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1.Introdução
A motivação para esta pesquisa decorre, quer da constatação que, em Portugal e na Europa, as
pequenas e médias empresas (PMEs) representam a quase totalidade do tecido industrial existente,
quer da curiosidade individual sobre o impacto que o papel social das empresas tem no seu sucesso
competitivo. A responsabilidade social (RS) é um tema muito em voga atualmente e cada vez mais
praticada pelas empresas, mas as PMEs têm características próprias que podem condicionar ou
facilitar a prática de iniciativas enquadradas nesta perspectiva social. Pretende-se assim avaliar em
que medida a responsabilidade social das empresas se relaciona com uma eventual vantagem
competitiva, ao nível do universo das PMEs.
A escolha do tema e o objectivo prende-se com o intuito de compreender a dinâmica da
implementação de medidas socialmente responsáveis por parte das PMEs em Portugal, e se
porventura existe a familiarização com esta temática e preocupação na criação de uma gestão
socialmente responsável. Pretende-se perceber quais as motivações, se elas existirem, inerentes à
adoção de uma política que considere a responsabilidade social integrada numa política de gestão de
forma a proporcionar um desenvolvimento e apoio a projectos na área da solidariedade social, saúde,
ambiente e de que forma isso pode ou não influenciar a forma como operam e realizam os seus
negócios.
No âmbito do cenário macroeconómico mundial assistimos cada vez mais a alterações profundas nos
padrões tradicionais de funcionamento quer das sociedades em particular, quer das relações entre
países em geral. Esta nova ordem manifesta-se em todas as vertentes da atividade humana e em
toda a sua complexidade; do económico ao político, do social ao cultural. Somos, assim, confrontados
com uma nova teia de relações que hoje colocam desafios cada vez mais complexos a todos os
atores sociais e que, só poderão ser superados num ambiente de responsabilidade partilhada.
Sabemos hoje, que neste contexto só sobreviverão os que souberem unir esforços com vista à
superação das desigualdades que decorrem diretamente dos fenómenos de globalização mundial,
promovendo um desenvolvimento mais sustentado.
Se isto é verdade relativamente às relações entre países, o mesmo acontece relativamente às
organizações que nas diferentes sociedades se dedicam à promoção do bem-estar social ou à
produção de bens ou serviços. Tanto no tecido empresarial português, como no europeu, as
pequenas e médias empresas têm uma importância dominante, constituindo o principal impulsionador
para o desenvolvimento económico dos países onde exercem a sua atividade, gerando emprego e
promovendo o bem-estar social.
A responsabilidade corporativa ou de sustentabilidade é, portanto, uma característica proeminente da
literatura de negócios e na sociedade, abordando temas de ética nos negócios, desempenho social
corporativo, cidadania corporativa global, e das partes interessadas.

Em 2001, é publicado, pela Comissão Europeia (CE), o Livro Verde: Promover um Quadro Europeu
para a Responsabilidade Social das Empresas, em que se define a responsabilidade social como a
adoção de medidas voluntárias por parte das organizações. Esta iniciativa visa proteger os recursos
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actuais e salvaguardar as gerações de hoje e as futuras, incrementando um ambiente mais limpo e
mais sustentado.
Enquanto no passado as empresas de todas as dimensões tinham como objetivo principal e, muitas
vezes, único a obtenção do lucro na economia atual, os empresários rapidamente compreenderam
que as suas empresas não são ilhas isoladas, antes constituem parte integrante da comunidade em
que estão inseridas. Assim é necessário adoptar determinados comportamentos e implementar
acções, que tenham em atenção, não só, todos os membros dessa comunidade, mas também, o local
em que se inserem privilegiando, nomeadamente, a segurança e a defesa do meio envolvente. Esta
mudança de orientação por parte das empresas teve como consequência, o foco na problemática da
responsabilidade social, como forma de promoção do bem-estar global (CRIS, 2012; CE, 2011).
A responsabilidade social é muitas vezes associada a atos de caridade, donativos e filantropia, que
geralmente as grandes empresas integram na sua estratégia, mas ser socialmente responsável vai
para além desta visão reducionista. A responsabilidade social corporativa (RSC) e a responsabilidade
social empresarial (RSE) são dois conceitos associados à RS, a principal diferença entre eles é a
integração da RS na estratégia global da empresa (SIAC, 2010; Jenkins, 2006).
A maioria das PMEs portuguesas não possuem planeamento estratégico, por isso os
comportamentos socialmente responsáveis são vistos como RSE, mas quando integrados de forma
estratégica são denominados Responsabilidade Social Corporativa (SIAC, 2010).
As PMEs têm pouca visibilidade quanto à realização de práticas de RS porque, ao contrário das
multinacionais e das grandes empresas, não conseguem tornar públicas as suas iniciativas, como a
adoção de “códigos de conduta”, “cartas de direito”, declarações e rótulos de qualidade, seja porque
se debatem com elevada escassez de recursos, seja porque não são valorizadas pela sua cultura
empresarial (CES, 2003). Na literatura, a maioria das investigações sobre responsabilidade social
centra-se nas grandes empresas, existindo poucas publicações que, especificamente, abordem a RS
nas PMEs. Pretende-se contribuir para suprir esta lacuna e investigar como cada vez mais as PMEs
estão mais familiarizadas com esta temática, graças à promoção de várias campanhas específicas de
informação e de sensibilização, promovidas por organismos públicos e associações empresariais, das
quais se destaca o projecto “Ser PME responsável”, promovido pelo IAPMEI, que teve como objectivo
diagnosticar e identificar as práticas de responsabilidade social dentro das PMEs (CES, 2003;
IAPMEI, 2007). No entanto, há que analisar também como transformar a RS praticada numa
vantagem competitiva que contribua para o sucesso das PMEs. Mais concretamente, é de que forma
um comportamento socialmente responsável permite a obtenção de uma vantagem adquirida sobre
os concorrentes, oferecendo aos clientes maior valor, seja por meio de preços mais baixos ou por
meio de benefícios e serviços que justificam preços possivelmente mais elevados. Para os produtores
envolvidos no marketing de nicho, encontrar e sustentar uma vantagem competitiva pode significar
aumento de lucro e um empreendimento que seja sustentável e bem-sucedido a longo prazo (Ehmke,
2008).
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1.1.Definição do problema
Os comportamentos e exigências dos consumidores, bem como os problemas causados ao ambiente
pelas empresas, contribuíram para uma maior preocupação social das empresas perante a
comunidade. O objectivo principal deste estudo é identificar e analisar o perfil e comportamento das
empresas perante a responsabilidade social e de que forma isso pode conferir algum tipo de
vantagem competitiva. Este objectivo será estudado no contexto das PMEs, tendo em conta as várias
dimensões e áreas de intervenção, e ainda compreender o comportamento dos gestores perante esta
temática. Espera-se assim contribuir para uma melhor compreensão do comportamento das PMEs
perante a RS, dado não existirem muitos estudos em Portugal sobre a matéria. Espera-se assim
contribuir para desenvolver estratégias de RS facilmente aplicáveis a empresas de menor dimensão,
que as possam impulsionar numa possível vantagem competitiva, se tal for possível.
Numa primeira fase, e recorrendo à literatura existente, ir-se-á analisar o conceito de
responsabilidade social, a sua contextualização e evolução, bem como qual a sua influência junto dos
stakeholders da empresa.
Numa segunda fase, ir-se-á analisar o perfil e o comportamento das PMEs, procurando descrever
possíveis vantagens competitivas relacionadas com a RS.

1.2 Objectivo e questões de investigação
Pretende-se investigar que práticas existem nas empresas que possam ser enquadradas num
conceito de RS; Se a implementação destas práticas é intencional e explicita ou não, e se as mesmas
acontecem de forma esporádica ou regular. Com esta informação, ir-se-á explorar de que forma as
politicas de RS são vistas e/ou determinantes de vantagem competitiva para estas empresas.
Por outro lado, e após a revisão da literatura exposta surgem outras questões secundárias às quais
esta investigação poderá responder mas que não constituem o principal objectivo do trabalho. A
saber, averiguar se o facto de serem PMEs confere alguma flexibilidade e se isso pode ser um fator
facilitador para a implementação de práticas de RS, ou se, por outro lado, a utilização dos recursos
que possuem exclusivamente nas operações do dia-a-dia não permite o desenvolvimento de práticas
de RS. Outra questão que surge é se a implementação de RS, quando acontece nas PMEs, pode ou
não traduzir-se em vantagens para a empresa, a nível interno nas áreas financeira, organizacional ou
junto dos seus colaboradores, e a nível externo nas áreas do ambiente e da comunicação e
comerciais. As motivações dos proprietários gestores para a implementação destas práticas, se são
forçados pelas relações comerciais, ou se o fazem por iniciativa própria, e como se realiza a
comunicação a nível interno e externo, bem como a sua formalização. Os objectivos especificados
traduzem-se nas seguintes questões:

Questão 1: Qual o grau de familiarização do tema responsabilidade social junto dos gestores e
proprietários das PMEs portuguesas?
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Questão 2: No caso da existência de um plano estratégico da empresa, estas medidas e práticas de
RS estão especificadas e calendarizadas? E se estes procedimentos dependem da dimensão da RS
em questão

Questão 3: Como são implementadas no terreno, as práticas de responsabilidade social nas PMEs, e
se existem?

Questão 4: Qual a natureza explícita e implícita destas práticas?

Questão 5: Este tipo de práticas conferem vantagens competitivas Internas ou externas às PMEs? De
que tipo?

1.3.Estrutura da dissertação
Este projeto apresenta, num primeiro capítulo o enquadramento geral do tema e uma descrição breve
da realidade em que se insere este universo empresarial, quer a nível nacional quer a nível europeu.
O segundo capítulo destaca a importância das PMEs, através da descrição das realidades nacionais
e europeias, e caracteriza as principais práticas de gestão nas PMEs.
Na revisão da literatura sobre esta problemática, descrevem-se os processos de gestão e as
estratégias de negócio em geral. Clarifica-se também o conceito de responsabilidade social e como é
aplicável nas empresas de uma forma geral quer a nível externo e interno, quer nas grandes quer nas
pequenas empresas
Ainda na revisão da literatura clarifica-se a incorporação do conceito nas PMEs: vantagens e
motivações na sua implementação e os principais fatores inibidores e facilitadores. Será também
objeto de análise a responsabilidade social e o seu enquadramento estratégico, destacando as várias
estratégias de actuação, bem como as eventuais vantagens competitivas, e a sua formalização e
comunicação. Posteriormente são descritas algumas práticas de avaliação da responsabilidade
social.
No capítulo 4 é exposta a metodologia utilizada, está também representado como será feita a recolha
de dados e o seu tratamento analítico.
Nos dois últimos capítulos, estão descritas a conclusão e as limitações que podem desencadear
algum tipo de futuras pesquisas.

2.Importância das PMEs
2.1.Descrição das realidades nacional e europeia das PMEs
De acordo com o decreto-lei nº372/2007, de 6 de Novembro, as empresas em, função da sua
dimensão, podem ser classificadas em micro, pequenas e médias, dependendo do número de
efectivos e do volume de negócios. Analisando a tabela 1 constata-se que se uma empresa possuir
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menos de 10 efectivos e tiver um volume de negócios inferior ou igual a 2 milhões de euros, é
considerada uma micro empresa; uma pequena empresa tem no máximo 50 efetivos, apresentando
um volume de negócio nunca superior a 10 milhões de euros; a média empresa não deve apresentar
um número de efectivos superior a 250 e um volume de negócios não superior a 50 milhões de euros
(IAPMEI, 2007).

Dimensão

Nº de Efetivos

Volume de Negócios (VN)
ou Balanço Total (BT)

PME

< 250

<= 50 Milhões de Euros (VN)
ou <= 43 Milhões de Euros
(BT)

Micro

< 10

<= 2 Milhões de Euros

Pequena

< 50

<= 10 Milhões de Euros

Média

As PME que não forem micro ou pequenas empresas

Tabela 1-Classificação de PME´s segundo o decreto lei nº372/2007 (IAPMEI, 2007)

Segundo dados do INE no seu relatório de 2010 “Número de empresas diminui”, existiam em Portugal
1 168 964 empresas, um valor ligeiramente inferior face ao ano de 2009. Dessas, 99,9% eram PMEs,
destacando-se a importância que têm no tecido empresarial português, especialmente em áreas de
negócio não financeiras como indicado nas tabelas 2 e 3 (INE, 2012).

Tipo de empresa
Total de empresas
Peso no total
Tx.Var. (%)
Por actividade
Empresas financeiras
Peso no total
Tx.Var. (%)
Empresas não financeiras
Peso no total
Tx.Var. (%)
Por dimensão
PMEs
Peso no total
Tx.Var. (%)
Grandes
Peso no total
Tx.Var. (%)

Empresas Pessoal ao serviço Pessoal remunerado Volume de negócios
Nº
10^3
1168964
3960734
3122505
401261320
100
100
100
100
-4,5
-2,3
1,1
3,9
28614
2,1
-2,7
1144150
97,9
-4,6

117466
3
0,3
3843268
97
-2,4

96061
3,1
1
3026444
96,9
-1,2

44871210
11,2
-1,2
356390110
88,8
4,6

1167811
99,9
-4,5
1153
0,1
1,4

3071709
77,6
-3,4
889025
22,4
1,5

2235410
71,6
-2,2
887095
28,4
1,5

219964288
54,8
1,6
181297032
45,2
6,8

Tabela 2-Situação empresarial em 2010 e 2009 (INE, 2012)
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Indicadores
Total
Pessoal ao Serviço (Nº)
Peso no total(%)
Tx.Var.09/10 (%)
Pessoal Remunerado(Nº)
Peso no total(%)
Tx.Var.09/10 (%)
Gastos com o pessoal (10^3 €)
Peso no total(%)
Tx.Var.09/10 (%)
Remuneração (10^3 €)
Peso no total(%)
Tx.Var.09/10 (%)

3843268
100
-2,4
3026444
100
-1,2
52231992
100
1,1
40544335
100
1,5

Empresas não financeiras
Por Dimensão
PMEs
78.7%
78,7
-3,5
73%
73
-2,2
64.4%
64,4
-0,6
64.9%
64,9
0,1

Grandes
21.3%
21,3
1,7
27%
27
1,6
35.6%
35,6
4,3
35.1%
35,1
4,2

Tabela 3-Indicadores do emprego em 2010 nas empresas não financeiras (INE, 2012)

Segundo o estudo, “The economic role of SMEs in the world economy”, a crise económica instalada
na zona europeia não impede que as PMEs continuem a desempenhar um papel importante na
economia, contabilizando 99.8% das empresas existentes. Esta percentagem equivale a um total de
20.7 milhões de empresas, assumindo uma participação de 58,1% no VAB (valor acrescentado bruto)
na UE relativo a 2012, conforme a tabela 4 (ECORYS, 2012).

Micro
Número de empresas
Número
%
Emprego
Número
%
Valor Anual Bruto
Milhões (Euros)
%

19143521
92,2

Pequena
1357533
6,5

Média

PMEs

226573 20727627
1,1
99,8

Grandes

Total

43654 20771281
0,2
100

38395819 26771287 22310205 87477311 42318854
29,6
20,6
17,2
67,4
32,6

1,3E+08
100

1307360,7

6179271
100

1143936
18,5

1136244
18,4

3587540
58,1

2591732
41,9

Tabela 4- Número de empresas, percentagem de empregos e VAB no EU-27, tendo em conta a sua classificação, dados
relativos a 2012 (ECORYS, 2012)

Estes dados destacam a importância que as PMEs possuem no desenvolvimento económico
Nacional e Europeu. Ao nível dos trabalhadores ao serviço, as PMEs empregam cerca de 78,7%
pessoas do total de pessoas empregues nas grandes e pequenas empresas, apresentando uma
grande percentagem de pessoal remunerado, cerca de 73% como se pode observar na tabela 3. Na
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tabela 4 observa-se que o VAB no ano 2012 relativo às PMEs é superior ao das grandes empresas,
evidenciando assim mais uma vez, a importância das PMEs, na economia social.

2.2.Gestão nas PMEs
Num estudo realizado por Gray et al.(2012) estabeleceram-se pontos chaves para as pequenas e
médias empresas atingirem o “sucesso”. Seguindo este estudo o sucesso pode estar associado a um
bom desempenho financeiro, e ao foco em medidas como a manutenção do fluxo de caixa, ou criação
de valor para o accionista. O desempenho não financeiro é também importante para o sucesso
através da realização pessoal do próprio gestor. O aumento da reputação e contribuição activa para a
sociedade estavam entre os objectivos dos gestores mais altruístas. A figura 1 mostra alguns
indicadores importantes para o sucesso de uma PME segundo este estudo.
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40
30
20
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0

Elevada Satisfação do
Cliente
Crescimento do lucro de
negócio
Elevada retenção de
clientes
Aumento da reputação
pessoal
Indicadores "Sucesso"

Figura 1- Indicadores de sucesso nas Empresas (Gray et al.,2012)

Os pontos chaves definidos por estes autores que têm influencia no desempenho das PMEs foram
(Gray et al.,2012):
 Finanças
 Fluxo de caixa e liquidez
 Inovação
 Capital Social e WEB
 Orientação de Aprendizagem
 Aconselhamento e manutenção
 Outsorcing e exportação

A maioria das PMEs utiliza apenas uma fonte de financiamento para iniciar o negócio, a principal
fonte é a poupança pessoal, em segundo lugar surge o uso de um empréstimo bancário. Como meios
de financiamentos menos utilizado surgem os empréstimos por parte de amigos ou familiares e os
contratos de leasing.
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A necessidade de monitorizar o fluxo de caixa é extremamente importante para o sucesso da
empresa. Por outro lado, demasiado dinheiro é considerado prejudicial, porque as PME têm
tendência a despender esse dinheiro e nem sempre com a sabedoria necessária, perdendo muitas
vezes a liquidez da empresa (Gray et al., 2012).
As PMEs são confrontadas com uma série de restrições, incluindo os recursos financeiros, as
inadequações da gestão e marketing, a falta de trabalhadores qualificados, deficiências na
informação externa e ligações, dificuldade em lidar com as regulamentações governamentais, a, a
relutância em mudar, a tendência para ignorar procedimento, o foco em necessidades de curto
prazo,e finalmente a falta de visão estratégica (Scozzi et al., 2005).
Segundo Lukács (2005), as PMEs contribuem de forma activa para o desenvolvimento local e
caracterizam-se por utilizarem mais intensivamente o fator trabalho e menos o fator capital, ao
contrário do que acontece nas grandes empresas. As PMEs criam oportunidades de emprego que
geram rendimentos fundamentais na redução da pobreza. Nos países que possuem uma maior
percentagem de pequenas empresas, as populações apresentam uma distribuição de bens mais
equitativa, o que assegura maior estabilidade social a longo prazo e menor disparidade económica
entre

as

zonas

rurais

e

urbanas,

fator

muito

importante

para

o

desenvolvimento

do

empreendedorismo e inovação (Handzic, 2006; Lukács, 2005).
As PMEs contribuem para a criação de sistemas económicos estáveis em que as pequenas e
grandes empresas estão interligadas. Estas ligações são igualmente importantes para atrair
investimento estrangeiro (Luetkenhorst, 2004).
Segundo Luetkenhorst (2004), as PMEs enquadram-se, geralmente, num de três tipos de ambiente
de negócio: mercados domésticos ou cadeias de valor nacionais, empresas que servem os mercados
internacionais e empresas subcontratadas nas cadeias de valor internacionais.
O processo de gestão nas PMEs é ainda pouco conhecido, normalmente varia consoante o gestor,
pois não existe uma estrutura formal de departamentos e o seu funcionamento depende, em grande
parte, das acções e iniciativas do proprietário (Luetkenhorst, 2004). A gestão das PMEs não
pressupõe uma estrutura formal, distinguindo-se das grandes empresas, pelo ambiente de grande
incerteza, por um portefólio de clientes muito reduzido, e pelo domínio maioritário do proprietário
gerente que se envolve excessivamente nas preocupações operacionais, retirando capacidade de
planeamento a longo prazo (Handzic, 2006).
Estas organizações, por se depararem com escassez de recursos, enfrentam muitas vezes situações
críticas que podem colocar em perigo a sua existência tais como: crises financeiras, despedimento de
pessoal, aparecimento de novos produtos e aparecimento de novos competidores. Todavia, a
capacidade de reação a estes acontecimentos, conduz à aquisição de novos conhecimentos e
constitui um processo de aprendizagem, essencial à formação de uma organização mais sólida e
sustentável. As PMEs, que tipicamente dispõem de poucos recursos humanos, são geralmente
empresas mais dinâmicas e ágeis do que as de maior dimensão (Handzic, 2006; Cardon & Stevens,
2004; Brand & Bax, 2002).
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3.Revisão da literatura
A linha de argumentação presente nesta revisão de literatura vai ao encontro dos objectivos
propostos: (1) num primeiro momento, como forma de enquadramento, pretende-se compreender a
evolução do conceito de RS e como é contextualizado o conceito da RS de uma forma geral no tecido
empresarial; (2) num segundo momento será feita a caracterização deste conceito no tecido
empresarial das PMEs, tendo em conta as várias classificações propostas por vários autores, bem
como a sua a eventual relação com a vantagem competitiva; (3),por último, é abordado o tema da
formalização e avaliação de RS.

3.1.Responsabilidade Social nas empresas
O conceito de responsabilidade social, segundo Castka et al. (2004), é o conceito que permite
conduzir as organizações de forma lucrativa, seguindo um rumo socialmente e ambientalmente
responsável, atingindo a sustentabilidade de negócio e a satisfação de todas as partes interessadas.
Este é um conceito que pode, ser aplicado em todas as organizações, independentemente do seu
tamanho ou tipo; desde públicas a privadas, desde PMEs a multinacionais, desde empresas
industriais a empresas prestadoras de serviços. Na figura 2 são descritas algumas partes
interessadas num processo de RS.

