

ofertadas, brindes, descontos futuros, e pós-venda (garantia e assistência) tanto do produto 

como dos processos em toda organização.

Um dos principais  objetivos do marketing é desenvolver laços, ou relacionamento 

duradouros com o maior  numero de pessoas ou empresas possíveis.  E o marketing de 
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relacionamento  tem  essencialmente  como  meta  construir  relacionamentos  sólidos, 

mutuamente satisfatórios, construindo fortes ligações econômicas, técnicas e sociais entres 

os envolvidos.

O sucesso nos negócios, a satisfação contínua dos clientes está diretamente ligada à 

adoção de bons padrões de condutas nos negócios e no marketing. Com muita propriedade 

nos lembra Kotler e Keller (2006), que o marketing corporativo eficaz deve ser combinado 

com um forte senso de responsabilidade social e as empresas precisam avaliar se estão 

realmente praticando o marketing de maneira ética e socialmente responsável. 

Para conseguir que as causas e os efeitos do marketing sejam claramente além da 

empresa e dos clientes, englobando sociedade como um todo, o marketing social, está a 

cada dia mais presente no cotidiano das organizações. 

As preocupações empresariais estão partindo para o âmbito ético e ambiental, legal 

e social, das empresas e precisando de programas de marketing que se moldem as essas 

novas situações.  O foco segundo Kotler  e Keller  (2006), é satisfazer o marcado-alvo de 

maneira mais eficiente e eficaz que os concorrentes,  conservando ou mantendo o bem-

estar, do consumidor e da sociedade em geral.

2.2 Marketing Social

O marketing  social  também chamado de  marketing  de causas tem a persuasão 

como foco,  porém não quanto ao consumo de produtos,  e sim das idéias  criando uma 

relação com crenças, atitudes e comportamentos dos consumidores. Os investimentos da 

empresa destinados a políticas sociais a uma determinada causa, configura-se uma prática 

de marketing social,  possuindo pelo menos um objetivo não econômico, relacionando ao 

bem-estar social; que para alcançá-lo usa os recursos das empresas, e de seus sócios, 

empregando  os  princípios  do  marketing  para  a  promoção  de  uma  causa,  idéia  ou 

comportamento.

Um  programa  bem sucedido  de  marketing  social  pode  produzir  vários 
benefícios:  melhorar  o bem-estar  social;  criar  posicionamento de marca 
diferenciado;  criar  fortes  laços com o consumidor;  aprimorar  a  imagem 
pública  da  empresa  entre  autoridades  públicas  e  outros  tomadores  de 
decisões; melhorar o clima interno; animar os funcionários, e impulsionar 
as vendas (KOTLER; KELLER, 2006, p.715).

O  marketing  social  configura-se  como  uns  dos  prováveis  investimentos  da 

empresas que praticam Responsabilidade  Social,  já  que pode propiciar  a  promoção da 
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imagem mediante suas atividades junto a comunidade, efetivando segundo Garcia (2002, P. 

75), “uma política pontual, particularista e focalizada“. 

 O  marketing  social,  modifica  o  comportamento  dos  mercados-alvos,  sempre 

servindo aos interesses desses mesmos mercados ou da comunidade sem lucro pessoal, 

levando as empresas as idéias em lugar dos produtos e serviços. E servindo como uma 

ferramenta  democrática  e  eficiente,  que  utiliza  os  conceitos  de  marketing  de  modo  a 

agregar valor à proposta social.

Para elevar o nível do marketing socialmente responsável, é preciso atacar 
em três frentes: comporta-se de maneira apropriada nos âmbitos legal; onde 
a sociedade deve usar a lei para definir o mais claramente possível, o que 
são práticas legais, anti-sociais ou anticorporativas. No comportamento ético 
as  empresas devem adotar  um código  escrito  de ética,  criar  tradição de 
comportamento  ético  na  organização  e  tornar  sua  equipe  totalmente 
responsável pelo cumprimento das diretrizes éticas e legais. E no âmbito da 
responsabilidade  social  os  profissionais  de  marketing  devem  ter  uma 
consciência social nos relacionamentos específicos com clientes e demais 
públicos interessados (KOTLER e KELLER, 2006, p. 712).

Uma interpretação mais recente de Corrêa (1997), identifica o marketing social como 

uma metodologia  nova,  capaz de fazer  evoluir  o  modo de movimentar  idéias,  atitudes, 

conceitos, visando à promoção das transformações sociais especificas. E para concluir os 

seus  objetivos,  esse  programa  social  tem  que  chegar  a  uma  alta  audiência  em  curto 

período,  afirmando  tanto  as  mudanças  comportamentais  planejadas  quanto  sua 

continuidade ao longo do tempo.

O marketing social  está longe de ser um outro tipo de marketing,  como 
alguns propõem, mas é uma consagrada aplicação do marketing em área 
com  características  especificas  e  peculiares  relevantes  –  as  causas  e 
programas sociais. (MINCIOTTI apud CORRÊA, 1997, p. 43).

As atividades de marketing social anteriores aos anos 90 como nos lembra com 

propriedade  Arnott  (2002  apud  CORRÊA,  1997),  tinham  como  objetivo  impulsionar  as 

vendas em curto prazo, por meio de promoções que apoiavam demandas sociais que não 

se mostravam prioridade para o público, como arte, construção de parques etc.

Já na década de 90 as aplicações do marketing social possuem como objetivo 

principal conquistar a confiança de seu consumidor através o comprometimento da empresa 

em longo prazo com os atores sociais, seja por meio da sua imagem institucional, seja das 

suas marcas,  de uma forma que seus consumidores  façam a  associação  entre  ambos 

simultaneamente. E o que esses autores defendem são as idéias de que o marketing possui 

outras  dimensões  que  vão  além  da  parte  econômica  e  de  que  esse  instrumento  da 

administração de marketing pode ser aplicado na solução dos problemas empresariais.
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Um  programa  de  marketing  social  pode  ser  desenvolvido  de  uma  parceria 

estratégica  entre  corporações  e  entidades  filantrópicas,  que  podem  abranger  o  âmbito 

ambiental, a área da educação, a fomentação da cultura e o incentivo a prática de esportes 

e  melhoria  na  qualidade  de  vida,  todas  essas  áreas  de caráter  social  direcionadas  ao 

beneficio social.

 Analisando o marketing social como o futuro dos elementos de marketing Corrêa 

(1997), são enumeradas algumas decisões importantes, direcionadas a quem administra o 

planejamento estratégico de marketing, são elas: 

Observar  para  quais  objetivos  organizacionais  a  empresa  estará  cooperando, 

avaliando  de  que  formato,  a  empresa  colaborará  para  obtenção  dos  objetivos  sociais. 

Constatar  o  nível  de  relacionamento  entre  a  empresa e  a  instituição  que representa  a 

demanda  social  acolhida,  esquematizar  a  constância  do  programa  de  marketing  social 

(curto, médio ou longo prazo), verificar o número de entidades a serem beneficiadas e a 

quantidade de marcas que estará associado a cada entidade,  evitando confusões entre 

identidades empresariais, assegurando visibilidade e retorno do investimento. 

Averiguar  o  nível  de  interligação  entre  a  empresa  e  os  beneficiados  com  os 

investimentos sociais, as características da demanda atendida. Conhecer bem o local a ser 

beneficiado, público-alvo, do programa. Definir a natureza do programa de marketing social 

(instrumento estratégico, quase-estratégico, ou tático), para o julgamento do programa.

 E para que a estratégia de marketing social venha obter sucesso de acordo com 

Corrêa  (1997),  a  organização  deve  escolher  um público-alvo  que  tenham significado  a 

empresa  e  para  o  seu  consumidor.  O  maior  empenho  com  o  programa  deve  ser  dos 

gestores e já que o programa é estratégico o comprometimento a longo prazo deve ser 

principalmente com os beneficiados, e não com a entidade que a representa, programa de 

marketing conexo às causas sociais, quando muito extenso, deve ser refeito, associando-se 

mais de uma marca ou produto à demanda social,  ou tratando o público-alvo de outros 

pontos de vistas

Marketing social,  percebido como investimento, é um procedimento educacional 

em  longo  prazo  que  abarcar  todos  os  componentes  da  organização.  No  âmbito  dos 

funcionários, para que a moral seja erguida e a motivação deles, acordada, é fundamental 

que exista sinergia entre o que a empresa oferece externamente.    

Com a globalização,  o programa de marketing social  deve ser ajustado a cada 

país onde se fizer atual. Atuações internas de uma organização precisam estar consistentes 

com a campanha de marketing social.  As concessões resultantes de uma campanha de 

marketing social necessitam compreender também outros recursos além dos financeiros, 

tais como produtos, tecnologia e grupos de voluntários.
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De acordo com Kotler e keller (2006), o conceito de marketing social antecipou a 

idéia  de  cidadania  empresarial,  entre  as  relações  comerciais,  que  valorizam  atuações 

exemplares

É importante averiguar o nível de interligação entre a empresa e os beneficiados 

com os investimentos sociais, as características da demanda atendida. Conhecer bem o 

local  a  ser  beneficiado,  público-alvo,  do  programa.  Definir  a  natureza  do  programa  de 

marketing social (instrumento estratégico, quase-estratégico, ou tático), para o julgamento 

do programa.

2.3 Responsabilidade Social e o Impacto no Comportamento do Consumidor

 A definição de consumidor consciente é contemplada por  Ottman (1994), como o 

sujeito que procura para consumo apenas produtos que acarretem  o menor, ou nenhum, 

dano ao meio ambiente. Ou seja, “aqueles que buscam conscientemente produzir, através 

do seu comportamento de consumo, um efeito nulo ou favorável sobre o meio ambiente e à 

sociedade como um todo” (LAGES e NETO, 2002, p. 2). 