Acionistas
Comunidade
local

Clientes

Ambiente

Colaboradores

Partes
Interessadas

Sindicatos

Lideres de
Opinião

Admnistração
Central e
Local

Comunidade
financeira

Figura 2-Partes interessadas nos processos de RS (APICER, 2012)
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Existem inúmeras definições acerca de RS, umas de caracter mais geral e outras de caracter mais
específico, isto acontece por ser uma área com varias intervenções numa empresa ou organização.
Abaixo seguem-se algumas definições:
A Comissão Europeia descreve sumariamente a RS como a responsabilidade das empresas pelos
seus impactos na sociedade (Carrol, 1999).
Mcwilliams et al. (2005) define a Responsabilidade Social como “acções que promovem algum bemestar social, para além dos interesses da empresa e do que é exigido por lei." (Mcwilliams et al.,
2005,p.3).
A Business for Social Responsibility (BSR) define a responsabilidade social empresarial como "...
operar um negócio de uma forma que atende ou excede as expectativas éticas, legais, comerciais e
públicos que a sociedade tem do negócio.” A responsabilidade social é vista pelas empresas de
liderança como mais do que uma coleção de práticas discretas ou gestos ocasionais, ou iniciativas
motivadas pelo marketing, relações públicas ou outros benefícios para os negócios. Em vez disso, é
vista como um conjunto abrangente de políticas, práticas e programas que são integradas em todas
as operações de negócios e processos de tomada de decisões que são suportadas e recompensado
pela gestão de topo.
O World Business Council for Sustainable Development define a responsabilidade social como “o
compromisso contínuo por parte das empresas em ter um comportamento ético e contribuir para o
desenvolvimento económico, melhorando a qualidade de vida dos trabalhadores e suas famílias, bem
como da comunidade local e da sociedade em geral.. ” (WBCSD, 1998, p.3)
No entanto é importante relembrar que estas são apenas algumas interpretações da RSE. Várias
definições de RSE têm sido propostas e muitas vezes não apresentam uma definição clara, tornando
o desenvolvimento teórico e a sua avaliação muito difícil.
A ONU através da elaboração do Pacto Global veio propor os dez princípios nas áreas de direitos
humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, segmentando um pouco a RS e
estabelecendo princípios organizacionais para um comportamento social e ambiental de forma a
“fazer o que é correcto” (Nações Unidas, 2000).
Os primórdios da CSR começam essencialmente no ano 50. Segundo Bowens (1953) citado por
Carrol (1999), as maiores empresas eram centro vitais de poder e de capacidade de decisão que
influenciavam a vida de outros cidadãos e da sociedade. Bowens definiu a CSR como a obrigação
dos homens de negócios em adoptar práticas e decisões de forma a criar valor para a sociedade.
A década de 60 marcou uma evolução em termos de literatura sobre a responsabilidade social,
aumentando o nº de trabalhos publicados. Davis (1960) argui que a RS é uma ideia vaga e dispersa e
para uma melhor compreensão deve estar sempre associada ao contexto de gestão. Foi igualmente o
primeiro autor a associar um planeamento atempado a um comportamento socialmente responsável,
argumentando que este facto traduz-se um ganho económico a longo prazo. Este autor estabeleceu
entre a responsabilidade e o poder de negócio, criando a “lei de ferro da responsabilidade” que
defendia que a responsabilidade social do homem de negócios deve ser proporcional ao seu poder
social. Mcguire (1963) citado por Carrol (1999) definiu a RS como: “A ideia de responsabilidade social
supõe que a empresa não tem só obrigações económicas e legais mas também possui certas
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responsabilidades com a sociedade para além dessas obrigações”. Nesta definição já denotava a
ideia do que era a RS nesta década, e o princípio , que assentava maioritariamente no bem-estar da
comunidade exterior. Keith Paris e Robert Blomstrom (1966) citados por Carrol (1999) definiam a RS
de uma forma bastante semelhante a uma das muitas formas que existem nos dias de hoje referindo
que a responsabilidade social relacionava-se com a obrigação de uma pessoa em considerar o efeito
das suas decisões e actos em todo o sistema social.
Na década de 70 contribui bastante para a clarificação deste conceito a nível corporativo. Jonhson
(1971) citado por Carrol (1999) associou a RS a um instrumento para a maximização do lucro a longo
prazo. Este autor explanou uma visão “lexicográfica da responsabilidade social” onde é sugerido que
as empresas mais lucrativas podiam mais facilmente adoptar comportamentos socialmente
responsáveis. Nesta década de 70 começam a aparecer as contribuições para a clarificação do
conceito de RSE por parte de instituições e comités oficiais. O Comité de Desenvolvimento
Económico (CED) na sua publicação em 1971 refere que "as funções de negócios por consentimento
público e sua finalidade básica é servir construtivamente as necessidades da sociedade, para a
satisfação da mesma ".
O CED articulou uma divisão de três círculos concêntricos de definição de responsabilidade social
(figura 3): O círculo interno inclui as responsabilidades básicas claras para uma eficiente execução
económica -produtos, empregos e crescimento económico. O círculo intermediário engloba a
responsabilidade de exercer essa função económica com consciência na mudança de valores sociais
e prioridades: por exemplo, no que diz respeito à conservação do meio ambiente; contratação e as
relações com os trabalhadores; e obedecer a expectativas mais rigorosas de clientes. O círculo
exterior defende contornos mais abrangentes que as empresas devem assumir ao tornarem-se mais
amplamente activas para melhorar o ambiente social.

Objectivos mais
abrangentes na
esfera social
Manutenção da
funçao económica
basica tendo em
contas aspetos
sociais

Função económica
básica gerando
produto e empregos

Figura 3-Adaptado de Comité para o desenvolvimento económico (1971)
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Manne (1972) citado por Carrol (1999) acrescenta que é difícil distinguir uma acção que responda a
uma necessidade social de outra que seja puramente voluntária e defende que apesar de serem
conceitos bastante próximos, a filantropia e a responsabilidade social não têm igual significado.
Carrol (1979) defende que para o desenvolvimento de práticas de RS, os gestores devem ter uma
definição básica de responsabilidade social corporativa e uma enumeração clara das questões a que
essas políticas de responsabilidade social devem responder. Por último deve ser definido claramente
a filosofia de resposta a estas questões sociais.
Na década de 80, após as múltiplas definições de RS, começaram a surgir as várias áreas de
abrangência de RS e os vários tipos de comportamentos que podem ser adoptados. Inclusivé Jones
(1980) afirma que é muito difícil chegar a um consenso quanto ao que constitui verdadeiramente um
comportamento socialmente responsável. Dalton e Cosier (1982) também comprovaram esta
indefinição do que é um “comportamento socialmente responsável”, apresentado um modelo que
descreve uma matriz 2×2, com base nas dimensões legal/ilegal e irresponsável/responsável.
Apresentam assim quatro tipos de comportamento empresarial, concluindo assim que uma empresa é
considerada socialmente responsável quando incorre nas dimensões legal e responsável.
Na década de 90 Wood (1991) partindo dos quatros domínios de RS definido por Carrol (1979),
(económico, legal, ético e discricionário) identificou como eles se relacionam com os princípios de
responsabilidade social de legitimidade social (nível institucional), a responsabilidade pública (nível
organizacional), e critério gerencial (nível individual).

Seguidamente, identificou os processos de

capacidade de resposta social das empresas, que passaram além das categorias de respostas
definidas por Carrol em 1979 (reativa, defensiva, acomodativa, pró-ativa), e destacou esses
processos na área de RS como ambiental avaliação, gestão de stakeholders, e questões de gestão.
O modelo de Wood era muito mais abrangente do que as versões de Carroll (1979) e introduziu
matéria que era consistente com os modelos anteriores, colocando a CSR num contexto mais amplo
do que apenas uma definição autónoma. Nos dias de hoje vários autores definem de forma diferente
a RS, com diferentes dimensões e subdimensões como é descrito nos capítulos seguintes.
Em 2001, a Comissão Europeia publica o Livro Verde: ”Promover um quadro europeu para a RSE”,
onde é uniformizada a definição de RSE como a “integração voluntária de preocupações sociais e
ambientais por parte das empresas nas suas operações com outras partes interessadas”. Uma
empresa diz-se socialmente responsável quando integra nas suas operações, medidas que tenham
em conta o impacto económico, social e ambiental na sociedade e que assegure uma política de
gestão da abordagem tripla, ou seja, tendo em conta os lucros, o planeta e as pessoas. A principal
premissa presente no conceito de responsabilidade social é ir mais além daquilo que é a
conformidade legal.
A Comissão Europeia recomenda ainda uma divisão das acções e comportamentos da
responsabilidade social quer ao nível interno quer externo. A dimensão interna está assente
principalmente nas áreas de gestão de recursos humanos, gestão dos impactos ambientais e
recursos naturais, saúde e segurança no trabalho e adaptação à mudança. Na área da gestão de
recursos humanos, a promoção do bem-estar social entre todos os trabalhadores, é uma boa forma
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de tornar a empresa socialmente responsável, e é simultaneamente um ponto de partida para o
aumento dos índices de produtividade e para promover o equilíbrio entre a vida profissional e familiar.
São disto exemplo, ações que visem a formação para todos os trabalhadores; a eliminação da
discriminação promovendo políticas salariais justas e equitativas; alterações que promovam a
segurança e estabilidade nos postos de trabalho e a adopção de práticas de recrutamento não
discriminatórias.
Na área da saúde e segurança no trabalho, as empresas devem procurar implementar medidas
complementares à legislação em vigor. É vantajoso para a empresa porque permite evitar acidentes
de trabalho, custos diretos (instabilidade para a empresa e distúrbios na produtividade, despesas de
indeminização) e indiretos (a reputação da empresa é influenciada negativamente e reconversão de
outros trabalhadores para os lugares vagos).
No que diz respeito à área da adaptação à mudança, os fenómenos de fusões, aquisições e
deslocalizações de unidades produtivas são cada vez mais frequentes, devendo salvaguardar-se na
medida do possível os direitos dos trabalhadores, sem prejuízo da modernização necessária para
responder às exigências do mercado.
Por último na área da gestão do impacto ambiental e recursos naturais, o objectivo é a minimização
dos impactos ambientais com vista à promoção do ambiente sustentável, através da redução de
emissões poluentes ou produção de resíduos (Comissão Europeia, 2001).
A nível externo a empresa deve incluir nas suas preocupações não só os trabalhadores e accionistas,
mas também todas as pessoas e organizações que sejam afetados pela sua atividade produtiva
como: fornecedores, comunidade local e clientes, fomentando o respeito pelos direitos humanos e
pelas preocupações ambientais globais.
A integração da empresa na comunidade local é fundamental. Deve contribuir para o
desenvolvimento e crescimento sustentável, apoiando as causas da comunidade, criando estruturas
sociais de auxílio à população (residências e creches) e associando-se a eventos culturais e
desportivos. Este tipo de ações encoraja a produtividade e melhora a reputação junto de potenciais
clientes, influenciando a sua competitividade. “A reputação de uma empresa na sua zona de
implantação, a sua imagem não só enquanto empregador e produtor, mas também enquanto agente
no plano local, são fatores que influenciam a competitividade.”(Comissão Europeia, 2001, p.12).
Cada vez mais as empresas estabelecem relações comerciais com fornecedores e consumidores de
forma a reduzir a complexidade das operações e os seus custos. A seleção dos fornecedores já não
é feita apenas com base na política do menor custo, mas sim com base noutros fatores por forma, a
obter maior qualidade e fidelidade nos serviços prestados.
Relativamente aos direitos humanos as empresas e os setores, adotam cada vez mais medidas e
códigos de conduta, relacionados com as condições de trabalho, os direitos humanos e os aspetos
ambientais, que se destinam aos seus parceiros comerciais e colaboradores.
Por fim, atualmente as empresas devem estar dimensionadas à escala mundial, não podendo alhearse dos problemas ambientais globais, que resultam da sua actividade e da exploração de recursos
mundiais. Existem programas com objectivos de responsabilidade social a que as empresas se
podem propor, quer a nível europeu, quer a nível internacional.
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Segundo Faria (2015) existe uma contradição teórica da responsabilidade social, que reside no facto
de ser mais fácil para as grandes empresas darem resposta às solicitações de RSE e obterem com
isso algum tipo de vantagem, do que para as empresas de menor dimensão. Na tabela abaixo
observamos as principais diferenças entre as PMEs e as grandes empresas relativo à RS.

Grandes Empresas
Sistemas de gestão desenvolvidos e
participação em economias de escala que
permitem responder e monitorizar as acções
de SER

PMEs
Não dispõem dos recursos humanos e
financeiros para investir em acções de RSE, a
não ser que tragam benefícios imediatos e
tangíveis

Podem despender tempo e esforços no
desenvolvimento de relações interpessoais
com ONG e governos

Não dispõem de meios humanos e as suas
relações interpessoais são ao nível da
comunidade local

As marcas globais podem contratar serviços
de outsourcing para a sua produção e passar
essas responsabilidades para os seus
fornecedores enquanto ganham reputação
por adquirirem produtos socialmente
responsáveis

A realidade e natureza das PMEs não
permitem esta opção; pelo contrário, são elas
que se encontram abaixo da cadeia de valor
das grandes empresas

As marcas globais e as empresas líderes de
mercado estão em melhor posição para obter
ganhos comerciais nas suas actividades de
RSE

As PMEs do sul da europa têm em geral
menos relações comerciais diretas com os
consumidores do norte e por isso menos
hipótese de beneficiar de boa reputação

Têm uma rede de relações interpessoais
complexas e actividades de RSE podem ser
uma ajuda para as fortalecer, gerir e
compreender

Nestas empresas essas relações
interpessoais são estabelecidas directamente
com o gerente/dono

A RSE é o lado humano da globalização e um
meio fácil de entrada das empresas globais
nos mercados internos

Os mercados internos eram sectores onde as
PMEs dominavam

Tabela 5- RS nas empresas (adaptado de Faria, 2015)

3.1.1.Enquadramento estratégico da RS e vantagem competitiva
Uma estratégia competitiva é a procura por uma posição competitiva favorável de uma empresa em
determinada indústria. O principal objectivo numa estratégia competitiva é estabelecer uma posição
lucrativa e sustentada contra as forças competitivas que existem numa determinada indústria.
Existem dois tipos básicos de vantagem competitiva: líder de custo e diferenciação. Em qualquer
indústria existem 5 forças competitivas a afectar a atractividade da industria: a entrada de novos
competidores, a ameaça de produtos substitutos, poder de negociação dos compradores, poder de
negociação dos fornecedores e a rivalidade entre os competidores existentes, descritos na figura 4
(Porter, 1980).
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Figura 4-Forças competitivas (Porter,1980)

A estrutura de uma indústria determina a percentagem de valor que uma empresa consegue capturar.
Com a entrada de novas empresas e competidores numa indústria, o valor criado por uma empresa é
transferido maioritariamente para compradores, ou dissipado pelo aumento de custos competitivos. O
poder dos compradores determina a capacidade de retenção de reter o valor criado pelas empresas
para eles mesmo, diminuindo assim as margens para as empresas. A ameaça de substitutos
determina a capacidade que um substituto possui para cumprir as expectativas para o consumidor em
detrimento do produto existente, impondo um limite na quantia que um consumidor estaria disposto a
pagar pelo produto existente (Porter,1980).
O poder dos fornecedores determina a percentagem de valor criado para as empresas que é
apropriado pelos fornecedores em detrimento das empresas. A intensidade da competição actua de
maneira similiar à ameaça de novas entradas. Estas 5 forças competitivas existentes numa estrutura
industrial determinam a distribuição de valor criado por uma empresa (Porter,1980).
Porter (1980) a partir das cinco forças competitivas, define três potenciais abordagens estratégicas
genéricas de sucesso para superar os competidores numa indústria:

1.Liderança no custo
2.Diferenciação
3.Foco

Por vezes, a empresa pode prosseguir com êxito mais que uma abordagem estratégica, embora isso
raramente seja possível. A implementação efectiva de qualquer uma dessas estratégias genéricas
requer um compromisso total por parte da estrutura organizacional. Caso contrário, se existir mais do
que uma abordagem estratégica, pode levar a uma falta de compromisso dessa mesma estrutura. Se
uma empresa tiver sucesso na implementação da sua estratégia e se na indústria existirem
competidores com uma boa performance competitiva permite à empresa um retorno ligeiro, se na
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indústria existirem competidores com fraca performance competitiva permite retornos mais elevados
(Porter,1980).

1.Liderança de Custo
A Liderança em custos requer uma estrutura de escala, em que a principal característica é a vigorosa
redução e minimização de custos em áreas como R & D, serviços, vendas, publicidade, e assim por
diante. O objectivo é o baixo custo em relação aos concorrentes através de toda a estratégia, embora
a qualidade, serviço, e outras áreas não possam ser ignoradas. Uma posição de baixo custo bem
sucedida traduz-se em retornos para a empresa acima da média na sua indústria, apesar da
presença de uma forte concorrência competitiva. Uma política de baixo custo é uma defesa contra a
rivalidade dos concorrentes, porque os seus custos mais baixos significa que ainda podem ganhar
retornos junto dos competidores que competem entre si. Uma estratégia de baixo custo proporciona
uma defesa contra poderosos fornecedores, através da maior flexibilidade para lidar com o aumento
do custo de entrada. Finalmente, uma posição de baixo custo normalmente coloca a empresa numa
posição favorável vis-a-vis com os substitutos presentes na indústria. Alcançar uma estratégia de
baixo custo requer uma grande percentagem de mercado, ou um acesso favorável às matérias
primas. Uma vez alcançada, a posição de baixo custo oferece grandes margens que pode ser
reinvestidas em novos equipamentos e instalações modernas para manter a liderança de custo
(Porter,1980).

2.Diferenciação
A segunda estratégia genérica é a de diferenciação, que tem como objectivo a diferenciação de
produto ou de serviços da empresa, criando algo que é apercebido como sendo único. Ressalte-se
que a diferenciação não permite à empresa ignorar os custos, mas eles não são o alvo estratégico
primário. A diferenciação, se alcançada, é uma estratégia viável para ganhar retornos acima da média
numa indústria, criando uma defensável posição para enfrentar as cinco forças competitivas, porque a
diferenciação junto do comprador aumenta a lealdade do mesmo, diminuindo a sensibilidade ao
preço. Uma estratégia de diferenciação significa muitas vezes uma quota de mercado não muito
grande, requer uma percepção de exclusividade o que é incompatível com uma grande quota de
mercado (Porter,1980).

3.Foco
A estratégia de foco passa pela concentração de mercado num grupo particular de compradores, que
se inserem num determinado segmento de mercado, ou num local geográfico específico. Uma
empresa que segue a estratégia de foco tem tendência a posicionar-se junto dum mercado alvo onde
existam poucos substitutos ou os competidores são mais fracos. Este tipo de estratégia para atrair o
nicho de mercado pretendido pode seguir uma estratégia de baixo, ou de diferenciação ou ambas
(Porter,1980).
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As empresas podem dedicar-se a uma produção de serviços ou bens mais específicos, focando-se
em competências mais centrais e específicas. Quando a competência central seguida pelas
empresas oferece algo único aos seus clientes e inimitável por parte dos seus competidores mais
directos, estamos perante uma competência distintiva tornando-se a base para a construção de uma
vantagem competitiva (Divandri & Youssef, 2011).
A vantagem competitiva pode implicar algumas destas características nas empresas: qualidade de
produto, concentração nos requisitos do cliente, investigação e desenvolvimento de novos produtos.
Para ser efectiva uma vantagem competitiva deve ser: difícil de imitar, aplicável a múltiplas situações,
único, sustentável e superior à concorrência existente. (Porter,1980)
Em suma, existem dois tipos de vantagem competitiva: baixo custo e diferenciação. O baixo custo é a
capacidade da empresa em produzir de forma mais eficiente do que os seus competidores. A
diferenciação é a capacidade de produzir um valor único e superior ao comprador, quer na qualidade
de produto, quer no serviço pós venda. (Porter,1980)
A escolha estratégica da empresa é importante para adquirir uma vantagem competitiva, e não pode
passar apenas pela satisfação do cliente. A questão crucial que tem influência na rentabilidade de
uma empresa é capacidade que a mesma possui para criar valor para os compradores.
Relativamente à responsabilidade social e estratégia, as actividades de RS surgem muitas vezes de
forma implícita sem que sejam planeadas estrategicamente, devido à falta de sensibilização e
informação, ignorando oportunidades de beneficiar a sociedade e de acrescentar valor às suas
ações. (Jenkins, 2006; Kramer & Porter, 2009).
A RS não é uma ferramenta estratégica para a maioria das PMEs, mas a sua existência é muito
importante para tornar o negócio sustentável e lucrativo. As organizações geridas de forma a
cumprirem esses objetivos, envolvem todas as pessoas no seu cumprimento e na sua monitorização,
ficando mais aptas para alcançar vantagens competitivas. Levar em linha de conta a RS melhora a
vantagem competitiva do negócio, estando os maiores benefícios relacionados com um melhor
planeamento estratégico e uma melhor racionalização dos recursos, permitindo um aumento dos
lucros (Castka et al., 2004). Jenkins (2006), revela que a RS traz benefícios a nível estratégico,
destacando uma subida na sua posição de mercado. Segundo Castka et al. (2004) e Jenkins (2006),
incorporar estas políticas de RS a nível estratégico não é fácil para as PMEs, mas uma vez
conseguido, traduz-se num maior crescimento do negócio.
Aproveitar as oportunidades para a criação de sistemas inovadores beneficia, simultaneamente, a
sociedade e a competitividade da empresa. As políticas de RS desbloqueiam a partilha de valor das
empresas através de investimentos que, reforçam a posição da empresa e a sua competitividade,
estabelecendo uma relação de simbiose entre o sucesso da organização e o desenvolvimento da
comunidade. Geralmente quanto mais relevante for a questão social, maior é a oportunidade de uma
empresa melhorar os seus recursos estratégicos e beneficiar toda a envolvente social (Kramer &
Porter, 2009).
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Os investimentos num contexto competitivo têm a capacidade de reduzir as restrições nas atividades
de cadeia de valor, como se comprova pela formação de trabalhadores e o aumento consequente da
produtividade, eliminando eventuais pontos de estrangulamento (Kramer & Porter, 2009).
Existem ainda medidas de RS espontâneas que estão ligadas a questões sociais com que as
empresas se preocupam esporadicamente. Neste caso, as medidas de RS quando incorporadas num
planeamento estratégico de forma concentrada, proativa, focada e integrada concertadamente com a
estratégia da empresa, são mais seletivas na escolha de oportunidades fazendo realmente a
diferença para a sociedade, e constituindo simultaneamente uma vantagem competitiva para a
empresa, que assim se destaca da concorrência (Kramer & Porter, 2009; Toppinen & Li, 2011).
Segundo Toppinen e Li (2011), as iniciativas de RS proporcionam às empresas um melhor acesso
aos mercados, redução de custos e riscos e diferenciação dos competidores através de activos
corporativos intangíveis (reputação e comunicação relativamente às partes interessadas). Estes
fatores levam a uma relação entre as iniciativas de RS e o seu potencial benefício. A adopção destas
práticas pode resultar em alterações na performance corporativa, incluindo o aumento da eficiência e
da tecnologia, melhor ambiente organizacional e inovações inspiradas em problemáticas relacionadas
com a RS. Pode também desencadear uma vantagem competitiva corporativa sustentável ou seja,
atingir características únicas que distinguem as empresas dos seus competidores por um período
longo de tempo, como descrito na figura 5.

Redução de
custos e riscos

Práticas
de RS

Diferenciação
através de
activos
intangíveis
corporativos
Melhor acesso a
mercados

Aumento da
eficiência e
tecnologia,
melhoria do
ambiente
organizacional,
gestão de
inovações
relacionadas
com questões de
RS

Vantagem
competitiva
corporativa
sustentável

Legitimidade
corporativa

Figura 5-Ligação entre RS e vantagem competitiva corporativa sustentável (Toppinen & Li, 2011)

As empresas não são responsáveis por todos os problemas existentes na sociedade, nem possuem
recursos para os resolver. Para adquirir uma maior vantagem competitiva, cada empresa deve
apenas responder aos problemas sociais de acordo com os seus recursos (Kramer & Porter, 2009).
Dai que a maior dificuldade que se coloca às PMEs é a fraca disponibilidade económica e a ausência
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de uma estratégia empresarial na elaboração destas práticas de forma a alcançarem uma vantagem
competitiva (Kramer & Porter, 2009).

3.1.2.RS, vantagem competitiva e performance económica
A obtenção de lucro é o objectivo principal à prossecução de um negócio. Baseado nisto, os
investidores, procuram nas suas decisões o máximo de rentabilidade e de retorno. Neste contexto,
Friedman (1970) defende que as empresas socialmente responsáveis incorrem muitas vezes em
desvantagens competitivas relativamente aos seus concorrentes, devido aos custos sociais
suportados, que diminuem a distribuição de lucros aos accionistas e dividendos aos investidores.
Xiping et al. (2014), defendem que a responsabilidade social ambiental é negativa para os lucros
numa indústria altamente poluente. A razão para esses resultados é que uma indústria poluente tem
um gasto significativo para diminuir impactos ambientais, sob a pressão da atenção pública .
Existem outros autores que defendem este tipo de abordagem entre vantagem competitiva e
responsabilidade social como Allouche e Laroche (2005). Estes autores defendem que a relação
negativa entre desempenho económico e responsabilidade social deve-se essencialmente a dois
fatores. No primeiro, é sugerido que a responsabilidade social resulta num aumento de custos, o que
leva à perda de vantagem competitiva relativamente ás empresas que investem menos nesta área.
Desta forma, as empresas socialmente responsáveis tendem a atingir performances menos positivas
no desempenho económico-financeiro. O segundo fator, envolve o oportunismo que existe na gestão,
quando o resultado contabilístico de uma empresa é favorável, procurando os gestores maximizar os
seus ganhos e reduzindo os custos sociais. Contudo, quando o desempenho económico não é
satisfatório, os gestores tentam melhorar as acções sociais da empresa, atribuindo os resultados
menos satisfatórios ao investimento nessas acções de maior vertente social.
A relação negativa estabelecida por Friedman (1970), defende que os gastos sociais vão diminuir os
lucros obtidos.
Contudo, segundo Xiping et al. (2014), as práticas de responsabilidade social têm efeitos
significativos sobre ROA, ROE, o que indica que as questões de RSE podem ajudar uma empresa a
reduzir os seus custos, levando a um aumento do lucro.
Em suma a relação positiva pode ser encontrada no facto de o investimento em acções socialmente
responsáveis poderem resultar em aumentos de produtividade, de imagem e de lucros na empresa
(Simpson & Kohers, 2002). Gunay (2010) defende, que as práticas sociais conferem vantagens
competitivas a longo prazo, porque os consumidores começam a adquirir produtos, de empresas
socialmente responsáveis.
Como se constata, existem inúmeros estudos que sugerem uma relação, positiva ou negativa, entre
RS e o desempenho económico, contudo trata-se de uma situação heterogénea na literatura, como
se reflecte na análise de Margolis et al. (2007).
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3.2.Responsabilidade social nas PMEs
A divulgação da responsabilidade social pelas PMEs ganha ainda mais importância se considerarmos
que as PMEs são os maiores contribuintes para o desenvolvimento da economia e do emprego, quer
pelo número de pessoas que empregam, quer pelo volume de negócios (INE, 2012; Kongolo, 2010).
Existem inúmeras PMEs que ao empenharem-se nas comunidades locais onde estão inseridas,
assumem um comportamento socialmente responsável (CE, 2001).
Para uma melhor análise e observação, Santos et al. (2006), estruturam as práticas de
responsabilidade social nas PMEs em 3 dimensões: económica, ambiental, social interna e externa.
Estas dimensões decompõem-se em vários items como se pode observar na figura 6:

Ambiental

Económica

•Gestão do impacto
ambiental

•Clientes
•Fornecedores e
parceiros comerciais
•Produtos e serviços

Social Interna & Externa
•Interna:
•Gestão de recursos
humanos
•Informação e
comunicação
•Serviços Sociais
•Gestão da mudança
organizacional
•Empregabilidade
•Saude e segurança e
Higiene do trabalho

•Externa:
•Comunidade

Figura 6-Dimensões das práticas de responsabilidade social (Santos et al., 2006)

Harwood et al. (2011), defendem que, o número de actividades a nível ambiental e social é mais
baixo nas PMEs do que nas grandes empresas, afirmando ainda que, quanto maior o número de
empregados, maior a propensão para as práticas sociais.
Enquanto as PMEs atribuem grande importância ao bem-estar dos empregados, as grandes
empresas, devido ao maior número de colaboradores, preocupam-se bastante mais com as
actividades de carácter social. A tabela 6 resume o total de iniciativas levadas a cabo na área social
pelas empresas que estes autores estudaram (20 PMEs e 101 grandes empresas).
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Actividades

PMEs

Grandes organizações

Trabalho de caridade
Acreditação SA 8000
Bem estar dos empregados
Projectos na comunidade
local
Protecção dos direitos
humanos
Politicas anti-corrupção
Responsabilidade do
produto

55
5
100
40

88
13
95
83

20

61

40
45

77
70

Tabela 6-Número de atividades sociais desenvolvidas (Harwood et al., 2011)

3.2.1.Fatores facilitadores da implementação de práticas de RS
Segundo Jenkins (2006) apesar de nas PMEs existirem recursos limitados, as dificuldades que estas
empresas enfrentam podem favorecer a implementação de práticas de RS, pois as restrições das
PMEs podem funcionar como fatores impulsionadores para melhor incorporar comportamentos
socialmente responsáveis. Os fracos recursos e as barreiras encontradas, podem contribuir como
alavanca para uma maior envolvência entre todos os colaboradores e a comunidade, desenvolvendo
uma maior consciencialização social e favorecendo a implementação de políticas de RS. As PMEs
têm características próprias que podem funcionar como fatores facilitadores para o desenvolvimento
do tópico de RS, entre as quais:


São flexíveis e adaptáveis, podendo responder rapidamente a uma alteração de
circunstâncias;



Geralmente são criativas e inovadoras, e estas vantagens podem ser aplicadas no
desenvolvimento de novas abordagens no que toca a estas políticas;



O proprietário gerente está mais próximo da organização, podendo influenciar de forma mais
directa os valores, a cultura da empresa e o desenvolvimento de RS;



A comunicação nas PMEs é mais fluida e aberta permitindo uma rápida disseminação de
informação de RS transversalmente a toda a organização;



Possuem poucos trabalhadores, logo os benefícios de qualquer acção tomada são sentidos
imediatamente, particularmente relativamente á satisfação e motivação do pessoal.
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3.2.2.Fatores inibidores da implementação de práticas de RS
Num estudo realizado sobre as PMEs portuguesas, Santos et al. (2006), referem que a
implementação das práticas de RS, é considerada dispensável, porque exige custos adicionais e
tempo, sendo raramente vista como um investimento. As PMEs não têm capacidade negocial para
influenciar as práticas de RS, porque muitos fornecedores e clientes não as valorizam na venda ou
aquisição de produtos. Segundo Luetkenhorst (2004), as práticas de RS são difíceis de implementar
nas PMEs porque estas utilizam todos os seus recursos nas operações do dia-a-dia e são
pressionadas a atingir metas económicas a curto prazo de forma a sobreviver, não havendo lugar
para o investimento a longo prazo. Ainda a falta de autonomia em relação às entidades reguladoras,
clientes e partes interessadas, limita a sua capacidade negocial para implementar estas políticas, ao
contrário do que se passa nas grandes empresas.

3.2.3.RS e suas vantagens
Segundo Santos et al. (2006) e Luetkenhorst (2004), a implementação de práticas de RS nas PMEs
traduz-se em vantagens internas e externas.
As vantagens internas revelam-se a nível financeiro, organizacional, e junto dos colaboradores da
empresa, conforme se enumera de seguida:


Financeiro: Escolha de uma rede de fornecedores convenientemente definida, bem como
uma racionalização em termos energéticos e um melhor planeamento das aquisições de
matéria-prima, permite a redução de custos operacionais;



Organizacional: Melhor conhecimento da legislação favorecendo o seu cumprimento. É obtida
mais e melhor informação relativa à comunidade e ao ambiente, os sistemas de gestão da
qualidade sofrem também melhorias. Todas estas situações conduzem a uma melhor
organização da empresa;



Colaboradores: Melhoram as suas qualificações e competências, o que leva ao aumento da
sua satisfação e moral. A lealdade aumenta porque a melhoria da reputação da empresa
contribui para atrair e reter colaboradores.

As vantagens externas compreendem as seguintes áreas: ambiental, comunicação e comercial.


Ambiental: As práticas de RS levam a um aumento da qualidade da gestão ambiental,
melhorando o desempenho ambiental global e reduzindo os custos operacionais;



Comunicação e Comerciais: A WBCSD- World Business Council for Sustainable
Development (2004) também realça que a RSE pode ser um forte instrumento de marketing,
como referido pelo responsável para a Europa. A avaliação do valor das empresas depende
cada vez menos dos seus ativos fixos, estimando que cerca de 75% do valor de capitalização
do mercado de uma empresa típica se baseia em ativos intangíveis, como a reputação, a
marca, a capacidade de trabalhar com os stakeholders e o poder de adaptação à mudança
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das expectativas sociais. A melhoria da imagem e reputação das empresas, devido às
práticas de RS, torna-as mais atractivas por parte dos investidores, aumentando a
cooperação com a comunidade.

Luetkenhorst (2004) e Coppa e Sriramesh (2013), destacam ainda uma melhoria nas relações
institucionais e governamentais, fatores que podem ser importantes e vantajosos para as empresas.
Os governos através da redução de burocracia, podem promover e incentivar a implementação deste
tipo de políticas de RS nas empresas.

3.2.4.Motivação para implementação da RS

De acordo com o tipo de ambiente em que as PMEs estão inseridas, podem adotar políticas de RS
diversificadas. As que são subcontratadas nas cadeias de valor internacionais, estão sujeitas a
cumprir as condições mínimas para a remuneração de empregados, condições de trabalho e
performance ambiental sendo muitas vezes forçadas a implementar práticas de RS (Perry & Towers,
2009).
As multinacionais exigem uma regulação mais apertada, principalmente no que se refere às políticas
externas com influência na opinião pública, nomeadamente, as práticas de RS, transmitindo os
objetivos de RS ao longo da sua cadeia de valor (Perry & Towers, 2009; Luetkenhorst, 2004).
As empresas que servem os mercados internacionais tendem a adotar medidas requeridas pela
regulação nacional e internacional, devido à pressão exercida pelo cliente ou pelo empreendedorismo
do gestor que, voluntariamente, implementa este tipo de políticas. Empresas que servem os
mercados domésticos ou cadeias de valor nacionais, adotam políticas de RS necessárias para
cumprir a legislação nacional e para responderem à comunidade local. Nos países em vias de
desenvolvimento, onde a legislação é menos restritiva e onde a comunidade local exerce menor
pressão, existe igualmente, uma menor obrigação por parte das empresas para proceder a este tipo
de práticas (Luetkenhorst, 2004).
Para além da pressão das grandes empresas explicitadas por Luetkenhorst (2004), as motivações
que podem levar uma PME a implementar práticas de RS são várias:


Valor ético- sociais do proprietário/dirigente da empresa: as motivações éticas são a principal
razão do envolvimento das PMEs com a RS. Este tipo de situação acontece sempre que os
empresários procuram recompensar a comunidade exterior através de actividades
comunitárias externas. Geralmente são donativos monetários à comunidade, que implicam
um menor envolvimento estratégico por parte da empresa (Santos et al., 2006; Coppa &
Sriramesh, 2013);



Melhoria da fidelidade dos consumidores e das relações públicas com a comunidade e
autoridades: estas medidas são extremamente visíveis para a sociedade, e se tiverem um
impacto positivo, conduzem ao aumento da reputação e imagem (Santos et al., 2006);
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Estabelecimento de uma boa relação com clientes e parceiros de negócio: este tipo de
práticas permite reforçar contactos pessoais com fornecedores, consumidores, parceiros
financeiros e até concorrentes, criando parcerias de confiança e relações comerciais de
auxílio mútuo fortes, que são fulcrais na gestão empresarial a este nível (Santos et al., 2006);



Aumento da motivação e satisfação dos trabalhadores: neste tipo de organizações
geralmente os donos mantêm uma ligação próxima com os seus empregados, interessandolhes promover um bom clima social interno a longo prazo, de forma a manter os empregados
mais produtivos, promovendo a saúde, segurança e a sua formação (Csonka e Zolt, 2011;
Santos et al., 2006).
As razões evocadas por Santos et al. (2006) são comprovadas por Harwood et al. (2011) que,
no seu estudo, defendem que a motivação mais recorrente para desenvolver este tipo de
práticas a nível ambiental e social, é porque é a coisa certa a fazer. A nível social, a segunda
motivação mais recorrente é a construção de boas relações externas, enquanto que, a nível
ambiental, é a redução do custo, como pode ser comprovado na figura 7.

Motivações ambientais
1. Coisa certa a fazer
2. Redução de custos
3. Relações externas positivas
4. Fatores distintivos para concurso
5. Recrutamento de empregado

Motivações Sociais
1. Coisa certa a fazer
2. Relações externas positivas
3. Redução de custo
4. Recrutamento de empregado
5. Fatores distintivos para concurso

Figura 7-Motivações para RSE (Harwood et al., 2011)

3.2.5.Estratégias de actuação de RS nas PMEs
Para Csonka e Zolt (2011), as atividades de RS para as pequenas e médias organizações, não são
apenas uma forma de comunicação, ou meros instrumentos de marketing, porque estão fortemente
associadas à imagem do seu proprietário, junto da comunidade em que se inserem.
Neste contexto, é igualmente interessante a visão de Burke e Logsdon (1996), que defendem que a
implementação de medidas nesta área valorizam a “responsabilidade social corporativa”, isto é,
devolvem às empresas benefícios estratégicos. Para a sua avaliação, definiram cinco critérios de
análise: centralidade, especificidade, proatividade, voluntarismo e visibilidade.
A centralidade apoia-se na definição da estratégia e na especificação de metas e objetivos da
organização. Imprime e clarifica a direção, melhora o feedback e permite uma melhor adequação de
todas as acções às metas, missão e objectivos previamente definidos. Por exemplo, na indústria
automóvel todas as medidas tomadas com vista à melhoria da segurança, são vistas como altamente
centralizadas para o seu fabricante, já na indústria farmacêutica a distribuição gratuita de um
medicamento para doença grave, permite uma melhoria da reputação da empresa no meio industrial,
na comunidade médica e nas instâncias governamentais.
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A especificidade permite capturar benefícios relativos a um programa de responsabilidade social
corporativa (RSC). Ao investir por exemplo, numa tecnologia de reaproveitamento de energia solar, a
empresa reduz simultaneamente os custos energéticos, mas também contribui para um benefício
para a comunidade, na medida em que, pode vir a beneficiar a sua capacidade energética.

As empresas que consigam antecipar futuras alterações de mercado, em ambientes de negócio muito
agitados, estarão melhor posicionadas para tirar vantagens dessa oportunidade actuando de forma
proativa. Estas práticas tomadas no âmbito da RSE são altamente rentáveis e afectam claramente o
desempenho. Uma empresa que consiga antecipar novas tendências e iniciativas no âmbito do
controlo da poluição estará mais habilitada para vencer desafios neste domínio. Quem por outro lado,
no âmbito das novas tecnologias, consiga antecipar a formação dum colaborador estará certamente
melhor posicionado para responder no futuro, a todas as situações de mudança nesta área.
Ainda no contexto da RS, o voluntarismo na antecipação de medidas que beneficiem empresas e
trabalhadores, são igualmente muito valorizadas quer interna quer externamente. Estão nesta
categoria as decisões que incidam sobre como exceder as normas mínimas de qualidade e
segurança no trabalho.
Outra característica directamente associada às práticas RS é a visibilidade que as empresas
conseguem quando as implementam. Regra geral, estas medidas captam a atenção dos meios de
comunicação, da comunidade local e reforçam a visibilidade interna, aumentando a motivação dos
trabalhadores, obtendo assim, melhorias na produtividade.
Na Figura 8 está esquematizada, a forma como se interliga a criação de valor e o processo de
tomada de decisão. Segundo Burke e Logdson (1996), as empresas criam valor, através do
investimento em novas tecnologias, novos produtos, na formação dos colaboradores e no aumento
da satisfação dos clientes.
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Dimensões
estratégicas
Centralidade:
proximidade dos
objetivos e da missão da
empresa
Especifidade:
capacidade de
capturar benefícios
para a empresa
Proatividade: grau de
planeamento em
antecipaçao de ameças
sociais

Voluntarismo: tomada
de decisao privada de
pressões externas

Criação de valor: Os
benefícios económicos
que a empresa espera
receber são
identificáveis e
mensuráveis

Visibilidade: a empresa
é reconhecida pelas
ações tornando-as
vísiveis

Figura 8-Ligação entre a estratégia e a RSE (Burke & Logdson, 1996)

Historicamente o conceito de estratégia tem vindo a sofrer evolução. Porter (1980) defende que as
empresas com acções estrategicamente definidas, seguram melhor a sua posição no mercado,
afastando-se dos seus concorrentes em matéria de custos, diferenciação e focalização.
Santos et al. (2006), a partir do cruzamento das estratégias, descritas no ponto 3.1.1 definidas por
Porter (1980), identificou quatro tipos de estratégias de negócio (ver Figura 9): focalização, custo,
inovação e diferenciação.
A estratégia de focalização concentra-se em produtos ou nichos de mercados previamente definidos
e que a empresa consiga produzir, segmentando o mercado.
A estratégia de custo centra-se na prática de custos baixos, através da realização de actividades com
menor custo que a concorrência.
A estratégia de diferenciação prevê a criação de produtos ou serviços com características distintas e
únicas para o consumidor, aumentando a fidelização e diminuindo a sua sensibilidade ao preço.
A estratégia de inovação introduz novos produtos e mercados com características inovadoras e
únicas.
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Custo

Focalização

Diferenciação

Inovação

•Actividades de
baixo custo

•Actividades
centradas em
serviço

•Desenvolvimento
de produtos e
serviços de valor
acrescentado

• Introdução de
novos serviços e
produtos

Figura 9- Estratégias de negócio (Santos et al., 2006)

Santos et al. (2006), a partir das estratégias de negócio descritas na figura 9, da atitude perante a RS,
e da influência dos parceiros e partes interessadas, identificam

quatro estratégias de

responsabilidade social nas PMEs, presentes na figura 10.