Segundo Ottman (1994), a concepção da feição do consumidor consciente faz-se 

essencial para o melhor incremento de estratégias de marketing ajustadas ao contexto de 

preocupação ambiental.

Os  consumidores  designados  conscientes,  segundo  Pereira  (2005),  são 

cautelosos e buscam se informar sobre o produto que estão adquirindo, compreendendo as 

informações contidas na propaganda. Apesar disso, estes consumidores são céticos em 

relação à propaganda. Isto sugere que as mensagens contidas na propaganda devem ser 

precisas e evitar duplos sentidos, que podem gerar ruído na recepção da mensagem. 

As comunicações  de  Marketing,  sejam no formato  de  um anúncio  ou de uma 

embalagem afirma Engel  et  al.  (2000),  é um forte meio de convencimento da atitude e 

conduta do consumidor, pessoas expostas aos anúncios publicitários e que demonstrem 

está pouco envolvidos com a marca ou produto são capazes ter suas atitudes atingidas pela 

aceitação ou não de pistas com características ambientais.

As atitudes cumprem uma essencial função no sentido de conduta do consumidor 

e conforme Eagly e Chaiken (1993 apud PEREIRA, 2005), asseguram que o julgamento das 

atitudes das pessoas, está ligado ao comportamento destas pessoas. Ou seja, pessoas que 

evidenciam  atitudes  positivas  em  relação  a  um  objeto  possivelmente  se  engajam  em 

comportamentos de aproximação, enquanto pessoas que demonstram atitudes negativas 

provavelmente enquadra-se em comportamentos de rejeição. Atitudes, conseqüentemente, 

são poderosas referências de comportamento.
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As associações cognitivas dos consumidores direcionadas às empresas podem 

ser  analisadas  como  um  aspecto  estratégico.  E  um  tipo  de  benefício  competitivo  de 

sustentabilidade  de  acordo  com  Peixoto  (2005),  como  incentivar  essas  associações 

corporativas, é uma ação estratégica essencial. Assim empresas investem a cada ano com 

propaganda,  filantropia,  patrocínio  e  esboço  de  imagem  pública,  sendo,  apesar  disso, 

complicado garantir à melhoria a imagem corporativa.

A  influencia  de  diversas  maneiras  de  associações  cognitivas  relacionadas  à 

empresa na avaliação dos produtos,  e segundo Peixoto  (2005)  o que os consumidores 

sabem sobre  a  empresa pode influenciar  suas crenças  e  atitudes em relação  a  novos 

produtos  fabricados  pela  empresa,  como  desenvoltura  corporativa  e  associações  de 

responsabilidade social,  que podem conter  diferentes conseqüências  nas respostas dos 

consumidores em relação aos produtos, produtos de empresas com associações negativas, 

não querem dizer que estarão designados a terem respostas negativas.

Os empresários e profissionais da área de marketing cada vez mais têm interesse 

em observar os impactos da responsabilidade social no comportamento do consumidor, já 

que a adoção dessa prática socialmente responsável mostra o engajamento da empresa 

com  a  sociedade,  sendo  suas  ações  socais  instantaneamente  percebidas  pelos 

consumidores, acarretando valor a empresa. Organizações que aderem a responsabilidade 

social criam segundo Pereira (2005), sentimentos nos consumidores, de aprovação social 

da sociedade e auto-respeito, onde a empresa faz o consumidor se sentir bem por escolher 

um produto/serviço de uma empresa com uma conduta responsável.

Segundo Peixoto (2005), experimentos geridos por Mohr e Webb no ano de 2001, 

recomendam que as informações de responsabilidade social corporativa, geram um impulso 

significativo  nas  intenções  comportamentais,  assim  como  avaliações  de  produtos  e 

empresas.

A captação, conseqüentemente, de como as associações corporativas influenciam 

no procedimento dos consumidores e seu retorno aos produtos, aumenta a desenvoltura 

dos marketólogos3 de gerir decisões importantes, como quais tipos de associações devem 

se destacar no ingresso e posicionamento de novos produtos. Fica claro, com base no que 

foi supracitado que a influência das informações de responsabilidade social das empresas 

faz jus uma grande atenção.

CAPITULO 3: ESTUDO DO GRUPO NEOENERGIA

3 Profissional com formação da área de Marketing.
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Significativas mudanças vêm ocorrendo no setor elétrico brasileiro nos últimos anos, 

intensificadas  a  partir  de  1995  com  o  processo  de  privatização  em  todo  o  país.   A 

privatização dos serviços públicos no Brasil, segundo Parker (1998 apud SOUZA e DAMKE, 

2005), vem seguindo uma tendência mundial  verificada nos países em desenvolvimento, 

principalmente  em áreas anteriores  exclusivas  do monopólio  estatal.  Telecomunicações, 

energia elétrica, serviços bancários, entre outras áreas essenciais, estão passando às mãos 

da iniciativa privada.

A  privatização  de  empresas  do  setor  elétrico  brasileiro  teve  início  com  a 

participação  de  investidores  nacionais  e  de  grupos  multinacionais  dos  Estados  Unidos, 

Europa e  América  Latina  visando,  de acordo  com Pires  (2000,  p.15), “reduzir  a  dívida 

pública e melhorar a eficiência produtiva e a capacidade de investimento das empresas”. As 

empresas mais preparadas, para assumir processos de transição em aquisições e alianças 

com grandes empresas acostumadas a atender serviços públicos terão mais chances de 

sobreviver no mercado brasileiro. (PARKER, 1998 apud SOUZA e DAMKE, 2005).

Embora o processo de privatização permita novas e importantes oportunidades 

para atuação de multinacionais ressalta Parker (1998 apud SOUZA e DAMKE, 2005), que 

aumenta respectivamente a responsabilidade dessas empresas por decisões anteriormente 

exclusivas  do  estado  e  que  influencie  os  rumos  da  nação.  E  o  não  atendimento  das 

exigências locais  pode levar à interrupção dos negócios e o corte da adoção dos seus 

produtos por parte da população.

O principal objetivo dessas mudanças no setor elétrico é atender a expansão da 

demanda  de  energia  do  país,  em  face  da  falta  de  interesse  do  estado  de  continuar 

investindo na sua ampliação. Para regular e fiscalizar esse novo mercado de energia foi 

criada, em dezembro do ano de 1996, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com 

a missão de proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se 

consolide através do equilíbrio entre os agentes, atuando em beneficio da sociedade. 4

3.1 O Grupo Neoenergia 

O grupo Guaraniana segundo Oliveira, et al. (2006), foi formado em fevereiro de 

1996 e em julho do ano de seguinte, foi privatizado e adquirido pela Caixa de Previdência 

dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), pelo grupo espanhol Iberola Energia, S/A. e 

pelo BB-Banco do Brasil de Investimentos (subsidiária do Banco do Brasil), com o objetivo 

4 Disponível  em <www.aneel.gov.br> Acesso em: 29 jul. 2009.
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de ser companhia controladora, concentrando investimentos de seus sócios nos setores de 

energia elétrica, como geração, distribuição e comercialização e utilização,  como foco na 

região Nordeste do Brasil. 

No  ano  de  2004,  expõem  Oliveira  et  al.  (2006),  que  a  empresa  controladora 

Guaraniana  S/A,  passou  a  se  chamar  Neoenergia  S/A,  formada  pelas  distribuidoras, 

Companhia  Energética  do  Rio  Grande  do  Norte  (COSERN),  Companhia  Energética  de 

Pernambuco (CELPE), Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA). Juntas 

são responsáveis por 58% da energia distribuída na região Nordeste e 7% de toda energia 

distribuída no Brasil. Segundo  Santos e Ghirardi (2003, p. 93), a distribuição de energia, 

“refere-se ao transporte de energia em média e baixa tensão até o consumidor final”.

a) Perfil COSERN: a Companhia Energética do Rio Grande do Norte foi criada em 

1961, Porém só em 1997 passou para o controle privado. Possuindo como objetivo projetar, 

construir  e explorar sistema de produção,  transmissão e distribuição de energia elétrica, 

bem como serviços interligados. Atendendo seus clientes e disponibilizando um serviço de 

qualidade.  A  COSERN  também  procura  desempenhar  seu  papel  na  sociedade, 

encabeçando campanhas e ações sócio-culturais que proporcionam o bem-estar social. 

No ano de 2005, Atualmente a COSERN atende a mais de 800 mil consumidores 

em  todo  o  Estado  e  conta  com  todas  as  subestações  automatizadas.  Possui  um 

posicionamento sustentável investindo na sociedade com o desenvolvimento de projetos, na 

formação dos seus funcionários, nos padrões de qualidade operacional e na capacidade do 

fornecimento  de energia  elétrica  e  dos serviços  oferecidos  aos consumidores.  Sendo  a 

única Empresa do setor elétrico a atuar no Estado.

b) Perfil CELPE:  a Companhia Energética de Pernambuco foi criada em 10 de 

fevereiro de 1965, e no ano de 2000, foi privatizada5. Como relata Castro (2007, p. 4),  “A 

CELPE é uma empresa de seu tempo, preocupada com os grandes desafios globais  e 

conscientes dos impactos de suas ações nos cenários locais”. Com 2,9 milhões de clientes, 

a Companhia leva energia elétrica a 184 municípios, ao distrito de Fernando de Noronha e 

ao  município  de  Pedras  do  Fogo,  na  Paraíba.  A  Companhia  atua  com tecnologias  na 

telecomunicação,  distribuição e manutenção,  desenvolvendo  um índice  de qualidade  no 

fornecimento  de  energia  elétrica.  Interliga-se  também o investimento  em Programas de 

Pesquisa e Desenvolvimento e no Combate ao Desperdício de Energia, criando sociedade 

com universidades e órgãos públicos.

c)  Perfil  COELBA:  a  C  ompanhia  de  Eletricidade  do  Estado  da  Bahia   teve  sua 

privatização na data de 31 de julho de 1997. E em 2004, a companhia controladora passou 

a nomear-se Neoenergia.6 No Brasil, a COELBA é, hoje, a terceira maior distribuidora de 

5 Disponível em <www.celpe.com.br> Acesso em: 29 jul. 2009.
6 Disponível em <www.celpe.com.br> Acesso em: 29 jul. 2009.
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energia elétrica em número de clientes e a sétima em volume de energia fornecida, sendo a 

maior  concessionária  do  Norte-Nordeste.  A  empresa  atua  em  415  municípios  baianos, 

cooperando para o desenvolvimento social e econômico do estado. 