Estratégias RS
Estratégia de
negócio
Motivações

Obrigação
Custo

Reação
Focalização

Prevenção
Diferenciação

Voluntária
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Éticas

Benefícios

Económicofinanceiros
Financeiros
Ocasionais não
integrados
estrategicamente

Pressões de
grupo
Comerciais

Criação de
valor
Organizacional

Temporais
Regulares e
não
integrados

Conhecimento
Ocasionais e
integrados

Obstáculos
Periodicidade

Comunicação

Cooperação
Regulares,
integrado na
estratégia

Figura 10-Estratégias de actuação de RS com as estratégias de negócio (Santos et al., 2006)

A estratégia de obrigação conclui que as práticas de RS se desenvolvem espontaneamente, e regra
geral, fora da estratégia global da organização. A implementação de medidas RS visa apenas o lucro,
através da obtenção de incentivos públicos. As principais relações com as partes interessadas
dirigem-se a entidades públicas, com vista ao cumprimento legal das regras ambientais e laborais. As
PMEs debatem-se neste caso com os obstáculos tradicionais, a falta de recursos financeiros, a
escassez de dinheiro e muito fraco apoio público.
Pode ainda ser adotada uma estratégia de reacção; neste caso, trata-se duma visão focalizada em
produtos ou serviços rentáveis, ignorando os restantes. Normalmente existem práticas de RS mas
continuam a não ser integradas na estratégia global da empresa. Surgem por pressão de grupos

32

intervenientes no processo, que influenciam a orientação pontual da empresa. Embora neste tipo de
estratégia se procure fundamentalmente benefícios comerciais, aumentando a qualidade e vendas
dos produtos e serviços, os principais obstáculos são de natureza temporal, porque uma vez
implementadas, não se prolongam, nem se aplicam a todos os processos.
Sempre que a focalização do negócio se centra no desenvolvimento de produtos e serviços de
grande procura para os consumidores é muitas vezes utilizada a estratégia de prevenção. Os
benefícios principais situam-se na melhoria da comunicação; as empresas procuram melhorar a
imagem junto dos consumidores, dos parceiros de negócio e da comunidade em geral, assumindo
uma responsabilidade social e cívica, e um bom comportamento ético e social. São privilegiadas as
relações com sindicatos e com a comunidade em que a empresa está inserida. As práticas de RS
desenvolvem-se de forma ocasional e são integradas na estratégia da empresa.
Quando a estratégia do negócio se centra na introdução de novos produtos no mercado, é muitas
vezes aplicada a estratégia voluntaria. As empresas procuram obter vantagens competitivas e
investem no aumento da motivação dos colaboradores. Estão muito direccionadas para a inovação e
procuram melhorar a reputação institucional junto da comunidade exterior, procurando obter valor
através da fidelização dos consumidores.
Além disso nas relações empresariais as partes interessadas são escolas, universidades ou
instituições e entidades que se dedicam à inovação e à pesquisa. As estratégias de RS são
integradas na estratégia global e são aplicadas de forma regular. O principal obstáculo à sua
implementação é a falta de cooperação institucional das várias empresas existentes, e dentre elas,
apenas um número muito reduzido estará verdadeiramente empenhado no envolvimento com a
sociedade civil. (Santos et al., 2006)
A responsabilidade social é um compromisso das empresas para o benefício da sociedade em geral,
e isto pode acontecer, como modelo de gestão empresarial, ou como variável estratégica, ou sem
qualquer componente estratégica. As propostas estratégicas mais utilizadas são: filantropia,
cidadania, ética dos negócios, voluntariado, marketing social marketing de causas sociais, parcerias,
patrocínio, associações e colaborações estratégicas (Faria, 2015).
Segundo Faria (2015) a responsabilidade social está associada ao marketing de causas sociais e ao
marketing social. Enquanto o marketing de causas sociais está relacionado com valorização da marca
da empresa no compromisso em promoções sociais, o marketing social, está relacionado à área de
saúde pública e implica em desenvolver inovações sociais que provoquem mudança de
comportamento, atitudes e práticas individuais e colectivas.
Chiavenato (1999) tal como Santos et al. (2006), identifica quatro tipologias estratégicas, baseado
exclusivamente na postura das empresas em relação à RS: Estratégia proactiva, Estratégia
defensiva, Estratégia acomodativa, Estratégia obstrutiva.
A estratégia proactiva preenche todos os requisitos ao nível de iniciativas sociais. O comportamento
organizacional, antecipa-se na identificação de respostas e de planos de acção aos aspectos sociais
emergentes. A estratégia defensiva entende que a empresa deve ir de encontro ao mínimo legal
exigido nas expectativas sociais. A estratégia acomodativa procura satisfazer os critérios legais e
económicos que eticamente correspondem ao mínimo requerido, este tipo de estratégia sobrepõe a
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responsabilidade ética à responsabilidade social. A estratégia obstrutiva não revela qualquer intenção
com a responsabilidade social, relegando para segundo plano as questões sociais, e o elemento
económico sobrepõe-se a qualquer atitude socialmente responsável, o que corrobora com Friedman
(1970), afirmando que o compromisso com políticas de RS conduz a um fraco desempenho
económico.

3.2.6.Formalização e comunicação de RS

As empresas vão evoluindo na medida em que as suas áreas de negócio se vão diversificando, e os
processos de fabrico se vão aperfeiçoando. Na maior parte das grandes empresas, no sentido de
melhorar o ambiente social e a comunicação, está previamente definida a sua “missão”, os “códigos
de ética e de conduta”, que devem nortear o comportamento de todos os colaboradores e os
principais procedimentos que devem ser adotados. As políticas de RS estão normalmente
incorporadas e são aprovadas e adoptadas pela estratégia global do conjunto da organização
(Fassin, 2008; Kramer & Porter, 2009).
Quando se reporta e se publica a informação institucional, pretende-se levar todos os intervenientes a
refletir, e a tornar visíveis e mensuráveis as práticas, comprometendo o conjunto da empresa com a
sua implementação. Não basta comunicar e reportar as políticas e estratégias de RS, porque fazê-las
funcionar na prática é bem mais difícil (Fassin, 2008; Kramer & Porter, 2009). A formalização e o
reporte de relatórios auxilia na transparência e fomenta a colaboração de todos os intervenientes da
estrutura organizacional, mas as medidas devem ser concretas e executáveis, por isso é fundamental
que a essência da responsabilidade social assente na cultura organizacional e não apenas na
formalização (Fassin, 2008).
Nas PMEs, a formalização e comunicação de práticas têm uma importância fundamental. Estas
organizações lidam diariamente com a escassez de recursos e fracos meios e, por isso, não
apresentam geralmente relatórios que reportem as políticas de RS já implementadas ou a
implementar, não possuem bons canais de comunicação formal e por isso somos muitas vezes
levados a assumir que não as executam. Sempre que isto acontece, ausência de comunicação das
práticas de RS, estamos perante a “responsabilidade social silenciosa”. Esta responsabilidade social
silenciosa ocorre igualmente em países em desenvolvimento, mas apesar disso as empresas não
deixam de ter preocupações ambientais e sociais, acontece apenas que não as divulgam (Kramer &
Porter, 2009; Fassin, 2008).
Este é um aspeto que as PMEs podem aprender com as grandes empresas e por isso devem
continuar a envidar esforços no sentido de tornarem públicas todas as práticas. Por outro lado, os
gestores das grandes empresas também podem retirar da atitude dos proprietários das PMEs a
importância da componente social na gestão empresarial. Na verdade, estes estão em condições de
criar um ambiente familiar nas organizações que promovam o bem-estar dos seus colaboradores
(Fassin, 2008). A existência de normas ISO e outras formas de regulação que existem nesta área e
que regra geral, são adotadas pelas grandes empresas, não podem muitas vezes ser implementadas
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pelas PMEs devido à escassez de recursos, mas elas só por si também não garantem uma política
de RS eficiente (Fassin, 2008).
Outro fator a que as grandes empresas dão importância é a suposta imposição de condições éticas
no que toca às questões sociais e ambientais dos seus subcontratados. Este é um comportamento
com vista a elevar o nível de ética em toda a cadeia de abastecimento, mas não tem em conta os
elevados custos a que os seus subcontratados se sujeitam, sobretudo quando se tratam de empresas
de menor dimensão. (Fassin, 2008; Luetkenhorst, 2004).
A forma de relato e de comunicação que as empresas adoptam para a informação acerca da
responsabilidade social, depende essencialmente de dois aspectos: da normalização e do
conhecimento dos peritos para a sua divulgação. As PMEs, derivado dos seus constrangimentos
financeiros e da percepção que a prática de responsabilidade social é pouco significativa, realizam a
divulgação de maneira pontual e reduzida sem formalidade (Parsa & Kouhy, 2008).

No âmbito da informação externa veiculada, as PMEs têm dificuldades acrescidas, em relação ao que
se passa com as grandes empresas. Só são conhecidas a nível externo, as práticas sociais que
chamem atenção dos media e que causem impacto mediático. Por isso, segundo Murillo e Lozano
(2006), os proprietários tentam contornar a situação utilizando uma espécie de voluntariado
empresarial e as organizações de trabalhadores, como veiculo para a comunidade local. Uma
estratégia de comunicação externa pode trazer benefícios para a empresa tal como descrito na figura
11:

Respeito
acrescido pela
organização

Disseminação
de boas
práticas

Valorização da
empresa

Vantagens

Promoção do
espirito de
cooperação
com parceiros

Estabelecimento
de relações de
confiança com o
exterior

Figura 11-Vantagens de comunicação externa de RS (APICER, 2012)

O plano da informação interna também não deve ser negligenciado, pois uma boa estratégia nesta
área permite envolver toda a estrutura organizacional e leva a uma gestão participada pelos
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colaboradores, sobretudo na definição e estabelecimento de objectivos. Alcançando assim, maior
sucesso na implementação das políticas e no levantamento das necessidades, para uma melhor
integração nas áreas económica, social e ambiental (Murillo & Lozano, 2006; APICER, 2012).
Para que a informação circule sem constrangimentos estruturais é importante fomentar a realização
de reuniões periódicas que estimulem o aparecimento de novas ideias, fortaleça o espírito de equipa,
e que permita a discussão de temáticas relevantes para toda a actividade organizacional. A existência
de publicações internas das quais constem os objectivos e as políticas sociais mais relevantes, bem
como a criação de códigos de ética e de conduta que permitam normalizar e clarificar os
comportamentos ao nível da organização têm aqui um papel muito importante no envolvimento e
motivação de todos. Pode ser ainda um fator para a melhoria da comunicação a existência de um
manual específico para o acolhimento dos novos colaboradores, que contenha informações
relevantes sobre a empresa, os seus procedimentos e as suas rotinas diárias (Murillo & Lozano,
2006).
Uma estratégia de comunicação interna de responsabilidade social empresarial pode trazer inúmeros
benefícios para a organização, tais como os descritos na figura 12:
Melhor ambiente
de trabalho
Maior
facilidade de
recrutamento

Maior lealdade
dos trabalhadores

Vantagens
Maior
empenho e
produtividade

Maior
cooperação

Maior eficácia

Figura 12-Vantagens da comunicação interna de RS (APICER, 2012)

3.3.Avaliação das Práticas de RS

A eficácia das práticas de RS não é fácil de medir, pois os objectivos atingidos dificilmente são
mensuráveis.
A avaliação deve fundamentar-se na contribuição para os benefícios da sociedade e na melhoria da
competitividade para a empresa. Não é possível aos gestores avaliarem de forma direta estas
políticas apenas através da contabilização de ganhos ou perdas, contudo o seu aparecimento traduzse numa maior produtividade, que juntamente com os benefícios a nível organizacional (melhor
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ambiente de trabalho, um maior envolvimento do staff com os objectivos da empresa) levarão a uma
melhoria que pode ser avaliada nos seguintes parâmetros (Valiente et al., 2012):


Rotatividade de pessoal (“Staff Turnover”);



Ambiente de trabalho;



Taxa de acidentes;



Custos de formação;



Aumento de lucros;



Redução de desperdício.

Os métodos de avaliação da RS não geram consenso na literatura académica. Grande parte dos
estudos empíricos realizados, sobre esta temática de RSE não está totalmente fundamentada
teoricamente, porque é transversal a várias áreas de intervenção e dimensões estratégicas. Por esta
razão existem vários modelos de avaliação e mensuração destas práticas, alguns deles expostos a
seguir (Valiente et al., 2012):
Estes autores propõem um diagrama estrutural do modelo de avaliação constituído pelos parâmetros
apresentados na figura 13:
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empregados

Protecção
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Grau de
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Grau de RS
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Gestão da
qualidade

Performance social
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Equilibrio entre
vida profissional
e pessoal

Segurança no
trabalho

Relação com os
fornecedores

Oportunidades
iguais para os
empregados

Boa práticas
governativas
Transparência
na informaçao
para os clientes

Benefícios
sociais para os
empregados

Figura 13-Modelo de avaliação de RS (Valiente et al., 2012)
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Algumas organizações, como o instituto Ethos, têm proposto formas de medição e avaliação. Por
exemplo este instituto tem como principal objectivo auxiliar as empresas a compreender e incorporar
o conceito de responsabilidade social na sua gestão. É um instituto cujo indicadores podem ser
aplicados à gestão de responsabilidade social nas PMEs. (Ethos, 2013)
Este instituto tem 7 áreas de avaliação com vários parâmetros na respectiva área de avaliação como
descreve a tabela 7 abaixo:

Áreas:
Valores e Transparência

Público Interno

Indicadores:
 Compromisso éticos
 Relações com a concorrência
 Diálogo com stakeholders
 Balanço social





Meio ambiente





Consumidores e Clientes
Fornecedores







Comunidade





Governo e Sociedade



Relações com sindicatos
Participação nos resultados e
bonificações
Comportamento face a demissões
Cuidados de Saúde, segurança e
condições de trabalho
Minimização de entradas e saídas de
materiais nas empresas
Compromisso da empresa com a
causa ambiental
Conhecimento sobre o impacto no
meio ambiente
Política de marketing e comunicação
Excelência no atendimento
Liderança e influência social
Participação em projectos sociais e
governamentação
Relações com os trabalhadores do 3º
setor
Gestao do impacto na empresa com
a comunidade
Mecanismo de apoio a projectos
sociais
Reconhecimento e apoio para o
trabalho voluntario dos funcionários
Contribuições para campanhas
politicas

Tabela 7- Parâmetros de avaliação (Ethos, 2013)

4.Metodologia
Neste capítulo é feita a operacionalização do estudo, sendo definida a metodologia a utilizar para dar
resposta às questões de pesquisa e às hipóteses formuladas, com a finalidade de fornecer os inputs
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necessários para compreender as opções das empresas com RS e sua eventual relação com
vantagem competitiva.
O plano metodológico seguido é a metodologia qualitativa estudo de caso. Segundo Baxter e Jack
(2008) é uma abordagem de pesquisa que facilita a exploração de um fenómeno, no seu âmbito,
usando uma variedade de fontes de dados. Isto assegura que a questão não é explorada por meio de
uma única fonte, mas sim de uma variedade de perspectivas que permitem atingir múltiplas vertentes
do fenómeno a ser revelado e compreendido. De acordo com Yin (2003) esta metodologia deve ser
utilizada quando: (a) o foco do estudo é responder a questões de investigação (“como” e “porquê”);
(b) não é possível a manipulação do comportamento das pessoas envolvidas no estudo; (c) Tentar
abranger condições contextuais que são consideradas relevantes para o fenómeno em estudo.
Segundo Yin (2003), as potenciais fontes de recolha de dados para a metodologia de estudo de caso
podem ser: documentação, documentos de arquivo, entrevistas, observações diretas e observação
participante. A metodologia de estudo de caso apesar de ser uma abordagem qualitativa permite a
recolha de dados de pesquisa quantitativa. Como se trata de um assunto que possui várias
dimensões e tipos de comportamento por parte das PMEs e que pode ter vários outcomes na
vantagem competitiva, a análise feita será de uma natureza qualitativa com a realização de
entrevistas, a uma pequena amostra de conveniência de gestores de PMEs, cujo objectivo será o
entendimento da RS e áreas de actuação por parte das empresas, averiguar eventuais vantagens
competitivas. Procura-se assim desta forma, deitar uma luz sobre as questões levantadas.
O plano metodológico está descrito na figura seguinte:

Identificação
das questões
de investigação

Desenvolvimen
to de guião de
entrevista

Entrevista

Análise caso de
estudo

Figura 14-Plano metodológico

4.1.Caracterização metodológica
A metodologia de pesquisa utilizada pode ser de caracter exploratório ou conclusivo. O objectivo da
pesquisa exploratória é a compreensão do problema que o investigador pretende. Este tipo de
pesquisa é utilizado no presente estudo e é recomendado em casos com uma amostra pequena e
não representativa. É um processo de pesquisa flexível e não estruturado, e pode consistir em
entrevistas pessoais com experts das áreas de estudo em questão.
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Os principais objectivos para estabelecer uma pesquisa exploratória são (Malhotra, 2007):


Desenvolvimento de hipóteses



Definição clara de um problema



Estabelecer prioridades para uma pesquisa futura

Uma pesquisa conclusiva, é tipicamente mais formal e estruturada do que uma pesquisa exploratória
(Malhotra, 2007)

A amostra utilizada para o estudo é uma amostra não probabilística de conveniência. Segundo
Malhotra (2007), a amostragem por conveniência é uma técnica de amostragem não-probabílistica
que procura obter uma amostra de elementos convenientes. A selecção das unidades amostrais é
deixada a cargo do entrevistador. Como pontos fortes, o autor destaca: menores encargos
financeiros, o menor consumo de tempo e a conveniência. Em relação aos pontos fracos, o mesmo
autor, salienta o enviesamento de selecção e o facto de ser uma amostra não-representativa, ou seja
não permite generalização e logo é mais subjectiva.

4.2.Análise Qualitativa

A investigação realizada teve uma natureza qualitativa, sendo que a investigação qualitativa tem um
carácter descritivo, em que os dados ou factos dela recolhidos têm a forma de palavras ou imagens,
não suprimindo partes de narrativas assim como não os transformando em símbolos numéricos. O
investigador coloca a ênfase no processo, desvalorizando de certa forma, o produto ou resultados
obtidos. “Todos os investigadores têm um grande privilégio e uma grande obrigação: o privilégio de
prestar atenção ao que consideram digno de atenção e a obrigação de tirar conclusões retiradas das
escolhas mais significativas para colegas e clientes” (Stake, 2007).

4.2.1.Entrevista

A técnica da entrevista é uma das mais utilizadas na recolha de dados em investigação e consiste
num processo interativo de comunicação verbal, entre o entrevistador e o entrevistado. É uma técnica
subjetiva, que implica um grande rigor e atenção, tanto na sua aplicação como na análise das
respostas obtidas e exige uma preparação cuidadosa, na formulação das questões (Afonso,2005).
Malhotra (2007) caracteriza dois tipos de entrevista: “Focus Groups” e “Entrevista em profundidade”.
“Focus Group” é uma entrevista conduzida por um moderador de forma não estruturada e com um
pequeno grupo de respondentes.” Entrevista em profundidade” são entrevistas não estruturadas
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directas, e sendo conduzidas com um moderador treinado de forma a não transparecer potenciais
motivações relativamente ao tópico em questão.
Existem 3 tipos de entrevistas que têm sido mais utilizados entre eles estão: “escada”, “questionário
com objectivo escondido” e análise simbólica (Malhotra,2007).
A “entrevista em profundidade” pode ser vantajosa, porque coloca a responsabilidade apenas no
entrevistado ao contrário dos grupos de foco, em que existe uma responsabilidade partilhada; a
“entrevista em profundidade” permite um maior envolvimento do entrevistado do que nos grupos de
foco porque existe apenas um entrevistado o que permite ao mesmo partilhar informações mais
confidenciais ou privadas do que se faria nos grupos de foco onde existe uma certa pressão social. A
principal desvantagem nas entrevistas em profundidade é que exigem um grande conhecimento do
entrevistador sobre o assunto a discutir. As principais aplicações da entrevista em profundidade são:


Detalhada resposta por parte do respondente



Discussão detalhada de assuntos confidenciais sensíveis ou tópicos embaraçosos



Permite entrevista com concorrentes, que podem não querer partilhar a informação em
grupos de foco.

Afonso (2005) defende três tipos de entrevistas, que se classificam de acordo com uma dimensão
crescente de diretividade: a entrevista não diretiva (ou não estruturada), a entrevista semi-diretiva (ou
semi-estruturada), e a entrevista diretiva (ou estruturada).
A primeira, caracteriza-se como uma conversa, que flui livremente, entre entrevistado e entrevistador,
em que este propõe um tema e não intervém a não ser para insistir ou encorajar. De acordo com
Afonso (2005, p. 98), o objectivo deste tipo de entrevista “consiste em compreender o comportamento
complexo e os significados construídos pelos sujeitos, sem impor uma categorização exterior que
limite excessivamente o campo da investigação”.
A entrevista semi-directiva pressupõe que o entrevistador possua um conhecimento prévio sobre os
temas que pretende abordar, sendo que, neste caso, os temas são mais específicos e são explorados
obedecendo a um guião que se constitui como “o instrumento de gestão da entrevista semiestruturada” (Afonso, 2005, p. 99). As questões podem ser reformuladas ao longo da entrevista, bem
como invertida a ordem previamente estabelecida no guião.
A entrevista directiva (ou estruturada) utiliza-se quando se pretende obter, quantitativamente,
informações sobre um número elevado de entrevistados, normalmente para efeitos estatísticos.
Existe um conjunto limitado de questões e as respostas são registadas de acordo com um sistema de
codificação previamente estabelecido, e totalmente controladas pelo entrevistador.
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4.2.2.Guião de Entrevista
A partir dos objectivos e das questões de pesquisa previamente definidas foi elaborado um guia de
entrevista semi-estruturada. Neste tipo de entrevista as questões podem ser reformuladas ao longo
da entrevista, bem como inverter a ordem previamente estabelecida no guião (Afonso, 2005). As
questões de investigação às quais as entrevistas pretende dar respostas são os seguintes:

Questão 1: Qual o grau de familiarização do tema responsabilidade social junto dos gestores e
proprietários das PMEs portuguesas?

Questão 2:No caso da existência de um plano estratégico da empresa, estas medidas e práticas de
RS estão especificadas e calendarizadas? E se estes procedimentos dependem da dimensão da RS
em questão

Questão 3: Como são implementadas no terreno, as práticas de responsabilidade social nas PMEs, e
se existem?

Questão 4: Qual a natureza explícita e implícita destas práticas?

Questão 5: Este tipo de práticas conferem vantagens competitivas Internas ou externas às PMEs? De
que tipo?

De forma a obter uma caracterização da empresa entrevistada, começou-se com este grupo de
questões:
1.Há quantos anos está estabelecida esta empresa?
2.Qual a actividade da sua empresa?
3.Em que anos esta empresa foi distinguida como (PME Lider, PME Excelência)?
3.1. Quantos trabalhadores possui?

Para responder à questão de investigação 1 e com base nos autores Jenkins (2006), Santos et al.,
(2006), e Luetkenhorst (2004) pretende-se também perceber de que forma o facto de ser uma PME
se torna num fator facilitador ou inibidor para se desenvolverem práticas de RS.

4. O que entende por Responsabilidade Social? Que práticas existem na sua empresa que acha que
se enquadram no âmbito da responsabilidade social das empresas?
Ex:


Donativos (IRC)



Equilíbrio entre vida profissional e pessoal dos empregados
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Segurança no trabalho complementar à aquela exigida por lei



Percentagens de despesas nos funcionários: compra de livros, consultas.



Formação dos funcionários



Seminários e estágios para os estudantes



Participação na construção de infra-estruturas locais e públicas



Apoio às escolas locais



Criação de espaços verdes na periferia ou na comunidade que empresa está inserida



“Dia de banco de sangue”



Recolha de roupa, livros não usados para depois os distribuir.



Trabalho não infantil



Seguro de trabalho complementar àquele existente por lei.



Reciclagem



Redução de consumo energético: Painéis solares



Painéis de Racionamento



Não-utilização de mão-de-obra infantil ou escrava



Respeito pelo meio ambiente



Reciclagem de resíduos

5. Acha que a RS deve ser preocupação e adoptada apenas por grandes empresas?
5a.Se sim porque é que as PMEs não o podem fazer?
5b.Se não, que tipo de acções são possíveis ou mais fáceis para as PMEs? Que condições devem
existir para a RS aparecer nas PMEs? Que benefícios ou vantagens podem trazer essas práticas?

Como resposta à questão de investigação 2 e para apurar informação sobre a empresa criou-se o
grupo de perguntas que também pretende compreender qual a estratégia seguida, Porter (1985) e
Santos et al. (2006), para posteriormente relacionar com vantagem competitiva e com estratégias de
actuação de RS.

6. A vossa empresa actua num mercado alargado ou de nicho?
7. A estratégia principal para atingir os clientes é através da diferenciação ou dum baixo custo?

Com o grupo de perguntas seguinte pretende-se saber se a implementação destas práticas se
traduzem em vantagens para as empresas como descrito por Luetkenhorst (2004) e Coppa e
Sriramesh (2013). Se realmente algum tipo de medidas são implementadas como explicita a questão
de investigação 3, e compreender qual a motivação para terem sido adoptadas como descrevem
Perry & Towers, (2009), Luetkenhorst, (2004) e Santos et al.(2006): Valores ético-sociais, melhoria
das relações com clientes, fornecedores e trabalhadores. Através da definição de benefícios, dos
obstáculos, e periodicidade com que as práticas de RS se realizam, averiguar a estratégia de
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actuação de RS. Outro objectivo é responder à questão de investigação 4 e 2, percebendo se as
práticas acontecem de forma esporádica ou sistemática e se são ou não incorporadas ao nível
estratégico da empresa

8.Que motivações houve para a implementação dessas práticas? Foram motivados internamente
(natureza implícita) ou externamente por algum cliente ou comprador (explicita)?
Aspectos Internos:


Existir dinheiro disponível (pode justificar alguma filantropia ou apoio financeiro)

Aspectos Externos:


Existir uma oportunidade externa para actuar (por ex, podia na comunidade surgir alguma
necessidade)



Existir pressão dos fornecedores/clientes?

9. Quais os principais obstáculos ou dificuldades que encontraram na implementação destas
práticas?
10. As práticas iniciativas realizadas obedecem a alguma calendarização ou são decididas conforme
e quando a situação o exige?

O grupo de perguntas seguinte pretende averiguar como é feita a formalização e comunicação das
práticas de RS. Tenta-se compreender se a publicação dos relatórios acontece ou não, e quais os
motivos para uma eventual comunicação destas práticas quer a nível interno quer a nível externo
(Fassin,2008). Outro dos objectivos será entender de que forma a publicação de relatórios ou
iniciativas de RS poderia traduzir-se em vantagens ou desvantagens para a empresa como
testemunha a APICER (2012).
11. Divulga as práticas de RS internamente para os seus trabalhadores ou acontece de forma formal?
Ex:


Circular Interna



Sessões de esclarecimento e divulgação

12. Dá a conhecer as práticas realizadas pela vossa empresa externamente?


Publicação de relatórios



Noticias



Comunicados

13. De que forma considera que a publicação ou divulgação destas práticas poderia ser benéfico para
a sua empresa?

O grupo de questões seguinte pretende apurar de que forma a RS poderá influenciar uma vantagem
competitiva, respondendo assim à questão de investigação 5.
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14.De que forma considera que uma maior preocupação social com os seus trabalhadores pode ou
não influenciar alguns benefícios operacionais?


Ex: trabalhadores mais motivados



Ex: Menos unidades defeituosas

15.De que forma uma maior preocupação social com a comunidade pode ou não permitir uma maior
diferenciação junto dos seus clientes?


Ex: Ganhar contratos de fornecimento por alguma prática ligada à RS

16. De que forma acha que para o caso da sua empresa, as medidas socialmente responsáveis
adoptadas construíram (ou não) para uma melhoria dos indicadores financeiros?Custos ou receitas?

17. Considera que no vosso caso, as medidas com uma maior preocupação social com os seus
trabalhadores e comunidade externa contribuíram de alguma forma para o aumento da
produtividade?


Ex: diminuição de unidades defeituosas

18. Na sua opinião de que forma um comportamento socialmente responsável pode influenciar a
reputação da sua marca junto dos clientes?


Ex: publicidade

19. De que forma consideraria que as iniciativas implementadas de responsabilidade social deram ou
poderiam conferir uma vantagem competitiva duradoura à empresa?
Ex:


Vantagem momentânea



Vantagem duradoura



Nenhum tipo

20.Considera que estas práticas têm de ser continuamente realizadas e repetidas?

21.Planeia continuar a adoptar o mesmo tipo de iniciativas ou está a planear algum tipo de alterações
à abordagem deste tema?

22.Considera um tema relevante e benéfico para a sua empresa?

4.3.Descrição e selecção da amostra
As PMEs portuguesas são uma população muito extensa e por motivos de limitações de tempo, a
amostra consistiu em 7 empresas. O IAPMEI premeia as empresas com base no desempenho,
através da distinção PME líder e PME excelência. Tentou-se perceber se existia alguma relação entre
a performance das PMEs segundo a distinção atribuída pelo IAPMEI, e uma eventual tendência para
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o desenvolvimento e organização de RS. Para isso, as entrevistas forma feitas as 3 PMEs sem
qualquer distinção, a 2 PMEs Líder e as 2 PMEs excelência. Segundo o IAPMEI, o estatuto PME
Líder tem como base os seguintes critérios:

a) Empresas que assegurem a condição de PME, de acordo com a Recomendação da
Comunidade de 6 de Maio de 2003 (2003/361/CE)
b) Situação regularizada perante a Administração Fiscal, a Segurança Social, o IAPMEI e o
Turismo de Portugal;
c) PMEs que prossigam estratégias de crescimento e de reforço da sua base competitiva,
selecionadas através da superior capacidade de escrutínio e de uma ampla implantação no território
nacional, pelos bancos protocolados;
d) Empresas que, para além do superior perfil de rating, tenham pelo menos três exercícios de
atividade completos e que apresentem, com contas fechadas de 2014 (entende-se que as contas se
encontram encerradas após a aprovação das mesmas em sede de Assembleia), os seguintes
requisitos:
1. Resultado Líquido Positivo em 2014;
2. Autonomia Financeira em 2014 maior ou igual que

30% (Capitais Próprios/Ativo

Líquido);
3. Volume de Negócios em 2014 superior ou igual 1.000.000,00 (1 milhão de euros).
4. O número de trabalhadores da empresa tem que ser 8 ou mais.
5. EBITDA positivos nos dois anos em análise
As PMEs para serem consideradas PME excelência têm que cumprir os seguintes requisitos:
1. Classificação entre os 3 primeiros níveis de rating (1, 2 ou 3) do Sistema de Garantia
Mútua, baseado nas contas de 2014 (IES 2014);
2. Autonomia Financeira superior ou igual a 35%;
3. O crescimento do VN face a 2013 superior ou igual a 0%;
4. Rendibilidade dos Capitais Próprios maior ou igual a 10%;
5. Rendibilidade Líquido do Ativo superior ou igual a 3%.
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Assim, as empresas seguintes contactadas foram as seguintes (tabela 8):

Empresa

Dimensão

Nº Trabalhadores

Sector Industrial

Distinção

A

Pequena

25 a 30

Panificação

Líder 2014

B

Micro

3

Metalomecânica

S/distinção

C

Média

70

Serração Madeira

Líder 2014

D (D1,D2,D3)

Pequena

8

Venda e Serviços

S/distinção

E

Média

240

Consultadoria e serviços

Excelência 2014

F

Pequena

29/45 (sazonal)

Revenda e Serviços

Excelência 2014

G

Média

85

Seguros e Corretagem

S/Distinção

Tabela 8- Caracterização da amostra

4.4.Recolha de dados
A recolha de informação inclui áreas como a actividade económica, sector industrial, dimensão,
politicas e práticas relacionadas com a RS. O principal objectivo era identificar claramente a
estratégia e práticas de RS seguidas, e qual a influência disso na obtenção de uma eventual
vantagem competitiva junto dos principais concorrentes.
As entrevistas foram realizadas numa única reunião nas instalações das empresas seleccionadas,
com o proprietário, administrador, ou socio gerente. Tratando-se de uma entrevista semi-estruturada,
as questões podiam não seguir a ordem pré-seleccionada, e existindo ainda que podem ser omitidas
consoante a empresa, a distinção e estrutura possuída.

Empresa
A

Data

Local

Entrevistado

29-04-2015

Instalações

Proprietário

Empresa
B

12-05-2015

Instalações

Proprietário

Empresa
C

19-05-2015

Instalações

Administrador

Empresa
D

30-04-2015

Instalações

Administradora

Empresa
E

23-07-2015

Instalações

Sócio Gerente

Empresa
F

02-08-2015

Instalações

Sócio Gerente

Empresa
G*

05-08-2015

(E-mail)

Admnistrador

Tabela 9-Descrição das entrevistas
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*por uma questão de falta de disponibilidade, a empresa G, apenas acedeu à resposta por email

Todas as empresas concordaram com a gravação da entrevista, sendo que a duração médias das
entrevistas foi de 30 a 60 minutos. De acordo com Patton (2002),as entrevistas devem ter uma
transcrição para texto, para isso juntamente com o entrevistador deve estar um transcritor, para
reproduzir fiavelmente o que é dito. Contudo quando não é possível a presença de um transcritor,
deve-se recorrer ao uso de um gravador, ou o entrevistado deve pronunciar-se pausadamente para
permitir as anotações do entrevistador para não se omitir qualquer tipo de informação. De forma a
minimizar algum tipo de inibição, que pode levar a um condicionamento das respostas relacionado
com o uso do gravador, o entrevistador sugeriu que a presença do gravador ia ser esquecida com o
desenvolvimento da entrevista como referido por Patton (2002). Segundo Strauss (1987), é mais
razoável transcrever apenas o que é necessário para responder às questões de pesquisa. Flick
(2009), defende que a transcrição completa é um dispêndio de tempo e energia que poderiam ser
direccionados para uma melhor interpretação dos dados.

4.5.Análise do caso de estudo
Uma vez feitas as entrevistas deve-se proceder à categorização para desenvolver o caso de estudo.
Patton (2002) defende a análise temática, de forma a identificar os principais temas e tópicos de
discussão presentes na informação recolhida. Este é o método mais comum em projectos descritivos
e qualitativos. As principais etapas são:


Leitura do transcrito:
Este é o passo básico e inicial. O principal objectivo é fazer observações
preliminares. Isto é especialmente importante nas 1ªas transcrições efectuadas para
uma maior familiarização com o tópico de estudo.



Identificação de temas:
O passo seguinte é detalhar a informação recolhida, inicializando a identificação de
temas. Relacionando o que é referido na entrevista com os temas subjacentes às
questões de investigação e ao caso de estudo, criando assim uma lista dos temas
identificados.



Desenvolvimento de um “esquema de categorização”
Os temas definidos anteriormente podem agora ser utilizados para desenvolver um
esquema de código para aplicação no transcrito da entrevista. Cada categorização
proveniente da lista de tema, pode conter um ou mais subcódigos.
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Categorização da informação
O próximo passo é a aplicação destes códigos a toda a informação recolhida.
Idealmente, toda a informação recolhida deve ser categorizado, de forma a assegurar
que a analise não se concentre apenas no atípico e no que é atractivo para o
investigador. A categorização pode sofrer alterações à medida que a analise da
informação vai decorrendo. Numa fase final investiga-se os padrões e as relações
descobertas entre as transcrições e as categorizações .(Anexo B)

Nesta pesquisa, foram seguidas todas as etapas descritas acima e discriminadas no anexo B.

4.6.Resultados
A seguir o resultado das entrevistas conduzidas é apresentado, seguindo o guião referido no ponto
4.2.2.

4.6.1.Empresa A

A empresa A actua no mercado há cerca de 75 anos, no ramo da panificação com actividade de
pastelaria e padaria. Foi distinguida como PME líder em 2013 e 2011 e possui entre 25 a 30
trabalhadores. A nível estratégico actua num mercado de nicho devido a limitações geográficas,
nomeadamente na zona central de Lisboa, seguindo uma estratégia de diferenciação.
Percebe-se que no conceito de RS é assumido uma preocupação essencialmente numa dimensão
interna como denotam as práticas seguidas:


Donativos a escolas e associações



Tratamento de resíduos



Substituição de lâmpadas pelas lâmpadas LED



Folgas rotativas e definidas de acordo com a necessidade dos funcionários



Protocolo com o Centro de Emprego e Formação de Benfica



Formação para os seus funcionários de HACCP e HST (complementar)



Utilização de Ecopontos

Ao nível da RS e das suas vantagens, na empresa A revela-se essencialmente a nível interno com a
formação contínua e complementar dos trabalhadores que segundo o gestor entrevistado aumenta as
suas qualificações e competências bem como a sua lealdade, denotando-se essa situação na linha
do afirmando que os trabalhadores “sentem-se bem a trabalhar na nossa empresa” presentes no
anexo B2. A nível externo e como realçado pelo proprietário, a principal vantagem externa é a
visibilidade que a RS pode estabelecer e funcionar um forte agente de marketing para atrair novos
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clientes, esta situação é retratada na afirmação “ dá uma maior visibilidade à nossa empresa, ajudanos a crescer, para termos a perspectiva de atrair novos clientes”.
As acções mais fáceis para esta empresa são os donativos e as medidas que promovam a satisfação
dos empregados e o seu bem-estar.
Não existe uma calendarização estratégica destas actividades, mas os donativos acontecem com
alguma recorrência e com maior frequência na altura da quadra natalícia.
A empresa enfrenta uma limitação de espaço e não pode oferecer melhores condições aos seus
colaboradores, constituindo, na opinião do proprietário entrevistado, um obstáculo para a
implementação destas práticas, mais uma vez estabelecendo uma forte correlação com o bem estar
dos trabalhadores.
Os principais benefícios destas práticas estão então relacionados com o marketing e com a
motivação dos trabalhadores, estabelecendo uma relação indirecta com uma melhorias dos índices
de produtividade da empresa: menor número de pão danificado, menos gastos de bolos, maior
controlo dos produtos. A nível de marketing consideram que a preocupação com os seus
trabalhadores terá impacto nos seus clientes, que relacionam as medidas de RS com o aumento de
reputação, pela afirmação “vai haver menos desperdícios…vão dizer aquela empresa preocupa-se
com os trabalhadores o que de certeza vai agradar aos clientes”.
A principal motivação é de nível interno, segundo o entrevistador “ganhamos todos com isso”,
constituindo uma motivação ética.
As práticas são divulgadas de um modo informal entre os seus trabalhadores. A nível externo, não é
publicado nenhum relatório para o exterior, mas admite-se que se “fala” nisso aos clientes, mas “nada
de especial”. Contudo admite-se que a divulgação destas práticas poderia ser benéfica porque dá
uma maior visibilidade, e poderia funcionar como “marketing” para atrair novos clientes.
Ao nível da estratégia de RS e dos parâmetros estratégicos definidos por Santos el al. (2006) a
empresa A assenta entre uma estratégia de prevenção e de obrigação. Segundo as posições
estratégicas de RS definidas definidas por Chiavenato (1999) a estratégia seguida é claramente uma
estratégia defensiva.
Ao nível da vantagem competitiva, na opinião do entrevistado, não existe uma relação directa com a
melhoria dos índices de produtividade com a RS, mas afirma que pode existir uma melhoria do
desempenho dos trabalhadores com o facto de se “sentirem bem”. A nível externo o marketing
proveniente da responsabilidade social pode funcionar como fator de diferenciação junto dos seus
clientes, conferindo uma visibilidade “positiva”.
Neste tópico defende igualmente que como não pode praticar estas medidas de forma constante, a
vantagem competitiva acontece de forma momentânea, porque é realizada ao nível dos
colaboradores e infelizmente não conseguem faze-lo com muita frequência, pela afirmação “na nossa
empresa é vantagem momentânea porque é realizada ao nível dos colaboradores e não podemos
fazer isso mais vezes”
Segundo as indicações deixadas pelo proprietário estas medidas vão continuar a ser implementadas,
e tenciona-se alargar o espaço para melhorar as condições de trabalho dos seus colaboradores,
revelando mais uma vez que a RS nesta empresa assuma uma preocupação mais a nível interno.
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Práticas de RS

Obstáculos

Comunicação

Vantagem

Motivação

Planificação

Competitiva

Int.

Ext.

Sim, essencialmente

Limitação

De

a nível interno

de espaço para

informal

forma

Não

Sim

Int.

Ext.

Motivações

Não

Não

Éticas

oferecer
melhores
condições
aos
trabalhadores

Tabela 10-Componentes de RS (Empresa A)

Vantagem Competitiva
Origem

Int.

Ext.

Fator Diferenciador

Motivacional

Marketing

Tipo de Vantagem Competitiva

Momentânea, porque estas práticas
tem que ser continuamente repetidas

Tabela 11-Vantagem competitiva e RS (Empresa A)

4.6.2.Empresa B

A empresa B existe há cerca de 27 anos e a sua principal área de negócio é a metalomecânica, com
a construção de máquinas para a indústria do vidro, nomeadamente para uma Multinacional que é o
“grande cliente”. Nunca obteve qualquer tipo de distinção. A empresa actua principalmente num
mercado de nicho e segue uma estratégia de diferenciação.
Para o proprietário desta empresa a Responsabilidade Social é essencialmente a preocupação com
os seus colaboradores. As principais práticas identificadas foram:


Donativos aos bombeiros locais



Reparações dos carros pertencentes aos bombeiros locais



Contribuições para o clube local



Respeitante à formação é consoante a necessidade dos clientes



Plano de férias acordado em conformidade com as necessidades dos trabalhadores



Não têm trabalho infantil



Formação adequada às exigências do cliente para além daquela regularmente
exigida



Evitam o acumulo de desperdício (sucata).
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Na listagem de práticas acima, reflecte que apesar da definição do proprietário que passa pela
preocupação dos funcionários, também revela práticas que estão relacionadas com a comunidade,
como revelam os donativos e a preocupação com as associações locais.
Para o proprietário, a motivação é a nível interno. Contudo é possível identificar uma pressão externa
por parte do “grande cliente” para a realização de formação pela empresa B de forma a corresponder
às exigências, apesar de não ser referido como motivação externa pelo proprietário, como denotam
as afirmações “essencialmente a nível interno” e “fazemos a formação consoante o trabalho e daquilo
que o cliente pretende”

A empresa defende que a responsabilidade social deve ser uma preocupação por parte de todas as
empresas, PMEs inclusivé. Segundo o proprietário, as acções mais fáceis que se podem praticar são
aquelas que envolvam menos dinheiro, o que denota uma relação feita pelo proprietário entre
Responsabilidade Social e “montante de dinheiro disponível”, depreende-se na afirmação “é preciso
existir algum dinheiro e nem sempre é possível”
Segundo o proprietário as práticas de RS são difíceis de implementar porque a empresa utiliza todos
os seus recursos nas operações do dia-a-dia: “não há muito tempo no nosso dia a dia”, podendo
funcionar como uma fator inibidor.
As principais vantagens referidas pelo empresário são: a satisfação pessoal do proprietário e a
motivação dos colaboradores, através da qualificação e melhoramento de competências e satisfaçao
pessoal.
Em termos de benefício foi indicado a venda de sucata, como forma de compromisso ambiental e de
receita, embora não muito relevante.
A estratégia de RS seguida pela empresa B assenta numa estratégia de prevenção e obrigação,
segundo Santos et al. (2006). Segundo as abordagens estratégicas de RS propostas por Chiavinato
(1999) a estratégia seguida é defensiva.
Não há qualquer tipo de calendarização das práticas realizadas, e a nível de comunicação não há
divulgação das práticas a nível externo, só ao nível interno mas apenas em conversas pontuais, junto
dos seus funcionários, que participam eles próprios na reparação dos carros da associação de
bombeiros. A nível externo o proprietário considera que a actividade social desenvolvida não é
relevante para publicitar.
Apesar de não comunicar externamente acredita que as empresas que fazem essa comunicação e
conseguem influenciar a comunidade local com as suas práticas, pode ter algum impacto como
“agente publicitário”.
Para esta empresa, práticas de consciencialização social junto dos seus colaboradores, podem
aumentar a produtividade dos trabalhadores, porque ao “preocuparmo-nos com os nossos
trabalhadores estamos a motivá-los.” Contudo não encontra uma relação directa entre estas práticas
e a melhoria de indicadores financeiros. O único indicador que se altera é as receitas, através da
venda de sucata, o que indica um certo compromisso ambiental e simultaneamente amortiza o valor
de custo da matéria-prima.
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Para o proprietário não é fácil descortinar uma vantagem directa através da responsabilidade social,
contudo admite que o marketing pode ser um fator diferenciador. A vantagem competitiva que dai
pode advir é de curta duração porque se essas práticas não forem repetidas com frequência, têm
tendência a dissipar-se junto dos clientes e da comunidade pela afirmação “em termos de marketing
e publicidade pode haver algum tipo de diferenciação junto dos clientes e se essas práticas não forem
repetidas os clientes tendem a esquecer-se, não poderia ser por certo uma vantagem competitiva
duradoura”.
Nesta entrevista percebeu-se que o entrevistado defende que as actividades de responsabilidade
social são tanto maiores quanto maior for a dimensão da empresa, e que é necessário dinheiro para
as realizar, e afirma que com a sua dimensão é impossível fazer mais.