O  Grupo  Neoenergia  apresenta-se  consolidado  do  setor  elétrico  brasileiro, 

desenvolvendo atividades em todo setor de produção da energia elétrica, como as áreas de 

geração,  transmissão,  distribuição  e  comercialização.  Uma  empresa  que  mostra  como 

estratégia,  dar  prioridade  a  eficiência  operacional,  a  gestão  monetária  eficiente,  o 

atendimento  eficiente  ao  consumidor  e  a  capacitação  dos  seus  profissionais.  Além  da 

rentabilidade  de  forma  sustentável,  com  segurança,  ética  e  responsabilidade  sócio-

ambiental7. 

Segundo Parker (1998 apud SOUSA e DAMKE, 2005), investidores que vêm de 

países mais ricos observam que sobrevivência econômica e equilíbrio social em longo prazo 

são aspectos que acarretam uma permanente preocupação com o desenvolvimento das 

áreas menos favorecidas do planeta.

3.2 O Grupo Neoenergia E Suas Ações de Responsabilidade Social Corporativa

As  ações  de  Responsabilidade  Social  corporativas  do  Grupo  Neoenergia,  são 

representadas pelo programa Energia para Crescer8. Esse programa agrupa as ações de 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade nas distribuidoras de energia que compõem o 

Grupo Neoenegia  e nos seus diferentes públicos,  esperando a criação de valor  para o 

negócio e a construção de uma sociedade sustentável. Direcionando investimentos para as 

áreas de Educação, Cultura e Meio Ambiente. Ações ligadas ao desenvolvimento do bem-

estar da sociedade afirmam Souza e Damke (2005), que melhoram a imagem pública da 

empresa, evitam a necessidade de regulamentação governamental, e acima de tudo são 

eticámente desejáveis.

Os investimentos do Grupo Neoenergia em projetos sociais passam no ano de 

2006,  o valor  de R$ 400 milhões9,  utilizando principalmente  a responsabilidade social  e 

ambiental,  no  planejamento  estratégico  das  empresas  de  distribuição  como  COSERN, 

CELPE e COELBA. A atitude da empresa como expõem Araújo (2005, p. 196), “é mais um 

aspecto  da  tendência  crescente  das  multinacionais  que  atuam  em  países  em 

desenvolvimento buscando um padrão internacional em responsabilidade social e cidadania 

corporativa”.
7 Disponível em<www.neoenergia.com.br> Acesso em: 29 jul. 2009.
8 Idem.
9 Disponível em <www.portalexame.abril.com.br> 29 jul. 2009. 
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O programa Luz Para Todos, configura-se uma ação de responsabilidade comum 

a todo o Grupo Neoenergia, que em parceria com os governos, federal e estadual, atua nos 

estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia.  

Um programa destinado a levar as comunidades rurais,  energia elétrica, com o 

objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social das áreas contempladas. 

O Programa também tem ajudado na promoção das iniciativas públicas no meio rural, nos 

programas  sociais  e  ações  de  atendimento  de  serviços  básicos  (educação,  saúde, 

abastecimento de água) como em políticas de estimulo à agricultura familiar, aos pequenos 

produtores e comerciantes locais. O objetivo do Programa é que o acesso à energia elétrica 

contribua para a melhoria na qualidade de vida, através do uso produtivo da energia e do 

aumento de renda das famílias beneficiadas. 

A  seguir  será  apresentado  o  programa  social  Energia  pra  Crescer  de  cada 

distribuidora de energia do Grupo Neoenergia.

3.2.1 – Projetos  sociais desenvolvidos pela COSERN

O Programa de responsabilidade social Energia pra Crescer, fomenta campanhas 

e ações sócio-culturais que geram o bem-estar em áreas fundamentais para a harmonia 

social, como meio ambiente, saúde, educação, cultura e esporte. A  COSERN foca seus 

relacionamentos  por  princípios  éticos  e  de  transparência  e  aposta que  o  seu 

desenvolvimento interliga-se à qualidade de vida das comunidades onde presta serviço e de 

seus  funcionários.  A  COSERN,  através  do  programa  Energia  pra  Crescer  Cultura, 

atualmente é considerada a empresa privada que mais trabalha com patrocínios culturais no 

Rio Grande do Norte. Utilizando da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Câmara Cascudo, e 

Lei  Federal  Rouanet,  investindo  R$  2  milhões,  10 permitindo  o  acesso  da  sociedade  à 

variadas  formas  de  manifestação  artística.  Fomentando  projetos  culturais  permanentes 

como o Circo da Luz, o Operart. Serão apresentados a seguir os projetos:

Circo da Luz -  O projeto Circo da Luz abre espaço para os artistas locais  que 

desejem mostrar seus talentos se apresentarem, estimulando a produção artística e a auto-

estima  das  comunidades  por  onde  o  projeto  atua.  O  circo  também  promove  atrações 

diversificadas  de  arte  e  cultura,  que  contemplam  do  erudito  ao  popular,  com  entrada 

gratuita.  E passa e ser considerado um dos mais importantes projetos em atividade no 

estado.  A essência do projeto é levar a arte e a cultura para diversos municípios do estado 

do Rio Grande do Norte e valorizar os artistas da terra. 

Operart  - O Projeto  Cultural  de  Ação Social  Operart,  é  promovido pelo  Instituto 

Faculdade de Natal (FAL), Possuindo como público-alvo, crianças, jovens, adultos, idosos e 

10 Disponível no site da COSERN <www.coserm.com.br> Acesso em: 29 jul. 2009.
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portador  de  necessidades  especiais,  atuando  essencialmente  em  escolas  públicas, 

instituições filantrópicas  e comunidades de baixa  renda,  promovendo oficinas  fixas,  que 

duram geralmente de 3 a 12 meses, e também oficinas móveis de artesanato, música, artes 

plásticas, teatro e dança. O Operart assume o compromisso não só com o fomento da arte, 

mas também com uma política sócio-cultural, onde as manifestações culturais propiciem um 

futuro  com  oportunidades  para  crianças,  jovens,  adultos,  idosos  e  portadores  de 

necessidades  especiais,  possibilitando  a  estruturarem  uma  direção  para  suas  vidas 

adquirindo seu lugar na sociedade e no mercado de trabalho. 

Através  do  programa  Energia  pra  crescer  Educação  a  Companhia  também 

direciona   seus  investimentos para educação, fomentando e apoiando ações direcionadas 

ao seu desenvolvimento. A seguir alguns parceiros:

Casa  do  Menor  Trabalhador -  A  COSERN,  é  parceira  da  Casa  do  Menor 

Trabalhador, efetivando todo ano uma obra na casa, também contribuindo mensalmente 

com valor financeiro. No ano de 2009, construiu um laboratório de informática, que será 

utilizado pelas turmas de ensino fundamental profissionalizando atuantes na Casa do Menor 

Trabalhador.

Conselho Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) - 
Para o COMDICA, a Companhia destina 1% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços  (ICMS)  devido11 que  são  destinados  a  instituições  que  promovem  trabalhos 

sociais. 

Através do programa Energia pra crescer Meio  Ambiente a COSERN efetiva o 

desenvolvimento de ações que busquem  identificar  seus impactos ambientais,  e através 

desse resultado confeccionar as ações fundamentadas na Política de Meio Ambiente do 

Grupo  Neoenergia,  assumindo  o  compromisso  de  que,  em  todas  as  atividades 

desenvolvidas,  o meio ambiente não seja esquecido.  O Programa de Gestão Ambiental 

2005/2007 abrange a realização de ações como:

Envolve os empregados na preservação do meio ambiente e destinação dos 
resíduos - A Companhia estimula a participação dos empregados para realizar uma coleta 

seletiva de lixo mensalmente. Os resíduos são enviados à Associação dos Catadores de 

Materiais  Recicláveis  (ASCAMAR),  em  media  1.500  kg12.  Esses  dados  são 

consequentemente  publicados  em  uma  cartilha  de  meio  ambiente  da  COSERN  que  é 

disponibilizada aos parceiros e em todos os eventos que a COSERN está incluída.

Palestras  sobre  a  preservação ambiental  - A  COSERN desenvolve  palestras 

sobre noções básicas de meio ambiente para funcionários terceirizados. Realiza Consultoria 

e  seminários  abordando  o  meio  ambiente,  em  parceria  com  o  Serviço  Nacional  de 

11 Disponível em < www.comdica-for.com.br/> Acesso em: 29 jul. 2009.
12  Disponível em <www.cosern.com.br> Acesso em: 29 jul. 2009.
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Aprendizagem Industrial  (SENAI),  que fornece um profissional  especialista  em gestão e 

Educação Ambiental.  Patrocina a realização de palestras em 15 escolas do município de 

Mossoró.  Promovendo também o acesso de material  de conscientização,  como folder e 

propagandas, em feiras de negócios e eventos, em diversas comunidades e também para 

estudantes das escolas dos diversos municípios do Estado do Rio Grande do Norte.