Práticas

Obstáculos

Comunicação

de RS

Sim

Vantagem

Motivação

Planificação

Competitiva

Int.

Ext.

Dimensão

De forma

Não

Dinheiro

informal

Sim

disponivel

Int.

Ext.

Motivações

Não, mas o

Éticas

contacto com as

Não

grandes empresas
obriga a formação

Tabela 12-Componentes de RS (Empresa B)

Vantagem Competitiva
Origem

Int.

Ext.

Fator Diferenciador

Não

Marketing

Tipo de Vantagem Competitiva

Não descortina directamente mas a ser
considera que é momentanêa, porque
estas práticas tem que ser
continuamente repetidas pois para
diferenciar o impacto junto dos clientes
tende a dissipar-se

Tabela 13-Vantagem competitiva e RS (Empresa B)

4.6.3.Empresa C

A empresa C existe há cerca de 60 anos, e é considerada uma média empresa possuindo cerca de
70 trabalhadores. A área de negócio principal é a serração de madeiras, e foi distinguida como PME
Líder em 2013. Seguem uma abordagem estratégica de diferenciação num mercado alargado. O
conceito de Responsabilidade Social na opinião do administrador é a contribuição das empresas para
uma sociedade melhor. As principais práticas de RS são:
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Donativos silenciosos



Equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos seus trabalhadores



Formação complementar dos funcionários

A actuação desta empresa ao nível da responsabilidade social é essencialmente a nível interno,
segundo as definições referenciadas na Comissão Europeia (2011), a nível externo passa
maioritariamente por donativos.
O administrador defende que a RS deve ser uma preocupação essencialmente das grandes
empresas, sendo que as PMEs não o podem fazer por falta de liquidez, apesar desta opinião, a
empresa pratica actividades de Responsabilidade Social, nomeadamente a promoção da satisfação
dos empregados e o seu bem-estar.
A principal motivação para a realização destas práticas é essencialmente a nível interno, de forma a
manter o ambiente familiar que se vive na empresa, constituindo essencialmente uma motivação
ética. O único obstáculo para a realização destas práticas é a falta de liquidez.
Não existe nenhum tipo de calendarização destas práticas, são realizadas conforme e se a situação o
assim exigir, não se notando qualquer planeamento estratégico.
A estratégia de Responsabilidade Social seguida pela empresa é entre a prevenção e obrigação a
partindo das estratégias de RS propostas por Santos et al. (2006). Segundo Chiavenato (1999) a
estratégia seguida é nitidamente acomodativa
A nível interno a divulgação das práticas ocorre de forma informal e a nível externo não há qualquer
tipo de divulgação. Contudo considera-se que a publicação destas práticas pode funcionar como uma
“boa publicidade”, como reflecte a afirmação “ao fim ao cabo nenhuma publicidade é má publicidade”.
A preocupação social junto dos seus colaboradores promove uma melhoria da produtividade segundo
o administrador “com estas práticas os trabalhadores encaram a empresa como se fossem deles”,
aumentando a sua lealdade e a sua motivação que considera um fator diferenciador pela afirmação
“há mais trabalhadores motivados porque com estas práticas os trabalhadores encaram a empresa
não como do patrão mas também deles”
Uma maior preocupação social com a comunidade, na opinião do administrador, não tem impacto
junto dos clientes cujo única preocupação é o preço.
Ao nível dos indicadores financeiros, estas práticas influem apenas numa manutenção dos custos,
porque segundo o entrevistado, os trabalhadores quando realizam horas extraordinárias. não as
contabilizam de livre e espontânea vontade, não incorrendo em custos para a empresa.
Na opinião do entrevistado, a responsabilidade social permite uma vantagem competitiva duradoura,
na medida em que o trabalhador encara a empresa como se fosse dele, sendo o fator diferenciador a
motivação dos trabalhadores, como indicam a afirmação “é uma vantagem duradoura na medida em
que o trabalhador encara a empresa como se fosse dele”.
Futuramente não planeiam qualquer tipo de alteração da abordagem em relação às práticas de
responsabilidade social, apesar de considerarem uma questão relevante e benéfica.
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Práticas de RS

Obstáculos

Comunicação

Vantagem

Motivação

Planificação

Competitiva

Int.

Ext.
Não

Sim, essencialmente a

Falta

Forma

nível interno

de liquidez

informal

Sim

Int.

Ext.

Motivações

Não

Não

Éticas

Tabela 14-Componentes de RS (Empresa C)

Vantagem Competitiva
Origem

Int.

Ext.

Fator Diferenciador

Motivacional

Não

Tipo de Vantagem Competitiva

Duradoura, porque segundo o
admnistrador o trabalhador encara a
empresa como se fosse dele

Tabela 15-Vantagem competitiva e RS (Empresa C)

4.6.4.Empresa D

A empresa D resulta de uma associação entre 3 empresas: D1,D2 e D3. A empresa D1 foi criada
em 1987, representa uma marca alemã de venda de equipamentos de travagem para veículos
pesados. A empresa D2 criada em 1989 implanta nos veículos pesados os equipamentos
vendidos pela empresa D1. A empresa D3 criada em 2007, comercializa equipamentos
rodoviários como as patolas de descanso do reboque entre outros equipamentos e no ano de
2014 as empresas não obtiveram qualquer tipo de distinção. Ao nível da gestão as empresas D1
e D3, actuam no mercado alargado vendendo para varias empresas internacionais, e a empresa
D2 actua num mercado de nicho, e com um certo grau de diferenciação.

A entrevistada, administradora da empresa, define a responsabilidade social como as actividades
que não são obrigatórias por lei. As principais práticas realizadas por esta empresa são:


Doações de papel ao banco alimentar contra a fome



Aquisição de material de escritório a instituições sociais



Contratação de uma empresa especializada para o tratamento de residuos perigosos,
ao invés de o colocarem nos resíduos sólidos urbanos



Adesão à recolha de papel porta-porta que recolhe o desperdício da empresa



Doação de material informático aos bombeiros
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Patrocínios de festas



Formação



Distribuição de prémios ao trabalhadores caso seja atingida certa facturação



Auditorias internas



Sensibilização ao desperdício de água e luz



Absentismo em caso de falta dos trabalhadores em algumas situações: funerais, dia
de doação de sangue, 30 dias em caso de doença de filho menor



Cheques creche

A entrevistada defende que a RS deve ser uma preocupação de todas as empresas, PMEs
inclusive. Como obstáculos foi referido, a falta de informação e de divulgação das causas sociais
que possam existir. O constrangimento orçamental que as PMEs enfrentam é outro obstáculo. O
enfoque dos recursos disponíveis nas operações do dia-a-dia é outra restrição que a empresa
enfrenta para a implementação destas práticas, esse aspecto está presente na afirmação
“felizmente a oficina anda cheia nunca mais tive a oportunidade de o fazer”.
As principais vantagens destas práticas são uma melhor organização do ambiente de trabalho
com a limpeza do material desnecessário, a formação altamente especifica dos trabalhadores
que conduz a um maior envolvimento entre direcção e trabalhadores, aumentando o
compromisso de todos com a empresa, estas são vantagens referidas acerca das práticas de
responsabilidade social, como se observa na afirmação “estamos todos a fazer um esforço e eles
têm estado até mais tarde”.
Não existe qualquer planificação nem

uma calendarização

antecipadas

das práticas

referenciadas.
A estratégia de RS seguida pela empresa D assenta numa estratégia de prevenção e obrigação,
segundo as estratégias de RS propostas por Santos et al., (2006). Segundo as estratégias
propostas por Chiavenato (1999) a estratégia seguida é defensiva.
A motivação para a implementação destas práticas é essencialmente a nível interno, partindo da
gerência a iniciativa das práticas de responsabilidade social. Apesar de não existir uma pressão
externa a entrevistada admite que as empresas, que lidam com grandes empresas, já foram
questionadas acercas de medidas de Responsabilidade Social.
Por parte da empresa não há divulgação destas práticas para o exterior, porque segundo a
empresária não é relevante dada a dimensão da empresa. A nível interno acontece de forma
informal, pois são os trabalhadores que fazem o carregamento do material envolvido nas
doações.
As preocupações a nível interno com os trabalhadores permitem, segundo a empresária, manter
os trabalhadores mais motivados, notando-se nas horas extraordinárias que os trabalhadores
realizam.
Caso a empresa fizesse a divulgação destas práticas, não existiria um benefício junto dos
clientes, nem de potenciais clientes, porque existe um grande descrédito nas certificações das
empresas, podendo “alastrar-se” para a Responsabilidade Social segundo a entrevistada.
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Em termos de custos e de lucros estas medidas de RS não têm muita influência, apesar do custo
com os tratamentos dos resíduos e dos lucros resultantes da venda de sucata ou de desperdício
de papel.
Na obtenção de vantagem competitiva o principal fator diferenciador é a formação complementar,
que conduz a um aumento da motivação e uma adaptação mais rápida do trabalhador. A
vantagem competitiva que pode advir ai é de médio prazo, devido ao efeito da formação
influenciar a produtividade dos trabalhadores.
Futuramente, planeiam continuar a implementar estas práticas e, outras como o revestimento do
telhado com painéis solares.

Práticas

Obstáculos

Comunicação

de RS

Sim

Vantagem

Motivação

Planificação

Competitiva

Int.

Ext.

Restrição

Forma

Não

Orçamental

informal

Sim

Pouca
divulgação

Int.

Ext.

Motivações

Não, mas no

Éticas

contacto com as

Não

grandes empresas já
de

questionam sobre

causas sociais

estas práticas

Tabela 16-Componentes de RS (empresa D)

Vantagem Competitiva
Origem

Int.

Ext.

Fator Diferenciador

Motivacional

Não

Tipo de Vantagem Competitiva

Duradoura, a “médio”, “longo” prazo
porque nas varias formações levam
cerca de 6 meses a surgir efeito,
apesar de que quando a formação é
boa

nota-se

logo

segundo

a

entrevistada

Tabela 17-Vantagem competitiva e RS (empresa D)

4.6.5.Empresa E

A empresa E existe há cerca de 33 anos, na área da contabilidade e consultadoria. Possui cerca de
240 trabalhadores, actua num mercado estratégico alargado, cerca de 75% dos seus clientes são
internacionais, seguem claramente uma estratégia de diferenciação, baseada numa qualificação
diferenciada da sua mão de obra e nas inovações implementadas. Na empresa E o conceito de RS
não foi definido claramente pelo entrevistado, mas está associado ao bem estar dos trabalhadores
relacionando-se assim com uma dimensão interna de responsabilidade social. Contudo, a dimensão
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externa também faz parte das práticas de RS. Entre as práticas realizadas enquadradas no âmbito da
RS estão:


Formação intensiva na qualificação dos seus trabalhadores



Inquéritos de satisfação interno para os trabalhadores



Espaço próprio para as pessoas fazerem as suas refeições



Disponibilização de alimentos de forma gratuita para os funcionários



Open-day para a família dos trabalhadores



Manutenção dos trabalhadores no quadro efectivo



Donativos a diversas associações



Dia do banco de sangue



Distribuição de lucro pelos trabalhadores



Formações abertas ao público sem custo



Apoio inicial às start-ups de forma completamente gratuita



Médico gratuito para os trabalhadores da empresa



Seguros de saúde para os trabalhadores



Compra de material de escritório a associações sociais acima do valor de mercado

Em termos de vantagens a empresa afirma que a nível interno a principal vantagem reside na
formação e na forte qualificação dos seus trabalhadores, a nível externo o reconhecimento, o bem
estar e notoriedade pela a afirmação “reconhecimento, notoriedade e respeito por uma organização
que desenvolve as suas práticas de uma forma muito idónea”.
Analisando as abordagens estratégicas de RS seguidas por Santos et al. (2006) a empresa E assenta
numa estratégia de proactvidade. Segundo as estratégias seguidas por Chiavenato (1999) a
estratégia seguida é voluntaria.
A motivação principal para estas práticas é interna, partindo essencialmente da cultura empresarial
dos sócios gerentes. As solicitações com utilidade junto da empresa segundo o socio gerente não são
frequentes, constituindo um obstáculo para a implementação de práticas de RS.
A comunicação a nível interno destas práticas é realizada através de reuniões e a nível externo
algumas acções são publicadas na newsletter disponível no website, embora a empresa não queira
também exteriorizar todas as práticas que realiza. A empresa E possui um trabalhador que entre
outras funções também é responsável pela organização e planeamento destas práticas.
É realizado um inquérito de satisfação a clientes e fornecedores anualmente, mas a empresa refere
que não questiona sobre o seu desempenho a nível social e talvez seja uma questão que futuramente
possa ser feita.
Na opinião do entrevistado, a relação de responsabilidade social com a vantagem competitiva é difícil
de mensurar, contudo afirma que aumenta a satisfação e motivação dos colaboradores, reflectindo-se
em alguns indicadores operacionais. Nas situações de maior trabalho e de exigência, os
trabalhadores de livre e espontânea vontade assumem as horas suplementares, o que permite à
empresa não incorrer em custos pelo pagamento de horas extraordinárias, ou pela admissão de
novos trabalhadores.
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A principal vantagem competitiva é a nível interno: fixação dos colaboradores que são o principal fator
diferenciador para a empresa. A vantagem competitiva obtida é considerada duradoura porque o
principal instrumento é a qualidade dos trabalhadores e isso é obtido através da formação que obtêm,
e o calendário de formações nas áreas mais críticas ao sucesso da empresa estão bem delineadas.
Em termos externos a visibilidade externa, o reconhecimento e notoriedade apesar de terem sido
apontados como benefícios, não foram indicados como uma vantagem competitiva a nível interno,
com potencial junto de clientes e fornecedores.
Em termos dos comportamentos futuros, o objectivo será manter e incrementar algumas práticas.

Práticas

Obstáculos

Comunicação

Vantagem

de RS

Planificação

Competitiva

Int.
Sim

Motivação

Ext.

Procura de causas
sociais

Sim através
informal/formal

“desajustada” às

Sim

Int.

Ext.

Motivações

Não

Sim, em termos

de

Éticas

de formação

newslwtter

e culturais

(Semestral)

possibilidades da
empresas

Tabela 18-Componentes de RS (empresa E)

Vantagem

Tipo de Vantagem Competitiva

Competitiva
Origem

Int.

Ext.

Fator

Retenção

Não

Diferenciador

melhores

atempadamente e é o principal facor diferenciador, mantendo-se assim ao

colaboradores

longo do tempo.

Duradoura, porque o planeamento das horas de formação é decidida

e Motivacional

Tabela 19-Vantagem competitiva e RS (empresa E)

4.6.6.Empresa F

A empresa F é uma empresa que iniciou a tua actividade em 1990. Foi distinguida como PME
Excelência em 2014, em 2012 e 2013, foi distinguida como Líder. Em época não sazonal o número
de trabalhadores é cerca de 29 e cerca de 45 em época sazonal. A nível estratégico actua num
mercado de nicho, nomeadamente a nível regional. Assenta numa estratégia de diferenciação.
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O sócio gestor admite que o conceito de RS não está muito presente e as práticas são mínimas, as
politicas estão maioritariamente ligadas a donativos e ao bem estar dos seus trabalhadores em termo
de qualificação.

Ao nível das práticas de RS as principais medidas são:


Donativos a associações



Patrocínio de eventos desportivos



Formação específica e complementar aos trabalhadores



Disponibilização de um dia para dar sangue

As acções mais fáceis para esta empresa são os donativos, porque segundo o sócio gerente as
principais limitações são o montante financeiro disponível para estas práticas e a falta de tempo.
A principal motivação é de nível interno, uma motivação ética por parte da gerência, sendo referido
que é necessário haver solicitações por parte das associações.
Apesar de não haver uma calendarização estratégica destas actividades, os donativos acontecem
com maior frequência em épocas festivas e a formação ocorre 2 vezes por ano. A empresa não
divulga as práticas a nenhum nível, externo ou interno. Segundo o entrevistado, prefere manter o
anonimato nestas situações.
Das estratégias de RS propostas por Santos et al. (2006) a empresa F assenta numa estratégia de
prevenção e obrigação. Segundo as estratégias enunciadas por Chiavenato (1999) a estratégia
seguida é acomodativa.
Ao nível da vantagem competitiva não estabelece uma relação directa com a melhoria dos índices de
produtividade, mas afirma que a nível externo pode existir uma melhoria do desempenho em termos
de rendimentos, porque apesar de não haver comunicação e divulgação, as associações
beneficiadas encarregam-se de fazer essa “publicidade”, afirmando que “as pessoas que tomam
conhecimento podem frequentar as lojas e estabelecimentos da empresa”.
Em termo de vantagem competitiva de origem interna o entrevistado refere a formação, como fator
diferenciador de forma a melhorar a qualidade dos seus serviços. A vantagem competitiva obtida
destas práticas é momentânea, pois segundo o entrevistado “nada no meio empresarial é duradouro”
Futuramente, a empresa planeia continuar a adoptar práticas de RS e aumentar o numero das
mesmas.

Práticas de RS

Obstáculos

Comunicação

Vantagem

Motivação

Planificação

Competitiva

Sim,

essencialmente

donativos e formaçao

Limitação

Int.

Ext.

Não

Não

(mas

tempo

associações

montante

beneficiadas

monetario

fazem)

Sim

Int.

Ext.

Motivações

Não

Não

Éticas

Tabela 20-Componentes de RS (Empresa F)
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Vantagem Competitiva
Origem

Int.

Ext.

Fator Diferenciador

Formação

“boa

diferenciada

por

Tipo de Vantagem Competitiva

publicidade”
parte

associações

das

Momentanêa,

porque

no

meio

empresarial nada é duradouro segundo
o socio gerente

Tabela 21-Vantagem competitiva e RS (Empresa F)

4.6.7.Empresa G

A empresa G foi criada em 1990, e tem como principal actividade de negócio a corretagem de
seguros. Não foi distinguida pelo IAPMEI, mas segundo o administrador porque “nunca se
propuseram”.
A nível estratégico actua num mercado alargado, seguindo uma estratégia de foco. O entrevistado
tem uma noção consistente e clara da responsabilidade social. As práticas de RS revelam a nível
interno uma grande preocupação com os trabalhadores, sendo que a nível externo, denota-se uma
preocupação com a comunidade junto de escola e associações de cariz social. As principais acções
são:


Donativos e associações



Recolha de sangue



Acções junto de escolas na divulgação do empreendorismo e formação de crianças e jovens
em escolas



Acções de recolha de roupa ou alimentos com destino a algumas instituições sociais



Recebem pontualmente jovens em regime de estágio



Promoção de aulas de inglês e de ginástica aos funcionários bem como formação específica
e complementar



Promoção de encontro anual entre seus funcionários e os seus familiares



Disponibilizam fruta fresca a todos os funcionários

Segundo o administrador da empresa G, a RS não deve ser apenas uma preocupação exclusiva para
as grandes empresas, nem deve depender da sua dimensão, argumentando que a “consciência”
social de cada um deve ser impulsionadora para o desencadeamento destas práticas.
Os principais benefícios são as ligações entre as pessoas e entre os trabalhadores promovendo a
promoção de um bom ambiente de trabalho. As poucas solicitações por parte das instituições junto da
empresa G são apontadas como o principal fator inibidor para o desenvolvimento de um maior
número de práticas.Não existe um plano estratégico atempado para estas práticas, contundo
segundo o entrevistado, estas práticas fazem parte da cultura da empresa, e são realizadas conforme
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a situação o exige. Segundo as abordagens estratégicas de RS propostas por Santos et al. (2006), a
estratégia seguida pela empresa G assenta numa estratégia de proactvidade. Segundo as estratégias
seguidas por Chiavenato (1999) a estratégia seguida é voluntária.
A motivação para estas práticas surge essencialmente a nível interno de forma a corresponder à
“satisfação pessoal” dos órgão de gestão.
A nível interno a comunicação é feita por email a todos os trabalhadores, no entanto é referido que o
contacto directo tem maior impacto e adesão por parte dos trabalhadores. A nível externo a
comunicação é realizada de forma geral no relatório anual de contas, mas o administrador defende
que a externalização da informação não mereça especial relevo.
Na opinião do entrevistado, a preocupação com as medidas de responsabilidade social interna,
permite o aumento do bem estar dos trabalhadores, conduzindo a um aumento motivacional por parte
de todos.
A preocupação social com a comunidade é na opinião do administrador um instrumento diferenciador
junto dos seus clientes. Não existe uma relação clara entre as actividades de RS e indicadores
financeiros como custos ou receitas.
A vantagem competitiva indicada é essencialmente de origem interna, ao nível motivacional dos
trabalhadores, isto depreende-se na afirmação “trabalhadores com mais conhecimento e vontade
permitem que a empresa tenha um posicionamento mais além e seja competitivo com os seus pares”
O administrador considera ainda que estas práticas são indispensáveis e certamente continuarão a
ser repetidas, e com a possibilidade de futuramente iniciar novas práticas neste âmbito.

Práticas

de

Obstáculos

Comunicação

Vantagem

RS

Planificação

Competitiva

Sim,

quer

nível
quer

Motivação

a

a

Solicitações

Int.

Ext.

Formal

De forma informal

interno

(referência a isso

nível

no relatório anual

externo

Sim

Int.

Ext.

Motivações

Não

Não

Éticas

de contas)

Tabela 22-Vantagem competitiva e RS (Empresa G)

Vantagem Competitiva

Tipo de Vantagem Competitiva

Origem

Int.