3.2.2 - Projetos sociais desenvolvidos pela CELPE

Com o Programa de Responsabilidade Social, Energia para Crescer, da CELPE 

demonstra  à  sociedade  suas  ações  sociais,  gerando  melhorias  e  incentivando  o 

crescimento nas comunidades onde presta serviço, nas áreas de educação, cultura e meio 

ambiente. 

A partir do desenvolvimento do programa Energia pra crescer Cultura a Companhia 

tem  investido  principalmente  em  ações  que  fomente  feiras,  exposições,  congressos, 

lançamento  de  livros  e  na  divulgação  de  espetáculos  teatrais,  musicais,  entre  outros 

eventos,  executando  projetos  a  partir  da  Lei  de  Incentivo  à  Cultura  aliado  com  seus 

recursos. Os projetos atuais são: 

Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco - A CELPE, patrocina o Festival 

de Teatro para Crianças de Pernambuco, que acontece geralmente no mês de Julho, por 

ser a época das férias, possibilitando  o acesso do publico mirim com a arte do teatro, às 

apresentações são descentralizadas, acontecendo teatros e praças públicas do Estado de 

Pernambuco, situadas em quatro bairros diferentes.

Paixão de Cristo do Recife - A paixão de Cristo, espetáculo teatral característico do 

Estado de Pernambuco, que é patrocinado pela CELPE, sendo encenado durante a semana 

santa, gratuitamente desde ano de 1997, no bairro do Recife Antigo, na cidade do Recife.

A CELPE realiza  suas ações  educacionais,  com parceiros,  visando  à  inclusão 

social e à sustentabilidade pondo em prática o programa Energia pra crescer Educação. 

Possuindo como principais parceiros as seguintes instituições:

Instituto Ayrton Senna - A CELPE em parceira com o Instituto Ayrton Senna coloca 

em prática o Programa Educação pela Arte, que consiste em capacitar profissionais que 

utilizando  a  arte,  possibilitam  crianças  e  adolescentes,  um  crescimento  pessoal  e 

profissional.  Em  Pernambuco  são  beneficiados  em  media  1.000  jovens  da  periferia  de 

Recife, nas entidades, Instituto Vida e Movimento Pró-Criança.

Associação  Junior  Achievement -  A  Associação  Junior  Achievement é  uma 

instituição não-governamental, atuando com o trabalho voluntário, na capacitação de jovens 

para a área empreendedora, através de profissionais e executivos de empresas. Contando 
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com a parceria da CELPE a instituição possui em media 4.300 estudantes de 25 escolas 

públicas do Recife, com o apoio de 20 empresas.

Com o programa Energia  pra crescer  Meio  Ambiente,  a CELPE,  foca na suas 

ações, desde o planejamento das obras ate o relacionamento com o cliente, na preservação 

e cumprimento da legislação ambiental, não esquecendo de abordar e trabalhar para evitar 

possíveis impactos de seus produtos, nos processos e instalações sobre os ecossistemas e 

a sociedade. Serão apresentadas a seguir as ações:

Monitora os impactos significativos e treinamento dos funcionários - A CELPE, 

faz  um  levantamento  e  monitora  os  impactos  ambientais,  tanto  da  empresa,  como  do 

serviço terceirizado. Os impactos são analisados dentro do Sistema de Gestão Ambiental, 

dentre eles destacamos o ruído e a emissão atmosférica da geração de energia na Usina 

Tubarão,  em Fernando de Noronha.  Os funcionários são capacitados para identificar  os 

aspectos ambientais significativos e o possível impacto decorrente do seu trabalho e dos 

benefícios ambientais promovido pelo bom desempenho pessoal.

Envolve os empregados na preservação do meio ambiente e destinação dos 
Resíduos -  Desperta a preocupação dos funcionários da CELPE e seus colaboradores, 

com a coleta seletiva do lixo proveniente das ações realizadas pela Companhia, investindo 

na  educação  ambiental  do  corpo  funcional  e  desenvolvendo  campanhas  como  a  de 

incentivo  ao  uso  de  coletores.  Estão  inclusos  nessa  ação,  profissionais  da  CELPE, 

funcionários terceirizados, estagiários e comunidade. 

3.2.3 - Projetos sociais desenvolvidos pela COELBA

O Programa de responsabilidade social, da COELBA, Energia pra crescer, segue 

as atribuições presente na agenda de responsabilidade social, desenvolvida pelo Instituto 

Ethos, atuando nas áreas de cultura, educação e meio ambiente, direcionando as ações 

empresariais  a uma atuação socialmente  responsável.  O programa Energia  pra crescer 

Cultura da COELBA atua como um essencial fator transformação da sociedade, A partir do 

ano de 1997, a Companhia investe, nas mais diversas manifestações artísticas fortalecendo 

a  inclusão  social  e  a  cidadania.  Além  de  abrir  espaço  para  artistas  e  produtores,  os 

patrocínios  da  COELBA  propiciam  o  conhecimento  da  população  à  riqueza  cultural  do 

Estado da Bahia e do Brasil. A seguir os principais parceiros e projetos:

Fundo de cultura da Bahia - A COELBA disponibilizou, R$15 milhões provenientes 

do ICMS para o fundo de Cultura da Bahia13.  O Fundo de Cultura da Bahia, a COELBA e o 

Governo do estado da Bahia, desenvolvem desde 2005 projetos estimulando e valorizando 

13 Disponível em<www.cultura.ba.gov.br/apoioaprojetos/fundodecultura>. Acesso em: 11 ago. 2009.
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a produção artística, nas mais diferentes áreas, como: como música, teatro, cinema, artes 

plásticas e gráfica, cinema, vídeo, literatura, fotografia, folclore e artesanato. Os projetos 

interessados  n  patrocínio,  depois  da  inscrição  são  analisados  por  uma  Comissão 

Gerenciadora e aprovados, possuem o direcionamento financeiro para a execução de suas 

atividades.

Domingueiras 2006 /  2007 - O Projeto Domingueiras,  promove em interiores do 

estado da Bahia como, Senhor do Bonfim, Lençóis, Camacã, Cruz das Almas,Livramento de 

Nossa Senhora, Paramirim, São Félix, Jeremoabo, Catu, Cícero Dantas, oficinas, música, 

teatro,  e  artesanato,  tendo  destaque  a  apresentação  das  Filarmônicas  Municipais  e 

workshops com a participação de professores, atores, coreógrafos e músicos baianos.

A COELBA acredita que desenvolver a sociedade, proporcionando dignidade só é 

possível a partir de cidadãos educados e conscientes, desenvolvendo com isso o programa 

Energia pra Crescer Educação, possibilitando a educação promove uma transformação ao 

trazer  conhecimento,  cidadania,  capacitação  profissional  e  benefícios  à  vida.  Assim  a 

educação  se  torna  essencial  na  constituição  do  programa  Energia  para  Crescer.  Os 

principais projetos que compõem o programa são:

Projeto FazUniversitário -  A COELBA, no ano de 2007 investiu  R$ 253.224,00, 

beneficiando  41 estudantes14 nos  municípios  de Salvador,  Feira  de Santana,  Vitória  da 

Conquista, Jequié, Itabuna, Barreiras e Lauro de Freitas. Com o intuito de fornecer acesso 

ao ensino superior a estudantes vindos de escolas públicas, através de bolsas de estudos 

em universidades particulares. Esse projeto faz parte do Programa de Educação Tributária 

do Estado da Bahia. 

 Energia Amiga - O Projeto Energia Amiga é destinado a crianças e adolescentes de 

escolas da rede pública e da rede privada de todo o estado da Bahia. Esse projeto possui a 

temática, Segurança no Uso da Energia Elétrica, ensinando os cuidados que se deve ter 

com o uso da energia elétrica.  Os professores são capacitados, de formas pedagógicas a 

utilizarem uma linguagem lúdica, personagens divertidos e uso de material paradidático. 

Pautar  questões relativas  ao meio  ambiente  mostra-se como um compromisso 

ético e moral com a sociedade. Assim o programa Energia para Crescer Meio Ambiente 

contribui para conscientizar os mais diversos públicos. A COELBA, como distribuidora de 

energia a mais de 13,5 milhões de pessoas15 trata essa questão de forma fundamental no 

planejamento dos processos produtivos. As principais ações são:

Programa  de  Educação  Ambiental  (PEA)  - A  Companhia  de  Eletricidade  do 

Estado da Bahia promove um Programa de Educação Ambiental na Trilha Ecológica.  Com 

14 Disponível em 
<www.mp.ba.gov.br/atuacao/cidadania/programas/estadual/educacao/universitario.asp> Acesso em: 11 
ago. 2009.
15 Disponível em<www.coelba.com.br> Acesso em 29 jul. 2009.
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o objetivo de mostrar aos visitantes o quanto a questão ambiental é essencial para o dia a 

dia. São discutidos, entre os visitantes, temas ligados à conservação da fauna e flora do 

domínio de Mata Atlântica, dos mananciais hídricos, reciclagem de matérias-primas. A trilha 

ecológica tem 1 km de extensão em uma área de aproximadamente 11.500 m2 de Mata 

Atlântica, localizada nas empresas COELBA e Odebrecht16.

3.3 O impacto de Responsabilidade Social na dinâmica do Grupo Neoenergia

Conduzir uma organização empresarial de uma forma que ela se apresente como 

socialmente responsável segundo Duarte e Torres (2005), não requer abdicar dos objetivos 

econômicos, mas sim acrescentar valores sociais a essa administração, como dar atenção 

aos impactos na comunidade, oferecer oportunidade de emprego e aumento da renda aos 

empregados,  promover  o  investimento  de  sua  educação  e  na  adesão  de  políticas 

ambientais adequadas.

O que determina e distingui  uma empresa durante o seu desenvolvimento  é a 

capacidade  de  adequar-se  às  mudanças,  através  das  atividades  e  estratégias  que 

consegue desenvolver diante de seus desafios. 

De  acordo  com Varandajan  e  Menon  (1988  apud  PEIXOTO,  2005),  o  uso  da 

responsabilidade  social  pode  intervir  no  desempenho da  empresa,  trazendo  vantagens, 

como o aumento de visibilidade nacional  e fortalecimento da imagem empresarial.  Esse 

fortalecimento na imagem é o resultado da associação da empresa com causas populares e 

importantes,  gerando  assim  oportunidade  da  empresa  ser  vista  como  fomentadora  da 

transformação social.

Ser socialmente responsável, ainda acarreta a empresa segundo Duarte e Torres 

(2005), a construção de canais de comunicação de mão dupla, permitindo um diálogo entre 

os envolvidos nos negócios da empresa, o ganho de imagem confiável e madura por meio 

da  troca  de  experiência  com  os  vários  parceiros,  a  garantia  de  consistência  e  o 

prosseguimento das ações, autenticando as ações sociais, se preocupando em articular de 

acordo com cada stakeholder, evitando ruídos de comunicação que possam trazer discórdia 

entre os diversos públicos citados.

Para as empresas que têm uma visão verdadeira do mundo globalizado, o 
desenvolvimento  intelectual  e  emocional  do  ser  humano  importa  muito 
mais  que  uma  expansão  geográfica  de  mercados.  [...]  Uma  empresa 
globalizada – mundial ou não – é aquela que tem uma visão do todo – de 

16 Idem.

49



si mesma, das pessoas que trabalham nela e do mundo que está ao seu 
redor (RODDICK, 2002 apud DUARTE e TORRES, 2005).

A política de relacionamento do Grupo Neoenergia, analisada a seguir segundo 

Duarte e Torres (2005), nos mostra conceitos sobre valores e transparência considerando 

os mais  importantes  stakeholderes  presentes nos seus negócios  como os  funcionários, 

meio ambiente, fornecedores, consumidores, comunidade e governo.  Percebendo que a 

partir  desses  diferentes  públicos,  são  construídas  ações  de  uma  gestão  socialmente 

responsável. 

A interlocução com os diversos públicos possibilita aos parceiros delinear 
criteriosamente as demandas e levar em conta os diferentes interesses. 
[...] Empresas, governo e organizações da sociedade civil  têm percebido 
que  as  relações  de  parceria  socializam  conhecimentos,  experiências, 
aprendizado e recursos, e têm conseqüências mais satisfatórias do que 
obteriam com atuação isolada (GRAJEW, 2002 p. 24). 

3.3.1 Valores e transparência

Os  compromissos  éticos  do  Grupo  Neoenergia,  mostrados  na  declaração  de 

missão  da  empresa  pautam  aspectos  como,  o  engajamento  com  eficiência, 

responsabilidade e lucratividade, trabalhando no fornecimento de serviços confiáveis com 

qualidade para seus consumidores, a um custo baixo, proporcionando para os acionistas 

um retorno aceitável e lucratividade para a continuação das atividades. 

Mantendo uma preocupação contínua em aumentar a rentabilidade da empresa, 

visando à obtenção de recursos para o desenvolvimento dos serviços e sustentação do 

investimento  contínuo.  Sem  esquecer  dos  princípios  de  responsabilidade  social,  que 

proporcionam  uma  maior  aliciação  de  seus  funcionários,  os  valorizado  através  de 

investimentos em segurança do trabalho e manutenção do meio ambiente.

Percebe-se que o Grupo Neoenergia, mantém características que se preocupam 

com a fomentação da transparência e do compromisso com uma comunicação aberta, e 

eficiente sobre as atividades veiculadas. Através de uma política de atendimento, que visa 

satisfazer às necessidades dos consumidores, com serviços que acarretam valor, mantendo 

um investimento constante na melhoria de sua produção. 

Procurando sempre suprir  às expectativas  no âmbito pessoal  e profissional  de 

seus funcionários, incentivando um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo, gerando 

satisfação e  o  comprometimento  de seus colaboradores.  Segundo  Roddick  (2002 apud 

DUARTE e TORRES, 2005), “Quando bem transmitidos, os valores trazem a mensagem 

dos objetivos comuns, padrões e concepções sobre o que é importante de fato e pelo que 

vale a pena lutar, e têm um poder imenso de motivar as pessoas”.
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A partir da criação do Código de ética em 2006, pode ser formalizada uma relação 

direta com todos os parceiros envolvidos com o Grupo, colaboradores, clientes, acionistas, 

fornecedores,  prestadores de serviços e  mercado.  Com o objetivo  de direcionar  a uma 

conduta coerente, sejam no âmbito pessoal e profissional, todos os envolvidos nos negócios 

do Grupo, de forma a amparar a missão, e valores da empresa.

A missão empresarial o Grupo Neoenergia, através do seu Código de Ética (2009, 

p. 7), “Busca o constante compromisso com a rentabilidade, qualidade, segurança, ética e 

responsabilidade sócio-ambiental, de forma a contribuir com o desenvolvimento do país.” 

Mostrando ser uma empresa, que segundo Borger (2001),  vai  além da maximização de 

lucros, incorporando princípios e valores éticos que definirão as relações com os diversos 

stakeholderes. 

3.3.2 Funcionários

O  Grupo  Neoenergia  possui  trabalhadores  próprios  e  16.220  contratados  por 

empresas  prestadoras  de  serviços,  somando  um total  de  21.407  colaboradores17.  Para 

administrar essa força de trabalho, presente em onze empresas em diferentes estados do 

Brasil  foi  desenvolvido  programas  estratégicos,  que  distribuem  investimentos  no 

desenvolvimento  pessoal  dos  funcionários  e aprendizes.  Provocando a consolidação do 

Grupo e o início do seu processo de desenvolvimento sustentável.

Alguns valores são imprescindíveis para a gestão interna e estratégica da 
responsabilidade  social  no  negócio:  a  busca  de  novos  processos  e 
tecnologias para produzir serviços e produtos diferenciados que ao menos 
tempo respeitam o meio ambiente e alcancem resultados financeiros como 
forma  de  sobrevivência  do  negócio,  o  comprometimento  com  o 
desenvolvimento, segurança e valorização dos funcionários (seja mediante 
políticas  de  remuneração,  seja  por  meio  de  benefícios,  treinamentos, 
qualidade de vida e segurança no trabalho) e o compromisso ético com 
clientes e consumidores. (DUARTE e TORRES, 2005, p. 43).

 No ano de 2006, todas as empresas do Grupo adequaram-se a suas políticas de 

gestão de pessoas, após surgir um novo conceito de missão, visão e valores, da empresa, 

como  também  a  elaboração  do  Código  de  Ética,  que  foi  divulgado  a  todos  os  seus 

colaboradores por meio de uma campanha interna.

O Código,  nada mais é que um Guia Prático de Conduta Profissional contendo 

informações sobre,  o seguimento das leis,  onde os funcionários e fornecedores quando 

forem desenvolver suas atividades profissionais, terão que seguir as normas vigentes da 

empresa.

17 Disponível em <www.neoenergia.com.br> Acesso em: 20 jul. 2009.
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Conflitos de interesse, onde as atitudes dos profissionais da empresa devem está 

ligada aos interesses do Grupo, sem envolvimentos pessoais ou de família evitando com 

isso uma desordem ou confusão nos interesses profissionais propostos pela empresa.

Favores e presentes, não podendo nenhum profissional ligado a empresa, receber 

qualquer tipo de presente ou favores, ou qualquer vantagem direta ou indireta, para assim 

garantir segundo a empresa, uma cordialidade das relações empresariais.

A privacidade como um direito, o Grupo Neoenergia garante o direito a privacidade 

e individualidade, exposto na política de segurança de informação, mediante o resguardo de 

informações pessoais dos seus profissionais.

Segurança  e  saúde  no  trabalho,  ao  admitir  funcionários,  o  Grupo  Neoenergia, 

expõem  as  normais  de  segurança  e  saúde  no  trabalho  a  serem seguidas,  através  de 

aparatos próprios, disponibilizado pela empresa, para esse fim.

Respeito  à  diversidade,  excluindo  qualquer  prática  discriminatória,  ou  de 

perseguição, como, física, sexual, psicológica, ideológica, moral, entre outras. Anulando o 

abuso de autoridade no trabalho ou qualquer que seja a conduta que gerem um ambiente 

afrontoso, a seus profissionais. Para sustentação e cumprimento do Código, foi criado em 

cada empresa do Grupo um Comitê de Ética.

Várias ações estratégicas foram inseridas desde 1997 com o intuito de disseminar a 

visão  dos  funcionários  em  relação  às  mudanças  culturais  necessárias,  a  constante 

capacitação  para  desafios  do  negócio.  Destacando  ações  como:  cartilha  de Gestão de 

Pessoas e o Programa de Gestão de Desempenho (PGD),  melhorias nas condições de 

trabalho de todos os colaboradores,  realização das Olimpíadas do Grupo Neoenergia,  o 

Programa de Comunicação Interna do Grupo Neoenergia. 

A postura socialmente responsável das empresas do Grupo Neoenergia e a melhoria 

dos seus processos de gestão foram reconhecidas com premiações significativas. No fim do 

ano de 2006, em dezembro, o Conselho de Administração do Grupo Neoenergia, permitiu a 

adesão das empresas do Grupo aos dez princípios do Pacto Global,  sendo oficializada 

pelas empresas em janeiro de 2007. 