Ext.

Fator

Promoção de um bom ambiente de

Não

Diferenciador

trabalho e formação

Duradoura, devido ao investimento na formação para os
trabalhadores ser constante

Tabela 23-Vantagem competitiva e RS (Empresa G)
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5.Conclusões
A questão de investigação nº1, tenciona perceber o grau de familiarização da responsabilidade social
junto dos gestores e proprietários, enquanto que a terceira questão levantada pretende aferir a
existência de práticas de responsabilidade social nas respectivas empresas. As entrevistas
conduzidas permitiram concluir que a responsabilidade social existe nas empresas entrevistadas,
mas não é um assunto prioritário da sua gestão, é encarado mais como algo que tem de ser feito mas
que não é previamente definido. A empresa C, apesar de referenciar algumas práticas considera que
este é um assunto respeitante às grandes empresas. Para alguns entrevistados a definição do
conceito de responsabilidade social não é exacta, nem clara, contudo percebe-se que tipo de práticas
utilizam e como as realizam, embora não o associem de forma imediata à “Responsabilidade Social”.
As acções mais fáceis para as empresas são na generalidade os donativos e as medidas que
promovam a satisfação dos empregados e o seu bem-estar como argui Harwood et al. (2011).

5.1.Dimensões de RS

Em relação à implementação das práticas de RS, bem como às dimensões de RS referenciadas na
literatura (questão nº3), a análise das entrevistas permitiu concluir que a responsabilidade social é
vista sob duas dimensões: interna e externa tal como definido pela Comissão Europeia (2011). A
nível interno as práticas são essencialmente acções junto dos seus trabalhadores e a nível externo
acontecem essencialmente ao nível de donativos como apontado por Jenkins (2006), embora exista
excepções como a empresa E e F, que promovem a nível externo outro tipo de iniciativas.
Tendo como base a classificação da Comissão Europeia (2011), depreende-se que é a nível interno e
na área da gestão de recursos humanos que é dado o maior enfoque pelas empresas pertencentes à
amostra nas suas práticas de RS. Este aspecto é visível na preocupação da promoção do bem-estar
social dos trabalhadores. Outra preocupação evidente por parte de todas as empresas, nesta área é
o melhoramento de qualificações e competências, a nível dos seus colaboradores. Este fator
corresponde a uma das vantagens apontadas por Luetkenhorst (2004). Na área da gestão do impacto
ambiental, também se denota alguma preocupação por parte das empresas, exemplo disso é a venda
de sucata, implementação de painéis solares e tratamento de resíduos. Através da análise das
práticas realizadas pelas empresas entrevistadas e com base nas abordagens dimensionais de RS
propostas por Comissão Europeia (2011) e Santos et al. (2006), as dimensões da RS observadas são
essencialmente as referidas na tabela seguinte:
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Dimensões de
RS:
Interno

Subdimensões


Externo





Exemplos

Preocupação com o bem-estar social
dos trabalhadores
Preocupações ambientais

Envolvimento com associações locais



Formação nas mais
diversas áreas



Tratamento de Resíduos



Utilização de Ecopontos



Racionalização energética



Donativos

Tabela 24- Dimensões de RS

Apesar de existir um compromisso das empresas em termos de responsabilidade social, as práticas
de RS estão relacionadas essencialmente com o bem-estar social dos trabalhadores e com a sua
satisfação no local de trabalho. A nível externo, grande parte das práticas aparece como resposta a
solicitações externas da comunidade e de associações locais.

5.2. Benefícios e fatores inibidores de RS
Neste ponto analisou-se os benefícios decorrentes da RS e os fatores facilitadores e inibidores
presentes na revisão bibliográfica. Como se pode observar na tabela 25 para a maior parte dos
gestores entrevistados, a responsabilidade social é geralmente associada à capacidade monetária,
constituindo assim um factor inibidor e um obstáculo a estas práticas tal como afirmam Santos et al.
(2006). O envolvimento permanente nas operações do dia-a-dia não deixa muita margem para o
desenvolvimento destas práticas constituindo um fator inibidor, que também é apontado por
Luetkenhorst (2004). Apenas a empresa E tem um trabalhador que, entre outras funções,
desempenha um papel importante na promoção de responsabilidade social. Outro fator inibidor
apontado é a escassez de solicitações válidas para a promoção destas práticas.

Empresas/ Fator
Inibidor

Capacidade
monetária

A
B
C
D
E
F
G

×
×
×
×
×

Demasiado
envolvimento nas
op. do dia-a-dia

Solicitações

×
×

×
×

×
×

Tabela 25- Fatores inibidores para a RS
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Entre os vários benefícios apontados, destaca-se a promoção de um bom ambiente de trabalho,
através da preocupação social com os trabalhadores e a reputação da empresa. A principal vantagem
destas práticas reflecte-se essencialmente ao nível dos colaboradores que com a formação podem
melhorar as suas qualificações e competências, o que consequentemente levará ao aumento da sua
satisfação, bem como a uma maior lealdade para com a empresa estes aspetos tinham sido referidos
por Luetkenhorst (2004) e Santos et al. (2006). Segundo os entrevistados, este benefício, revela-se
na quantidade de horas realizadas por iniciativa do trabalhador sem que a isso corresponda qualquer
remuneração extra. Na empresa E inclusive foi assegurado que nas fases de maior volume de
trabalho estas horas permitem a manutenção do nº de trabalhadores e a consequente salvaguarda de
custos com novas admissões.
Apesar de algumas empresas referirem que vendem os seus desperdícios, estes não são
significativos ao ponto de influenciar os indicadores financeiros. Alguns gestores referem que a
comunicação a nível externo destas práticas pode funcionar como agente de marketing, tal como
referido por Luetkenhorst (2004) e pela WBSCD (2004). Outra vantagem referenciada pelas
empresas é o reconhecimento e a visibilidade que advém destas práticas como referem Toppinen e Li
(2011).

Empresas/
Benefícios

Satisfação dos
colaboradores

Visibilidade e
Reputação

A
B
C
D
E
F
G

×
×
×
×
×

×
×
×

×

×
×
×

Tabela 26- Benefícios de RS

5.3. Comunicação e formalização
Neste ponto, analisa-se como é realizada a comunicação e formalização das práticas de RS por parte
das empresas. Pretende-se assim também responder à questão de investigação nº 4, que aborda a
natureza explícita ou implícita destas práticas. Todas as PMEs admitiram que muitas vezes, são os
seus trabalhadores/colaboradores a conduzirem toda a “logística” envolvida nas actividades de RS,
podendo este facto constituir um motivo para a ausência de comunicação a nível interno. Esta
conclusão corrobora um pouco Jenkins (2006), que afirma que o facto de existirem poucos
trabalhadores torna dispensável qualquer tipo de comunicação a nível interno.
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Comunicação Interna
Formal
Informal
Nenhuma
Figura 15- Comunicação interna de RS

Observando a figura 15, vemos que a maior parte das empresas não divulga formalmente estas
práticas a nível interno junto dos seus trabalhadores. Apenas na empresa E, de maior dimensão, é
realizada uma reunião para que todos os funcionários possam compreender entre outros assuntos, as
políticas de RS que são previamente definidas. A empresa G, a nível interno, divulga as práticas por
email aos seus trabalhadores. Pela amostra utilizada poder-se-á concluir que quanto maior for a
organização maior a necessidade de existência dos canais de comunicação internos.

Comunicação Externa

Sim
Não
Figura 16- Comunicação externa de RS

Segundo a figura 16, em termos de comunicação externa, observa-se que a maior parte das
empresas não o faz de forma muito intensa e regular. As empresas A, B, C, D e F não o fazem
essencialmente por dois motivos: consideram que as práticas de RS não são suficientes para existir
divulgação externa e por outro lado, porque preferem manter o anonimato das acções realizadas.
Esta forma de actuar está em linha com as conclusões de Parsa e Kouhy (2008). As empresas E e G,
apesar de divulgarem as práticas na sua newsletter e no relatório anual de contas respectivamente,
também referem que a comunicação externa não é algo que as preocupe e pretendem também
manter alguma discrição neste processo. Esta ausência de comunicação comprova um pouco o
fenómeno de “Responsabilidade Social Silenciosa” descrito por Fassin (2009), em que apesar de
existirem práticas com componente social nas empresas a comunicação não é feita nos mesmos
moldes das grandes empresas, em que são publicados extensos relatórios que são divulgados pelos
media.
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5.4. Motivação para RS
Neste ponto, analisa-se qual a motivação existente para a realização das práticas de RS. Observando
a figura 17, podemos ver que as motivações éticas provêm essencialmente dos seus proprietários, ou
seja a nível interno, partindo dos valores ético-sociais do proprietário gerente ou administrador. Esta
motivação já foi referida por Santos et al. (2006). Contudo, na empresa B, a empresa afirma que a
formação é adaptada aos requisitos do cliente. A empresa D, refere que as grandes empresas já
avaliam as práticas de RS nos subcontratados. Apesar de não funcionar como motivação externa
directa, pode constatar-se que existe alguma pressão ainda que “ligeira”, das grandes empresas para
que as PMEs incorram em comportamentos socialmente mais responsáveis, tal como referenciado
por Perry e Towers (2009).

Motivação

Interna
Externa
Figura 17- Motivação para RS

5.5. RS e vantagem competitiva

A responsabilidade social em quase todas as empresas entrevistadas está relacionada com a
existência de verbas para a sua prática, tal como foi defendido por Luetkenhorst (2004) e Aldo e
Larouche (2005), que defendem que as práticas de responsabilidade social podem aumentar os
custos. Contudo, na opinião dos entrevistados, os indicadores financeiros não sofrem muitas
alterações. A única excepção é a empresa F, que enuncia que é possível que as pessoas que
frequentam as instituições que são ajudadas pela empresa, se tornam clientes e assim influenciar o
rendimento da empresa porque frequentam os estabelecimentos.

Respondendo à questão de investigação nº2 que pretende aferir se existe algum tipo de planeamento
estratégico para estas actividades (questão de investigação nº2), verifica-se que não existe qualquer
planeamento estratégico de actividades, conforme referem Coppa e Skiramesh (2013). Apenas as
empresas A e F admitem as doações em épocas festivas e a empresa E que possui um calendário de
formação complementar previamente definido. Isto denota que as actividades de RS surgem muitas
vezes de forma implícita sem que sejam planeadas estrategicamente, como definido por Jenkins
(2006) e Kramer e Porter (2009). A nível de estratégia de RS e seguindo a abordagem de Santos et
al. (2006), as empresas analisadas situam-se essencialmente entre a estratégia de obrigação,
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prevenção e proactvidade. Seguindo a abordagem estratégica de Chiavenato (1999) a estratégia
seguida pelas empresas é a defensiva, acomodativa e voluntária.

Empresa /Abordagens
Estratégicas
A
B
C
D
E
F
G

Liderança no Custo
-

Diferenciação

Foco

×
×
×
×
×
×
-

×

Tabela 27- Abordagens estratégicas de RS

Como forma de responder à questão de investigação nº 5, que pretende avaliar se existe algum tipo
de vantagem competitiva conferida por estas práticas, pode-se observar pela tabela 27, que a maior
parte das empresas segue uma estratégia de diferenciação, exceptuando a empresa G que adopta
ambas as abordagens estratégicas (baixo custo e diferenciação). Em termos de vantagem
competitiva, as empresas afirmam que a RS não interfere em indicadores económicos de modo
relevante, custo e receitas. Nas empresas que incorressem numa estratégia de baixo custo, a
responsabilidade social teria que contribuir para a minimização de custo, o que nenhuma empresa
apontou.
Nas empresas que adoptem uma estratégia de diferenciação ou foco, a responsabilidade social teria
que influenciar a diferenciação dos respectivos produtos ou serviços. Muitas empresas apontaram
medidas a nível interno, tais como: a promoção do bem-estar social dos trabalhadores e a formação
diferenciada ou complementar, o que pode ser considerado contribuir para o aumento motivacional, e
assim poder constituir um fator diferenciador.

Empresa /Vantagem
Competitiva

A
B
C
D
E
F
G

Motivacional
(Formação
complementar ou
diferenciada e bemestar social)
×
×
×
×
×

Marketing

×
×
×
-

Tabela 28- RS e vantagem competitiva
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Segundo os gestores entrevistados e a consequente analise (tabela 28) podemos constatar que a
vantagem competitiva pode ser alcançada a partir de dois fatores diferenciadores. O mais consensual
por quase todas as empresas, é de origem interna, nomeadamente o fator motivacional dos
trabalhadores que com a formação complementar e a promoção do seu bem-estar social, melhoram o
seu desempenho. Este fator pode assim contribuir para a diferenciação das empresas em questão.
Apenas a empresa F não faz este tipo de associação em termos de vantagem competitiva, assim
como a empresa B que a aponta como beneficio mas não como vantagem competitiva. A nível
externo a vantagem competitiva já não gera tanto consenso. As empresas A e B admitem que caso
fizessem uma maior divulgação externa, poderiam angariar clientes, o que constituiria um fator
diferenciador. A empresa F admite que são as próprias instituições que recebem os donativos, que
funcionam como agente publicitário, afirmando inclusive que os clientes que tomam conhecimento
destas doações frequentam os estabelecimentos e influenciam os rendimentos e as vendas, e isso
pode ser um fator diferenciador. A empresa E, apesar de não referenciar o aspecto externo como
vantagem competitiva, admite que estas práticas dão um maior reconhecimento e visibilidade à
empresa, corroborando o pressuposto de Toppinen e Li (2011), que relacionam as medidas de RS
com uma maior visibilidade para a empresa.

Em suma e respondendo à questão de investigação nº 5, em termos de vantagem competitiva, a
análise das entrevistas permite concluir que as politicas de responsabilidade social são orientadas de
dentro para fora, i.e, a prioridade na implementação destas práticas reside no bem estar dos
trabalhadores e na dimensão interna da empresa. Apesar disto, grande parte dos entrevistados
acreditam que as políticas de responsabilidade social, junto da sociedade e da comunidade exterior,
quando divulgadas externamente, poderiam igualmente constituir uma potencial vantagem
competitiva, devido ao impacto que poderiam causar junto de potenciais clientes.
Quanto ao tipo de vantagem competitiva não existe um consenso nas empresas entrevistadas. As
empresas A,B e F asseguram que é uma vantagem competitiva de curta duração. As empresas A e B
afirmam que estas práticas não podem deixar de ser repetidas para continuar a influenciar as partes
interessadas, (clientes e trabalhadores são as partes interessadas mais referidas pela generalidade
das empresas), enquanto que a empresa F defende a curta duração da vantagem pelo facto de que
no “mundo empresarial” nada será duradouro. As empresas D E e G, crêem que será de longo prazo,
porque os planos de formação que têm são muito bem delineados, enquanto a empresa C afirma que
devido ao grau de familiaridade que existe entre o trabalhador e a empresa, permitem que a
vantagem competitiva a existir será a longo prazo.
Outro aspecto a realçar é o facto de as distinções (Líder e Excelência) não influírem no grau de
compromisso das empresas para com a RS. A empresa F (Excelência) admitiu que as práticas de RS
são mínimas, enquanto que a empresa G (sem distinção) confere bastante importância a estas
práticas. Após as entrevistas salientaram-se 2 fatores que são percursores e parecem proporcionais
ao compromisso com a RS: sensibilidade da gerência ao tema da responsabilidade social, e o outro
aspecto é a dimensão da empresa, parece que quanto maior for a organização maior a preocupação
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social junto dos trabalhadores e comunidade local. Este facto depreende-se essencialmente a partir
das entrevistas às empresas G e E.
Também se pode especular, que o facto das classificações ou distinções como “PME Líder” e “PME
Excelência” conterem apenas requisitos financeiros e não ligados à RS, pode contribuir para esta
ausência de relação entre a distinção recebida e a aposta estratégica na RS.

6.Limitações e Pesquisa Futura
Relativamente ao estudo de investigação realizado foram detectadas as seguintes limitações, a ter
em conta na análise de resultados e também na elaboração de estudos futuros semelhantes:


Foi utilizada uma amostra de conveniência de reduzida a dimensão, o que limita o potencial
da investigação em causa para o universo em estudo.



O guião de entrevista, era muito extenso o que poderá ter desencorajado alguns dos
respondentes, bem como o tema da responsabilidade social que parece ser um tema algo
“sensível” para as empresas, estes dois fatores podem explicar o numero elevado de recusa
ou não-respostas para a solicitação de entrevistas.



A análise efectuada é qualitativa, e seria interessante complementar esta vertente com uma
análise quantitativa. Para esta limitação contribui directamente a dimensão da amostra
estudada.



Igualmente importante seria aprofundar e correlacionar a responsabilidade social e a
vantagem competitiva, seleccionando uma amostra de empresas onde se introduzisse a partir
de determinada data um conjunto de práticas de RS concertadas com a estratégia
empresarial existente, comprando os índices de produtividade antes e após da sua
implementação. Esta metodologia seguida não permite fazer esta avaliação com clareza,
embora forneça alguns indicadores positivos. Este tipo de estudo longitudinal teria sempre
dificuldades de concretização, por motivos óbvios.

Pensa-se, de qualquer forma e apesar destas limitações que o estudo feito serve para deitar
uma luz inicial sobre o assunto, explorando os antecedentes e os consequentes da
responsabilidade social.
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ANEXOS
Anexo A – Análise das Práticas de Responsabilidade Social nas PMEs
Dimensão

Sub-Dimensão

Variavél

Económica

Clientes

Preocupação com
consumidor e cliente

Parceiros
Comerciais e
Fornecedores

Preocupação com
fornecedores e
parceiros comerciais

Prática
 Prospecção de necessidades
futuras
 Sistema de tratamento de
reclamações
 Assistência pós-venda
 Adequabilidade do
produto/serviço ás
necessidades dos clientes
 Disponibiliza a empresa para a
realização de auditorias no
âmbito da responsabilidade
social
 Disponibiliza a empresa para a
realização de auditorias no
âmbito da qualidade
 Pagamento de produtos e
serviços no prazo acordado
 Mecanismos que garantem o
respeito pelos direitos humanos
 Formação de fornecedores e
parceiros de negócio
 No processo de selecção
considera aspectos sociais e
ambientais
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Marketing(informação
e imagem)





Económica

Produtos e
Serviços

Sensibilização
Conciliação Vida
Profissional e Pessoal






Igualdade de
oportunidades e
diversidade




Social
Interna

Gestão de
recursos
humanos

Recrutamento e
Selecção




Avaliação de
desempenho




Reconhecimento e
recompensa





Emprego Sénior




Social
Interna

Gestão de
recursos
humanos
Gestão de carreiras





Informação e rótulos sobre a
sua utilização
Inclusão de aspectos de
segurança, fiabilidade e serviço
na utilização do produto
Informações éticas sociais e
ecológicas
Educação do consumidor
Concentração do tempo normal
de trabalho em menor número
de dias
Possibilidade de trabalhar em
casa
Flexibilidade de horários de
trabalho
Igualdade de oportunidade
entre homens e mulheres nas
admissões, no acesso á
formação, na política salarial e
na progressão da carreira
Recrutamento de pessoas de
grupos sociais e desfavorecidos
Recrutamento realizado junto
dos trabalhadores e familiares
Recrutamento realizado junto
dos centros de emprego,
escolas e universidades
Atribuição de objectivos e
responsabilidades no âmbito da
função
Sistema de avaliação de
desempenho baseado em
critérios objectivos que
permitam um clima de
confiança
Partilha de resultados
Renumerações variáveis
(prémios de produtividade e
assiduidade)
Benefícios (viatura, telemóveis,
cartão de credito)
Esquemas de pré-reformas e
reforma diferenciados
Mecanismos que permitam que
os trabalhadores mais antigos
transmitam conhecimentos e
experiencia profissional aos
mais novos
Mobilidade Vertical
Mobilidade Horizontal
Plano de carreiras
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Envolvimento





Participação
Informação e
Comunicação




Sistemas de Apoio






Serviços Sociais

Apoio a crianças e
jovens




Empréstimos






Social
Interna

Gestão da
mudança
organizacional

Transparência






Gestão da
mudança
organizacional

Adaptação á mudança

Empregabilidade

Formação e





Disponibilização de informação
relativa aos direitos laborais
Painéis de
informação/jornal/circulares
Promoção do acesso aos
sindicatos
Reuniões internas nos diversos
departamentos/sectores
Participação dos trabalhadores
nos processos de decisão que
lhe digam respeito (organização
do trabalho, segurança e saúde
no trabalho, formação
renumerações, carreiras)
Refeitório e/ou espaço de
convívio
Transportes
Actividades desportivas e
culturais
Esquemas complementares á
segurança social (seguros de
vida de saúde, complementos
de reforma)
Creche no local de trabalho
Protocolos com entidades de
apoios a crianças e jovens
Apoio na educação dos filhos
Sistema de apoio para
pagamento de dívidas
contraídas
Programa de crédito para
habitação
Adiantamento e empréstimos
monetáros
Participação, consulta e
informação sobre o processo de
mudança
Equilíbrio de interesses de
todas as partes interessadas
que são afectadas pelas
decisões de mudança
Reorganização dos processos de
trabalho
Aquisição de novas
competências (estratégicas, de
gestão e operativas)
Adoção de medidas de medidas
preventivas que permitam
reduzir a necessidade de
despedimentos
Plano de formação
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desenvolvimento