Ao criarem prêmios, concursos, e até cartilhas, elas ensinam como tornar 
real a representação, como uma empresa pode manifestar esse adjetivo. A 
‘empresa socialmente responsável’ passa a ser uma categoria almejada, 
mais  do  que  um adjetivo  almejado.  A  responsabilidade  social  vira  um 
objetivo  que  se  busca  segundo  as  instruções  dessas  instancias.  As 
instancias de legitimação é que passam a ser adoradas, e seus discursos 
de  transformação  em  meras,  objetivos  a  serem  alcançados,  rótulos. 
(SOUSA, 2003, p. 7)

Segundo Borger (2001), a dinâmica empresarial é o conjugado das variáveis que 

refletem  o  comportamento  da  empresa,  o  desempenho  tecnológico,  o  ambiente  e  a 
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qualidade  de trabalho oferecida  pela  empresa a seus colaboradores,  e  a  reputação da 

empresa junto os interessados.

A Companhia,  afirma que o seu bom desempenho surge do trabalho dos seus 

funcionários, e por essa razão a COSERN se apresenta preocupada com bem-estar deles. 

No ano de 2005, a empresa promoveu um programa de treinamento, em harmonia com os 

objetivos  corporativos,  embasado  nas  metas  e  planos  de  ação  de  cada  área,  visando 

competitividade e possibilitando oportunidade de capacitação de cada empregado. 

Entre as atividades promovidas tem-se o acompanhamento do Nível de Segurança 

do Trabalho (NST); treinamentos e inspeções de segurança; distribuição de Equipamento 

de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletivo (EPC); perfil de saúde dos 

empregados;  ginástica  laboral;  massagem  shiatsu;  acompanhamento  das  Comissões 

Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA's) e caminhada coletiva de saúde.

 E através dessas ações podemos verificar que a COSERN, distribuidora do Grupo 

Neoenergia,  teve  seu  bom  desempenho  organizacional  reconhecido,  quando  recebeu 

prêmio  do Serviço  Social  da  Indústria  (SESI)  nos  anos  2003  e  2005  de  Qualidade  no 

Trabalho, no segmento Grande Empresa, que  enfatiza segundo o SESI18 a coragem das 

indústrias  que investem no exercício  diferenciado de gestão e na valorização dos seus 

cooperadores.

A  COSERN  foi  recompensada  como  percebemos  pelo  trabalho  na  adoção  e 

implantação  de  suas  políticas  e  medidas  de  responsabilidade  social,  o  que  permitiu  a 

satisfação da empresa. 

Traduz investimentos no publico interno, ações pautadas em diversidade, 
desenvolvimento  pessoal  e  profissional  dos  empregados  e  aprendizes, 
melhoria  das  condições  de  trabalho  e  de  remuneração  por  meio  de 
participação nos resultados, bonificação e estreitamento de relações com 
sindicatos  em  torno  de  objetivos  comuns;  uso  de  política  demissional 
responsável,  de  mecanismos  de  complementação  previdenciária  e 
participação de empregados aposentados em projetos sociais da empresa 
(ARAÚJO, 2005 p. 320).

 Uma  das  variáveis  da  dinâmica  empresarial  é  representada  pelo  clima 

organizacional  Borger  (2001),  assim  a  satisfação  dos  empregados,  a  produtividade,  a 

atração e retenção de talentos, como a constante capacitação de funcionários contribuem 

para o reconhecimento da empresa. E pautando suas atividades no público interno a partir 

desses conceitos a CELPE,  ganhou reconhecimento e retorno,  no ano de 2006,  com o 

Prêmio  da  Gestão  e  Qualidade  Pernambuco  (PGQP),  do  Programa  Pernambucano  de 

Qualidade  (PROPEQ), Categoria Prata,  consistindo no maior reconhecimento público às 

18 Disponível em <www.sesi.org.br> Acesso em: 30 jul. 2009.
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organizações que investem e se destacam na adoção de práticas de gestão alinhadas aos 

Critérios de Excelência. 

A COELBA em 2006 obteve a percepção de seus investimentos no desempenho 

tecnológico  e  operacional,  quando  foi  premiada  pela  Fundação  Nacional  da  Qualidade 

(FNQ),  difundindo  o  embasamento  da  Excelência  em  Gestão  para  a  ampliação  da 

competitividade  das  organizações  e  do  Brasil.  Focando  de  acordo  com  a  FNG,  nas 

melhores práticas nas ações do Dia do Aprendizado Estratégico, Modelo de Planejamento 

Empresarial  e  Programa  de  Responsabilidade  Social.  19 Ressaltando  sua  reputação,  e 

imagem  institucional  diante  dos  consumidores,  dos  órgãos  públicos  e  dos  próprios 

profissionais.

Ganhou também o Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho (PSQT), representado 

pela  placa  de  menção  honrosa,  reforçando  perante  seus  stakeholders  suas  confiáveis 

práticas organizacionais. 

As concessionárias do Grupo Neoenergia,  como a COELBA, além de empresa 

privada,  constitui-se um conjunto de pessoas,  e esse grupo de trabalho necessitam ser 

conduzido, de uma maneira que cada indivíduo descubra em sua colocação profissional 

uma forma de empreender sua parte sendo cidadão não só fora do espaço de trabalho, mas 

também dentro dele.  A empresa como nos lembra Duarte e Torres (2005,  p.46),  “é um 

organismo, porque são pessoas que a constituem, e é desse conjunto de comportamentos e 

atitudes pessoais que advêm o comportamento e a cultura organizacional de uma empresa 

cidadã”.

3.3.3 Meio Ambiente

Uma  política  pautada  no  desenvolvimento  sustentável.  É  assim  que  o  Grupo 

Neoenergia  assume  um  compromisso  com  a  sociedade  e  a  gestão  de  negócios  das 

empresas  ligadas  ao  Grupo.  De  acordo  com  Levy  (2005,  p.  412),  o  conceito  de 

desenvolvimento sustentável, é “satisfazer as necessidades do presente sem comprometer 

a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades”. E com o foco 

nesse  conceito,  o  Grupo  Neoenergia  promove  uma  gestão  sobre  o  meio  ambiente, 

cumprindo  aspectos  exigidos  pela  legislação,  através  da  promoção  de  projetos  de 

melhoramento ambiental em suas ações. 

Estudando  o  segmento  de  distribuição  de  energia  elétrica,  as  companhias  do 

Grupo maximizam seu trabalho para garantir  uma eficiência energética, criando projetos 

que contribuem com a diminuição  do desperdício  do consumo de energia,  mantendo a 
19 Disponível em <www.fnq.org.br> Acesso em: 30 jul. 2009.

54

http://www.fnq.org.br/


preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do negócio. As principais iniciativas, 

das Companhias que compõem o Grupo são:

 Na COSERN, o controle o desperdício de água e reflorestamento e a recuperação 

das margens e matas ciliares dos rios da reserva de Piquiri-Uma. Na  CELPE, o uso de 

biodiesel na Usina Tubarão. Na COELBA, o Programa de Recuperação de Manguezal e o 

Programa Despertar.

As empresas do Grupo Neoenergia procuram agir para a manutenção e a melhoria 

das condições ambientais, diminuindo ações próprias potencialmente agressivas ao meio 

ambiente.  Ganhando  visibilidade  e  reconhecimento  através  da  excelência  dos  seus 

investimentos em programas ambientais. 

A COSERN em 2006 obteve o Prêmio Mário Henrique Simonsen, excelência em 

Balanço  Social,  executado  pela  Fundação  Nacional  de  Apoio  Gerencial  (FUNAGER). 

Criado com a finalidade de valorizar as ações das empresas no campo social. Percebemos 

com o ganho desse prêmio que a COSERN, se preocupa com a transparência das suas 

atividades,  que  podem  ser  verificadas  nos  seus  Balanços  Sociais,  disponibilizados 

anualmente.

As informações disponíveis no balanço social de acordo com Francischini (2005), 

permitem comparações do desempenho social de uma empresa ao longo dos anos e entre 

outras  empresas  atuantes  no  mesmo  setor,  servindo  de  ajuda  para  os  gestores  nas 

tomadas de decisões sobre o desenvolvimento de projetos sociais.

A CELPE, além de receber o Prêmio Mário Henrique Simonsen, excelência em 

Balanço Social,  executado pela FUNAGER, no ao de 2004. Foi premiada também como 

Empresa Modelo 2006 da Revista Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa, esse prêmio 

tem como função, difundir e incentivar as melhores práticas de responsabilidade corporativa 

e  sustentabilidade.  Reconhecendo  nacionalmente,  a  Companhia  como  beneficiadora  e 

fomentadora da de uma sociedade socialmente responsável.

A  distribuidora  COELBA,  através  do  posicionamento  socioambiental  do  Grupo 

Neoenergia,  também recebeu prêmios que impactaram sua dinâmica corporativa. Sendo 

eles: O Prêmio Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), 2º 

lugar na categoria  responsabilidade social  e finalista nas categorias  Melhor Empresa do 

Nordeste  e  Maior  Evolução  de  Desempenho.  Apontando  a  efetividade  dos  programas 

sociais que promove, divulgando a empresa como transformadora social.

O  Grupo  Neoenergia,  através  da  sua  distribuidora  COELBA,  recebeu  o 

reconhecimento do Protocolo de Montreal - acordo internacional de países para proteção da 

camada de  ozônio  da  atmosfera  -  classificando  como exemplar  o  projeto  de  eficiência 

energética da Companhia que doa refrigeradores para clientes de baixa renda e reutiliza do 

gás CFC-R12 retirado dos refrigeradores antigos que são substituídos.  
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O investimento promovido pelo Grupo Neoenergia no programa, no período entre 

2006 e 2007, foi de R$ 20 milhões.20 Além de cooperar para a preservação ambiental, a 

iniciativa  acarretou ganhos  socioeconômicos.  A diminuição  do consumo de energia  dos 

beneficiados,  com os  refrigeradores  e  lâmpadas  eficientes  foi  de  28%,  em média,  e  a 

adimplência aumentou para 90% nas comunidades favorecidas.

A COELBA foi escolhida a melhor Empresa do Setor de Serviços na Região Norte 

e  Nordeste  pela  Revista  Exame  e  também  está  entre  as  empresas  citada  na  edição 

Melhores  & Maiores da Revista  Exame no ano de 2006 e Melhor  Empresa de Energia 

Elétrica  do  Brasil,  pela  Revista  Balanço  Anual  Gazeta  Mercantil.  Ganhou  o  Troféu 

Transparência  2006,  conferido  à  empresa pela  Associação  Nacional  dos  Executivos  de 

Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC).

3.3.4 Fornecedores

O  Grupo  Neoenergia  utiliza  como  critério  na  escolha  dos  fornecedores  a 

observação de práticas socialmente responsável, pelos mesmos, desenvolvendo assim uma 

política  de  parceria  sustentável,  valorizando  a  eficiência,  a  ética  no  negócio  e  a 

responsabilidade socioambiental. 

Critérios básicos de respeito à legislação, como a proibição do trabalho infantil, 

além boas relações de trabalho,  são analisados política de seleção do Grupo,  aspectos 

sempre transparentes enfatizando valores e padrões ambientais. As características para o 

relacionamento com os fornecedores, estão presentes no Código de Ética das empresas 

Neoenergia, cada novo parceiro contratado, logo recebe o documento, juntamente com as 

políticas corporativas de meio ambiente, saúde e segurança. Conhecendo em seguida os 

princípios de conduta do Grupo. 

Atualmente o Grupo consta com cerca de dez mil fornecedores cadastrados21. Em 

sua  parceria  com  os  fornecedores,  o  Grupo  incentiva  o  crescimento  das  empresas 

contratadas,  estando  sempre  disposta  e  investir  na  melhoria  do  seu  padrão  gerencial, 

disponibilizando informações e fomentando atividades conjuntas de capacitação. 

As  empresas  do  Grupo  possuem  canais  de  relacionamento  com  seus 

fornecedores,  a  fim  de  garantir  uma  padronização  e  cumprimento  dos  seus  valores  e 

compromissos, sempre com confiança, qualidade, segurança, satisfação do cliente e uma 

gestão socioambiental responsável.

3.3.5 Consumidores

20  Disponível em <www.neoenergia.com.br> Acesso em: 29 jul. 2009.
21Disponível em <www.neoenergia.com.br> Acesso em: 29 jul. 2009.
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“Líder do setor elétrico brasileiro em número de clientes, atendendo com suas três 

distribuidoras a 7,7 milhões de clientes que representam mais de 29 milhões de habitantes,” 
22 o  Grupo Neoenergia tem essencialmente em sua política a prática de um serviço de 

qualidade, permitindo o acesso aos seus serviços, os diversos níveis de classes sociais, a 

um baixo custo. 

O grupo Neoenergia, posicionou-se com uma característica em seu mercado de 

atuação, que foi uma grande demanda de clientes de baixa renda.  Trabalhando além da 

distribuição  de  energia  com  a  conscientizarão  sobre  a  sustentabilidade  do  consumo, 

desejando garantir o justo equilíbrio entre o custo do cliente e a rentabilidade do investidor. 

Segundo  Araújo  (2005),  uma  empresa  para  situar-se  na  dimensionalidade 

consumidores/clientes,  precisa  no  lançamento  de  seus  produtos  e  serviços,  fornecer 

informações detalhadas sobre o produto, sua disponibilidade, e possíveis danos, através de 

propagandas  educativas,  e  claras.  Criando  assim  serviços  confiáveis  e  eficientes,  que 

possam do amparar o cliente, antes, durante e depois do consumo.

Em 2006, foram ampliados os projetos de atendimento a clientes de baixa renda 

destinados a adequação dos seus níveis de consumo de energia elétrica à sua capacidade 

de  pagamento  do  serviço.  Ações  realizadas  incluíram  parceiros  para  a  efetivação  de 

projetos de eficiência energética, gerando informação, diminuição de consumo e também o 

aumento de renda promovida pelo desenvolvimento de cooperativas de produção. 

Através  do  investimento  na  formação  de  consciencia  dos  seus  consumidores, 

através  de uma idéia  criativa,  transformada em um comercial  que diverte  e  informa.  A 

COELBA ganhou em 2006 o 1º lugar do Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo – 

Norte/Nordeste,  com  a  campanha  de  combate  ao  gato  de  energia.  Na  categoria 

Institucional, com uma campanha de propaganda de causa, idéia, instituição ou serviço de 

utilidade pública. Esse prêmio tem como essência, julgar e recompensar com propriedade, 

eficiência, responsabilidade. 

3.3.6 Comunidade e Governo 

Conforme Araújo (2005),  a dimensão comunidade,  dentro de uma organização, 

mantém o respeito  aos  costumes  e  culturas  locais,  ampliando  os  valores  educativos  e 

investindo na melhoria das condições de vida de cada comunidade.  Assim, em 2006,  o 

Programa  de  Responsabilidade  Social  do  Grupo  Neoenergia,  chamado  Energia  para 

Crescer,  fortaleceu  sua  política  transformadora,  através  da  parceria  das  empresas  de 

22Idem.
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distribuição,  COSERN,  CELPE  e  COELBA,  com  o  Instituto  Ayrton  Senna  (IAS)  no 

desenvolvimento do projeto, Educação pela Arte, possuidor do público-alvo, composto por 

jovens de baixa renda dos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia.

Os projetos e investimentos sociais, do Grupo Neoenergia são a prática efetiva 

das políticas, estratégias e planos em ações orientadas para garantir a responsabilidade 

social  da  corporação,  através  de  planejamento,  investimentos,  alocação  de  recursos 

financeiros, humanos e materiais para projetos orientados a atuação social.

São  sete  as  instituições  não-governamentais  (ONGs)  parceiras  que  têm  a 

Educação  para  o  Desenvolvimento  Humano  pela  Arte,  como  essência  de  suas  ações 

direcionadas a crianças e aos jovens.  São elas:  Centro Cultural  Casa da Ribeira (RN); 

Associação  Ária  Social  (PE);  Instituto  Vida  (PE);  Movimento  Pró-Criança  (PE);  Escola 

Pracatum (BA); Instituto Oyá (BA); Liceu de Artes e Ofícios da Bahia (BA).

O incentivo social prestado pelo Grupo Neoenergia deu continuidade a uma prática 

constante das distribuidoras do Grupo,  que sempre patrocinam projetos culturais.  Esses 

patrocínios são estimulados com dedução de impostos como o Imposto de renda Pessoa 

Jurídica (IRPJ), pela lei Rouanet, e o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS). 

COELBA  e  COSERN  patrocinaram  um  valor  de  R$  3  milhões23 em  projetos 

desenvolvidos com as Leis do Faz Cultura e Câmara Cascudo. E segundo Araújo (2005), 

um relacionamento ético e transparente com órgãos públicos, e um cumprimento das leis, 

pensando em uma melhoria das condições sociais e políticas do país, sempre contribuindo 

com  projetos  e  ações  governamentais  de  políticas  sociais,  acarretam  a  empresa  um 

posicionamento social desejável.

O  Grupo  Neoenergia  está  presente,  através  de  suas  três  concessionárias  de 

distribuição, em programas de inclusão social nas comunidades onde atua e de projetos 

sociais,  como  o  Programa  Luz  para  Todos,  em  conjunto  com  os  Governos  Federal, 

Ministério de Minas e Energia e Governo Estadual. 

Os temas sociais interligados às atividades do Grupo Neoenergia, são parte da 

preocupação  da  empresa.  Atuar  com  responsabilidade  social  denota  para  o  Grupo 

Neoenergia  muito  mais  do  que  exclusivamente  dar  sufrágio  financeiro  a  projetos  ou 

programas de assistência.

E  para  atingir  esse  novo  conceito  o  Grupo,  buscou  escutar  a  sociedade. 

Investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) marcam os problemas mais urgentes: 

educação,  desemprego,  violência  e  desigualdade  social.  E  palavras  como, 

empreenedorismo,  desenvolvimento  sustentável  e inclusão  social,  foram acionadas pela 

23  Disponível em <www.neoenergia.com.br> Acesso em: 29 jul. 2009.
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linguagem do Grupo Neoenergia, auferindo a tradução, em mecanismos de atuação, onde o 

resultado é transparência e o objetivo final é o futuro.

O destaque da COSERN como fomentador da cultura no estado do Rio Grande do 

Norte,  foi  em  2005 o ganho do  Prêmio Cultural  Diário  de Natal,  na categoria  Empresa 

Privada. O Prêmio ligado a cada uma das sete artes propõe-se a premiar sete categorias 

principais: literatura, dança, escultura, pintura, música, cinema e teatro.
Todos nós poderemos, num entendimento amplo, tornar a cultura um fator 
de resgate da divida social  contraída com a maioria  do nosso povo. É 
preciso que inauguremos uma parcela – o Estado, o artista, o intelectual, o 
produto, a iniciativa privada, nossos veículos de comunicação [...] vamos 
criar juntos os mecanismos que aproximem a cultura de sua fonte inicial, 
que é o  próprio  povo,  devolvendo a ele  a  forma elaborada  do que se 
recolhe. (ALVES, 1992, apud, MACHADO NETO, 2005, p. 9).

E  pelo  segundo  ano,  a  Companhia  foi  agraciada  com  o  Troféu  Cultura, 

desenvolvida  pela  revista  Podium,  sendo  reconhecida  por  seus  patrocínios  e  apoios 

culturais  e  tem  como  principal  objetivo  valorizar  empresas  e  instituições  civis  e 

governamentais que fomentam a cultura no Estado.

A CELPE obteve seu reconhecimento através de projetos no âmbito educacional, 

com a renovação do selo Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, da Fundação 

Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente.   Reforçando o comprometimento do 

Grupo Neoenergia com o desenvolvimento sustentável, amparando projetos que tem esse 

perfil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As relações comerciais apresentam-se cada vez mais competitivas nas empresas 

devem estar atentas a todos os públicos impactados pelos seus serviços. Surge então, com 

base em conceitos  e indicadores  sociais,  explicitados nesse estudo,  a  responsabilidade 

social  corporativa. Agindo como uma nova disposição em gestão estratégica,  o assunto 

tornou-se  um  ponto  de  sobrevivência  entre  os  negócios  globalizados,  onde  os 

consumidores  estão cada vez mais  exigentes  não só quanto aos atributos  e custo dos 

produtos e serviços, mas em todo o seu procedimento produtivo. 

O  setor  elétrico  brasileiro  está  representado  no  presente  estudo  pelo  Grupo 

Neoenergia,  através  de  suas  distribuidoras  de  energia  elétrica,  COSERN,  CELPE,  e 
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COELBA,  concessionárias  atuantes  nos  respectivos  estados,  Rio  Grande  do  Norte, 

Pernambuco e Bahia. Inseridas em um mercado sem concorrentes, configurando-se de um 

monopólio privado. O Grupo Neoenergia, possui empresas consideradas importantes pólos 

de intercâmbio social, seja com fornecedores, seja com a comunidade ou com os próprios 

funcionários.  Portanto,  uma ampla responsabilidade em difundir  valores que influenciem 

uma  modificação  social  visível,  capazes  de  congregar  a  característica  empresarial  à 

subjetividade dos processos sociais.

Relembrando um conceito de Parker (1998 apud SOUZA; DAMKE, 2005) expondo 

que apesar do processo de privatização abre-se uma nova e importante oportunidade para 

atuação de multinacionais no Brasil,  porém aumenta respectivamente a responsabilidade 

dessas empresas por  decisões  anteriormente  exclusivas  do estado e  que  influencie  os 

rumos da nação. E o não atendimento das exigências locais pode levar à interrupção dos 

negócios e o corte da adoção dos seus produtos por parte da população. 

O Grupo Neoenergia foi privatizado em 1997, e desde então está sob o comando 

do Grupo espanhol  Iberola Energia  S/A,  apresenta um posicionamento  sustentável  com 

práticas sociais responsáveis, representadas pelo programa Energia Pra Crescer, pela sua 

Política Ambiental e pelo seu Código de Ética, que passou a existir com base em valores, 

princípios e convicções elogiáveis por parte dos gerenciadores das empresas do Grupo, 

além de alia-se a uma tendência de sobrevivência mercadológica. 

As empresas do Grupo Neoenergia, através de suas política de gestão estratégica 

trabalham os princípios da responsabilidade social  com seus stakeholdes,  ou seja, seus 

funcionários, fornecedores, clientes, comunidade, governo e sociedade. 

Resgatando um conceito de Borger (2001), sobre o relacionamento da empresa 

com seus stakeholderes, e o retorno adquirido com essa prática. Indicando que atuar numa 

organização  empresarial  de  forma  socialmente  responsável  não  implica,  desistir  dos 

objetivos  econômicos,  mas  sim  agregar  valores  sociais  a  essa  administração,  como 

discorrer  sobre os impactos na comunidade,  ser mais eficaz na geração de emprego e 

renda  dos  funcionários,  no  também  o  investimento  de  sua  educação  e  na  adoção  de 

políticas ambientalmente compatíveis.

 O retorno dos investimentos  do Grupo Neoenergia  vem sendo alcançado  em 

longo prazo, desde 1997, como está demonstrado nos Balanços Sociais, tanto do Grupo 

Neoenergia, como de suas distribuidoras de Energia Elétrica, através do reconhecimento 

nacional e empresarial, e o ganho de prêmios, parcerias e vantagens à corporação.

Em sua política de gestão, o Grupo Neoenergia, através do reconhecimento de 

instâncias  certificadoras,  e  da mídia,  apresenta  uma imagem de  excelência,  para  seus 

consumidores,  que  passam  a  reconhecer  a  corporação.  Dá  maior  visibilidade  e 

concordância  à  marca;  produz  uma  boa  reputação  corporativa,  além  de  motivar 
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funcionários,  impactando  na  fixação/conquista  da  capacidade  funcional  e  no  clima 

organizacional de produção.

Como não é possível assegurar uma gestão de sucesso, apenas com a efêmera 

aparição  nos  meios  de  comunicação,  sem  discurso  coerente  com  a  prática,  o  Grupo 

Neoenergia  demonstra  seu  desempenho através  de documentos  legitimadores,  como o 

balanço  social,  e  certificações  do  IBASE,  como  também o  selo  de  empresa  amiga  da 

criança.

Além  da  identidade  do  Grupo  Neoenergia  ser  fortalecida  à  medida  que  seus 

stakeholderes fomentam e participam de projetos sociais, estruturando todo um grupo em 

torno de um objetivo comum.

O Grupo Neoenergia se posiciona preparado para essa nova tendência, que é da 

responsabilidade social corporativa atuar como uma nova missão em gestão estratégica, 

configurando-se mais do que uma moda ou um novo conceito em gestão corporativa, mas 

sim  um  artifício  de  edificação  contínua,  já  que  a  responsabilidade  social  vista 

estrategicamente, lida com as questões sociais justamente onde está inserida a prestação 

de seus serviços, ou seja, no meio ambiente e na sociedade. 

O grupo Neoenergia,  com a fomentação dos programas sociais  demonstra um 

novo olhar sobre a sua ampliação econômica, estando ligada à dimensão social, alinhando 

questões  do  Setor  de  Energia  Elétrica  a  uma  economia  mais  solidária  e  à  ética  da 

colaboração. 

A responsabilidade social, presente no Grupo Neoenergia está arquitetada como 

uma estratégia de beneficiamento da reputação, ampliação da competitividade, estando o 

grupo  sempre  preparado,  para  possíveis  mudanças  no  mercado,  e  aparecimento  de 

concorrentes diretos. E em decorrência desses aspectos supracitados a uma melhora na 

imagem corporativa e avanço de seus lucros. Este processo de construção da imagem do 

Grupo Neoenergia é realizado diariamente, pois é o resultado da soma de mensagens que 

o público recebe sobre organização. Neste sentido, a comunicação transparente e ética tem 

função crucial.

As  relações  comerciais,  tanto  no  Setor  de Energia  Elétrica,  como nos demais 

setores  empresariais,  exigem  ao  mesmo  tempo  credibilidade  e  sustentabilidade  das 

corporações. Assim o Grupo Neoenergia trabalha com os princípios de sustentabilidade, 

não  focando  só  a  esfera  ambiental,  mas  trazendo  uma  preocupação  também  com  as 

aparências  sociais  e  com  os  impactos  que  suas  empresas  trazem  aos  seus  diversos 

parceiros, onde podemos perceber essa característica na sua ação social e na repercussão 

de seu desempenho na mídia.

O Grupo Neoenergia sabe que existe um segmento de mercado significativo que 

considera o nível de responsabilidade social das empresas em suas decisões de compra, 
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os consumidores. O Grupo ao promover a inclusão social, as práticas de sustentabilidade e 

o  patrocínio  da  educação,  cultura  e  esportes,  encontrando  uma  oportunidade  se 

relacionarem  com  qualidade  com  os  seus  consumidores,  atingindo  seus  objetivos, 

crescimento econômico, divulgação de serviços.

Outros  impactos  e  vantagens  foram  evidenciados  na  dinâmica  do  Grupo 

Neoenergia por ele se posicionar socialmente responsável. O grupo quando trata bem seus 

funcionários  assegura  auferir  maior  produtividade  e  lealdade,  e  garante  uma  menor 

ocorrência de absenteísmo, ou seja, a ausência de seus funcionários na empresa, seja por 

atraso ou outro motivo. 

O grupo Neoenergia na medida em que fornece produtos e serviços de qualidade 

gera consumidores satisfeitos e fiéis, que adquirem os produtos da empresa, e constroem 

um  bom  relacionamento,  essa  característica  contribuirá  não  só  agora,  mas  também 

futuramente,  com  o  aparecimento  de  uma  possível  concorrência,  pesando  os  serviços 

Neoenergia na decisão de adoção do serviço. 

Com o constante investimento em projetos para a sociedade, fomentando o bem a 

comunidade  o  Grupo  Neoenergia  embolsa  diversos  retornos,  entre  eles  melhor  infra-

estrutura  para  apoiar  as  empresas do Grupo  em longo  prazo e  menores  restrições  do 

mercado.

Com este  trabalho,  torna-se evidente  que,  além dos ganhos  a  longo  prazo,  o 

Grupo  Neoenergia  com  suas  ações  de  responsabilidade  social  trabalho  em  prol  de 

melhorias a curto prazo, criando uma imagem positiva entre os funcionários, consumidores, 

fornecedores  e  comunidade,  facilitando  um  relacionamento  à  marca,  melhorando  a 

reputação da empresa, além de suprir ás expectativas de uma parcela significativa de seus 

consumidores.
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