Serviços de saúde





Social
Interna

Saúde, Segurança
e Higiene no
trabalho

Segurança








Patrocínios e
Donativos








Coesão Social
Social
Externa

Comunidade




Actividades de educação
(português, inglês e
informática)
Diagnóstico de necessidades de
formação
Disponibilização de revistas
técnicas
Incentivos que encorajem os
trabalhadores a desenvolverem
as suas competências
Trocas de experiencias entre os
trabalhadores
Avaliação da formação
Requalificação/Reconversão
dos trabalhadores
Medicina no trabalho
Gabinete de apoio médico no
interior da empresa
Apoio para tratamento de
doenças profissionais e outras
(alcoolismo e
toxicodependência)
Sistema de gestão de SHST
Programa de prevenção de
riscos profissionais
Formação relacionada com
Segurança, Higiene e Saúde no
trabalho
Planos de emergência
Condições de iluminação, de
ventilação, de temperatura e de
ruído
Comissão de saúde, segurança e
higiene
Ergonomia no posto de trabalho
Doações de produtos e serviços
Donativos
Patrocínios de eventos
desportivos
Patrocínios de eventos culturais
e ambientais
Apoio a campanhas de
marketing de causas
(publicidade com questões
sociais e ambientais de ONG´s)
Utilização de produtos e
serviços de
empresas/organizações locais
Dispensa recursos humanos
para voluntariado
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Emprego Solidário



Participa em programas locais
de educação formação e
emprego, politicas ambientais e
renovação urbana



Oferece estágios, concede
bolsas de estudo
Emprega pessoas de grupos
sociais desfavorecidos (pessoas
com deficiências, reclusos e
toxicodependentes)
Partilha de instalações
equipamentos e recursos
humanos
Cedência de espaços e
equipamentos
Convida organizações a visitar a
empresa
Estabelece parcerias com outras
organizações (empresas, ONG,
entidades publicas e
universidades)
Sistemas de Gestão Ambiental
(certificação 14000 e/ou EMAS)
Adesão a rótulos ecológicos
Orientação para o desempenho
ambiental ao longo da cadeia
produtiva
Diagnóstico ambiental e plano
de acção
Investimento em tecnologias
preservadoras do ambiente
Sensibilização de trabalhadores
Incentivo ao transporte
alternativo (transporte publico,
bicicleta, autocarro empresa)
Manutenção do sistema de
climatização
Instalação de acessórios e
dispositivos para economizar a
agua
Uso de produtos de limpeza não
tóxicos
Tratamento de águas e
descargas de afluentes
Utilização de produtos
ecológicos
Medições de ruido e de
poluição atmosférica
Reciclagem
Reutilização de materiais



Parcerias e
Cooperação






Sistema Ambiental











Ambiente

Gestão do
Impacto
Ambiental

Poluição e Resíduos








79




Atitude
Perante RSE

Lucro




Pressões externas



Separação de resíduos
Diminuição do consumo de
energia
Utilização de painéis solares
Utilizar incentivos públicos
(subsídios, apios e benefícios
fiscais)

Motivações





Éticas-Sociais





Criação de Valor





Organizacionais




Comerciais





Comunicação




Económico-financeiro
Benefícios

Atitude
Perante a
RSE


Informação e
conhecimento





Obstáculos
Financeiros



Pressões das organizações
locais
Pressões das organizações
locais
Pressão de clientes,
concorrentes e estado
Melhorar a performance
económica (reduzir
custos/aumentar vendas)
Princípios éticos e cívicos
Aumentar a satisfação dos
trabalhadores
Responsabilidade social e cívica
inerente á empresa
Fidelização de consumidores e
de clientes
Melhorar a relação com os
parceiros de negócio e
investidores
Melhorar a imagem
institucional
Aumentar a motivação dos
trabalhadores
Aumentar as relações de
cooperação
Reduzir custos
Aumentar produtividade
Aumentar as vendas e volume
de facturação
Aumentar a qualidade
Aumentar a reputação junto de
clientes/ consumidores,
parceiros de negocio e
comunidade
Reforçar a imagem junto da
comunidade
Nunca ter pensado nisso
Falta de conhecimento “como
fazer”
Não está relacionada com as
actividades da minha empresa
Falta de dinheiro
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Temporais
Informativos
Conhecimento



Tipos de apoio

Stakeholders

Influência







Técnicos




Financeiros






Tipologia de
actividades de
cooperação









Falta de apoio publico
Falta de tempo
Campanhas de sensibilização
Conhecer boas práticas
Desenvolver e participar em
experiências-piloto
Partilhar experiencias/formas
de implementar com empresas
semelhantes
Serviços de consultoria
Programa de formação para
desenvolver competências na
área
Apoios públicos
Incentivos fiscais
Investigação e pesquisa
Partilha de ideias e
conhecimentos
Acções de voluntariado
Alianças comerciais
Partilha de equipamentos e
tecnologias
Lobies de interesses
Recrutamento de mão de obra
Desenvolvimento de recursos
humanos
Mobilização de funcionamentos

Figura 18-Modelo de análise das práticas de responsabilidade social das PMEs (Santos et al., 2006)

Anexo B– Transcrição e analise metodológica
Anexo B1– Listagem de categorias
011.11.21.31.4-

Caracterização da Empresa
Definição de RS
Práticas de RS
Fatores facilitadores de RS
Fatores inibidores de RS
Vantagens de RS
1.4-1. Vantagens internas
1.4-2. Vantagens externas
1.5- Motivação para implementação de RS
1.5-1. Motivação interna
1.5-2. Motivação externa
1.6- Formalização e comunicação de RS
1.6-1. Comunicação Interna
1.6-2. Comunicação externa
2. RS/dinheiro/dimensão

81

3. Estratégia & RS
4. Vantagem competitiva e RS
4.1- Vantagem competitiva interna
4.2- Vantagem competitiva externa
5. Comportamentos Futuros
*- Analise do caso do estudo através da categorização, a categorização está feita nas transcrições de
entrevistas, com o número correspondente ao código à frente da linha do entrevistado. Ex: [2]- o
entrevistado está a relacionar RS com dinheiro e dimensão. A letra E corresponde ao entrevistador e
P ao respondente.

Anexo B2– Transcrição e analise metodológica empresa A

E-Há quantos anos está estabelecida esta empresa? (1)
P- Esta empresa está estabelecida no mercado há 75 anos mais ou menos.(2) [0]
E- Certo, e qual é a principal actividade? (3)
P- A principal actividade desta empresa é pastelaria e padaria, o ramo da panificação (alto). (4)
E- Ok,em que anos esta empresa foi distinguida como, (..) PME Líder ou PME Excelência? (5)
P- “Aww:”,foi PME Lider em 2013 e 2014 (6) [0]
3.1. Quantos trabalhadores possui? (7)
*VOZ OFF- 25 a 30 trabalhadores (8)
E- *2* Para si o que entende por Responsabilidade Social? (9)
P- Então responsabilidade social “aw::” tem a ver com “aw:”

da-ar alguns donativos *2*, “aw::”

motivação da parte dos nossos trabalhadores, melhores condições de trabalho para os nossos
funcionários continuarem a laborar (12) [1]
E-Que práticas existem na sua empresa que acha que se podem enquadrar neste âmbito (13)
P- Por exemplo temos Tratamento de Resíduos de óleos (14) [1.1]
E- Tratamento de óleos? (15)
P- Sim, tratamento de Resíduos de óleos (16) [1.1]
E-Ok (17)
P- *3* Temos reduç--ão de consumo energético a nível das leds fizemos a substituição das lampadas
LED á pouco tempo (19) [1.1]
E- Substituição de lâmpadas para reduzir o consumo energético..certo *5* (20)
E- E mais? Vou-lhe dar alguns exemplos, a parte dos donativos não sei se faz algum (21)
P- Sim donativos, fazemos alguns donativos a escolas (22) [1.1]
E- Certo donativos a escolas (23)
P- E algumas associações (24) [1.1]
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E- Em termos de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dos trabalhadores? (25)
P- Tentam-os, tentamos estar preocupados com-mmm a vida pessoal deles e por isso fazemos folgas
rotativas,*4*.. folgas rotativas para poderem ter a vida pessoal com o resto da sua família, estamos
preocupados, não têm uma folga fixa e ou quando precisam tentamos sempre facilitar (28) [1.1]
E- Certo.. Ao nível dos estudantes e de estágios para estudantes? (29)
P- Ah temos um protocolo com o centro de formação, e por vezes, para integrar sim e por vezes até
vem trabalhadores, e por vezes pessoas (31) [1.1]
E- Neste caso-o de estagiários externos? (32)
P- Sim, Estagiários externos (33) [1.1]
E- Vou falar de mais alguns exemplos..em termos de reciclagem (…)? (34)
P- Sim fazemos reciclagem, quer ao nível dos óleos como disse há bocado, como também temos
caixote para o papel, temos essa preocupação. (36) [1.1]
E- Portanto Ecoponto? (37)
P-Sim, ecoponto exacto (38) [1.1]
E-E em termos de formação para os seus funcionários? (39)
P- Sim temos formação para os nossos funcionários, HACCP e em Higiene e Segurança no trabalho,
eles têm isso tudo. (40)
E- Aqui outro exemplo…Trabalho não infantil? (41)
P- Não, não (42) [1.1]
E- *2* Considera que a RS deve ser uma preocupação apenas das grandes empresas? (43)
P- Na minha opinião acho que não. (44) [2]
E- Acha, que tipos de acções são possíveis ou mais fáceis para as PMEs? (45)
P- Eu penso qu-e “aw::” as acções mais fáceis, tem a ver com *4* (…) donativos ,com empregados
estarem satisfeitos (47) [1.2]
E- Falou nos donativos? Achas “aw::” se calhar maior parte da RS que pratica é mais ao nível dos
donativos. (50)
P- É Sim
E-Será porquê? “aww.:” em termos de desperdício de tempo…
P-É sim e porque também na nossa empresa estamos limitados ao nível do espaço. [1.3]
E- Ok..Que benefícios estão relacionados? (54)
P- *3* Está relacionada com o marketing sim porque acho qu-e, *2*os trabalhadores trabalham outra
motivação..estão satisfeitos sentem-se bem a trabalhar na nossa empresa, logo vai haver menos
desperdícios, no caso da nossa empresa menos pão danificado, menos gasto de bolos, maior
controle laboral dos nossos produtos, logo ai vai haver vantagens financeiras, e penso que isto
posteriormente a nível de marketing é como uma bola de neve, (imperceptível) vão dizer aquela
empresa preocupa-se com os trabalhadores o que de certeza vai agradar aos seus clientes (60)
[1.4.1] [1.4.2]
E- A sua empresa actua num mercado alargado ou de nicho? (61)
P-“Aww::” mercado Nicho, na área central de lisboa [3]
E- A estratégia principal para atingir os clientes é através da diferenciação ou de um baixo custo
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P- Diferenciação,(imperceptível) ao nível da qualidade é a nossa vantagem [3]
E- Aqui há algum plano estratégico onde especifique as práticas de Responsabilidade Social
P-Não, não (66) [3]
E-E-“hhhh” que motivação, há pouco falava-me dos Leds e dos donativos..que motivações houve
para a implementação dessas práticas? Foram motivados internamente ou pela pressão externa por
algum cliente ou comprador (explicita)?
P- Isso foi mais ao nível interno, achamos por bem da nossa parte, “aw::” adopt-ar, ganhamos todos
com isso. (71) [1.5.2]
E- Ok. Então considera que estas práticas podem-se traduzir em benefícios? falava me há pouco do
marketing, “aw::” acha que estas práticas de responsabilidade social, #sim#, poderia traduzir-se
P- Eu pesnos que essencialmente ao nível do marketing os clientes sabem destas coisas a gente
gosta sempre de estar onde se sente bem, as coisas são de qualidade (…) a vida deles é isto, ehhhhh, todos juntos trabalhamos para o mesmo (..) (76) [1.4.1]
E- Quais os principais obstáculos ou dificuldades que encontraram na implementação destas
práticas?
P- Na nosso empresa o maior obstáculo é mesmo o espaço,*4* (…) nós queríamos dar mais e melhor
aos nossos colaboradores, temos a dificuldade do espaço é a nossa maior desvantagem, mas
estamos a pensar trabalhar a parte industrial (..)dividirmos a parte da padaria e da pastelaria [1.3]
E- Para uma melhor organização? (82)
P- Sim para uma melhor organização entre a padaria e a pastelaria, e aumentar a satisfação dos
nossos colaboradores [1.5.1];[1.4.1]
E-. Estas práticas iniciativas realizadas obedecem a alguma calendarização ou é a situação o exige?
P-Não, nada de concreto mas em voz-off foi me dito que os donativos às associações e escolas, bem
como os cartões de compras aos funcionários eram mais recorrentes no natal. [3]
E- Divulga as práticas de RS internamente para os seus trabalhadores ou acontece de forma
informal?
P-De forma informal (89) [1.6.1]
E- Dá a conhecer isto externamente? (..) Se dá a conhecer ao seus clientes e fornecedores que faz
donativos e outro tipo de práticas
P- Sim falamos disso. (92) [1.6.2]
E- Mas de que forma (93)
P- Informal, nada de. (94) [1.6.2]
E- De que forma considera que a publicação ou divulgação destas práticas pode ou não ser benéfico
para a sua empresa?
P-É benéfico sem dúvida, porque dá uma maior visibilidade á nossa empresa, ajuda-nos a crescer,
para temos perspectiva de talvez ganhar clientes, “aww:” os trabalhadores também estão
preocupados e sentem-se bem quando nós ganhamos clientes e sente-se bem com isso,(..) e isso é
satisfatório (100) [1.5]; [1.4.2]; [2.1]; [1.4.1]
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E-.De que forma considera que uma maior preocupação social com os seus trabalhadores pode ou
não influenciar alguns benefícios operacionais? (..) em termos de produção?
P-Pode ajudar (..) não é de certeza, qualquer funcionário que sinta-se bem no seu trabalho e esteja
satisfeito rende mais e logo isso ajuda no nosso trabalho, po-de ser benéfico. [4.1]
E-.(..) De que forma uma maior preocupação social com a comunidade pode ou não permitir uma
maior diferenciação junto dos seus clientes? (..)
P-Talvez derivado desse aspeto sim, dá maior visibilidade eu se tivesse no lugar do cliente gostaria
que o meu fornecedor têm uma boa equipa que me entregue o produto em boas condições, (..) isso é
a maior vantagem [4.2]
E- Certo, de que forma considera que estas iniciativas de responsabilidade social deram ou poderiam
conferir uma vantagem competitiva duradoura á empresa? (imperceptível) De que forma é que estas
preocupações com os seus trabalhadores e comunidade poderia traduzir-se numa vantagem
competitiva
P-Na nossa empresa é vantagem momentânea porque é realizada ao nível dos colaboradores e
infelizmente não podemos fazer mais vezes, ehhh na nossa empresa é mais a nível momentâneo
mas se tivéssemos outras condições “aw::” esta preocupação seria constante (..).Para o trabalho ser
300% melhor (117) [4.1]
E- E acha que podia advir dai
P- A vantagem duradoura, sim [4]
E-Considera que estas práticas têm de ser continuamente realizadas e repetidas?
P-Penso que sim. [5]
E- Planeia continuar a adoptar o mesmo tipo de iniciativas ou está a planear algum tipo de alterações
à abordagem deste tema?Já me falou á pouco do espaço..
P- A nossa alteração era dividir a padaria e a pastelaria para poder oferecer melhor equipamentos
porque de resto os trabalhadores estão satisfeitos (125) [5]
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Anexo B3– Transcrição e analise metodológica empresa B
E- Boa tarde vamos dar inicio então á entrevista. Há quantos anos está estabelecida esta empresa
P- Olhe estamos estabelecidos desde 1988 portanto mais ou menos 27 anos (2)
E-E qual é a actividade principal da sua empresa?
P- A nossa actividade principal é, trabalhamos para a indústria do vidro, temos um único cliente
praticamente que é a 0, faz vidro automóvel e alguns trabalhos de metalomecânica que apareçam
destes eventuais clientes (6) [0]
E-Não sei se a empresa já obteve algum tipo de distinção como PME líder ou excelência?
P-Não,não distinção desse aspeto não só distinções do cliente [0]
E- Quantos trabalhadores possui
P- Neste momento temos só três trabalhadores. (..) (10) [0]
E- Responsabilidade social para si o que significa?
P- Na minha opinião a responsabilidade social passa por ter uma preocupação com os nossos
colaboradores para alem daquela que já nos é regularmente exigida por lei. (13) [1]
E- Que práticas é que existem na sua empresa que acham que se enquadram neste âmbito (..)?
P-Olhe uma coisa que fazemos habitualmente é que no IRC doamos aos bombeiros doamos
anualmente, “aw::” esses próprios bombeiros vêem ca solicitar uma reparaçãozita no carro ou ou
matérias para eles. Os clubes e associações quando fazem festa vem ca através de peditórios a ver
se a gente contribui de alguma forma. Ao nível da formação, fazemos a formação consoante o
trabalho (imperceptivel) e daquilo que o cliente pretende.*3* No plano de férias é definido em função
do trabalho (..),não temos trabalho infantil, nunca tivemos. Quanto (..) aos evitamos o acumulo de
desperdícios como metalomecânica temos sempre desperdícios sucatas alumínio inox isso
vendemos directamente ao sucateiro porque não contribuímos para estragar o ambiente e tiramos
proveito disso. (23) [1.1]
E- E acha que a responsabilidade social deve ser uma preocupação das grandes empresas? (…)
P-Não, isto não é só para os grandes [2]
E- E quais considera ser a práticas mais fáceis pra as PMEs
P-*2* Penso que aquelas acções que envolvam menos dinheiro, porque isto também não deixa de
ser proporcional à capacidade financeira de cada um aqui o dinheiro não abunda muito…..A principal
vantagem é a satisfação pessoal de uma “boa acção” e da motivação dos colaboradores [2];[1.4.1]
E-Ia perguntar quais eram as principais vantagens e benefícios destas práticas mas já me respondeu.
P- Genericamente é isso (31)
E- E a sua empresa actua num mercado alargado ou de nicho
P-Nicho claramente(…) [3]
E- A estratégia principal é através da diferenciação ou dum baixo custo?
P- Não é através da diferenciação (..) [3]
E- Em termos de motivações o que e que houve ou o que pode haver para a realizaoa destas práticas
de responsabilidade social? Internamente ou externamente por pressão de algum cliente ou
comprador?
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P- No caso dos donativos é….quando existe dinheiro disponível , (..) nos outros casos é quando nos
é pedido, ou quando há desperdício…não temos nenhum tipo de pressão extra por parte dos nossos
clientes ou fornecedores….éhhh essencialmente interna a motivação…parte de nós…pronto. [1.5.1]
E- E quais considera os principais obstáculos ou dificuldade que encontram ou encontrariam na
implementação destas práticas (..)? (43)
P- Olhe eu penso que para as práticas desta natureza é necessária alguma reflexão para perceber o
que está mal..e não há muito tempo no nosso dia-a-dia..também é preciso que haja dinheiro mas ele
é canalizado para outra áreas da empresa, nomeadamente para o investimento, e-e fica por ai. [1.3]
E- essas práticas obedecem a alguma calendarização(..)?
P-Não é quando calha á excepção do IRC (48) [3]
E-Divulga as práticas para os seus trabalhadores? Ou acontece de forma formal (..)?
P-Não, como são situações raras e pontuais …..pode acontecer em conversa com os funcionários
mas não fazemos reuniões internas ou algo do género para revelar ou dar a conhecer. [1.6.1]
E- E dá a conhecer estas práticas a nível externo? Através de notícias ou comunicados
P-Não, não fazemos uma actividade social que seja suficientemente grande para a publicação de
relatórios ou de comunicados [1.6.2]; [2]
E- De que forma considera que a divulgação poderia ser benéfico para a sua empresa? (..)
P-Sim acredito que sim…para quem as publica, “aw…”pode ter algum impacto como “publicidade”
nos seus clientes (…) (57) [1.6.2];[1.4.2]
E-De que forma considera que uma preocupação social com os seus trabalhadores pode influenciar
alguns benefícios operacionais? (…)
P-Depende dos trabalhadores….quem gosta de estar onde trabalha, pode ter o-u não uma maior
produtividade…e ao preocupar-nos com os nossos trabalhadores estamos de certa forma a motivalos como é natural o que pode aumentar mas não sera de uma forma tao linear é provável que haja
uma relação … [1.4.1]; [4.1]
E- Como e que uma maior preocupação com a comunidade? (…) Pode ou não permitir uma maior
preocupação junto dos seus clientes (..)? (65)
P- Sim isto é um aspeto forte…uma empresa que tenha a capacidade de influenciar positivamente a
comunidade local com práticas sociais, pode ser um bom agente publicitário. [1.4.2]; [4.2]
E- E estas medidas que á pouco me falou de que forma é que acha que estas medidas contribuem
para uma melhoria dos indicadores financeiros?custos? receitas?
P- Penso que as medidas que são tomadas por nós..não tem uma relação directa com beneficio
financeiro…apenas a venda de sucata que permite alguma entrada de dinheiro, a sucata (…)..não
estou a ver outra relação com outro indicador (72) [4]
E- De que forma considera que estas iniciativas implementas de responsabilidade social pode ou
poderiam conferir uma vantagem competitiva á sua empresa? (..) qual seria o fator diferenciador(…)?
P-Pergunta difícil…não consigo descortinar uma vantagem directa momentânea ou duradoura que
possa advir dai directamente… em termos de marketing e publicidade pode haver algum tipo de
diferenciação junto dos clientes e considera..e se essas práticas não forem respeitadas os clientes
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tendem a esquecer-se, não poderia ser por certo uma vantagem competitiva duradoura---talvez de
curta duração desse ponto de vista, em relação aos nossos clientes não sei [4]
E-Considera que estas práticas tem de ser continuamente realizadas?
P-Sim deve ser uma preocupação constante com os nossos colaboradores é importante e
fundamental e a nossas práticas tem que estar directamente relacionadas com o bem estar deles.(…)
E- Planeia continuar a adoptar o mesmo tipo de iniciativa ou esta a planear algum tipo de alteração á
abordagem deste tema?
P-Penso que para a nossa dimensão é nos impossível fazer mais mesmo que quiséssemos, somos
demasiados pequenos e é preciso existir algum dinheiro o que nem sempre é possível. (86) [2] [5]
E- Considera o tema da responsabilidade social e benéfico para a sua empresa?
P-Sim é benéfico essencialmente a nível interno, a nível da comunidade tem pouca relevância por
causa do nosso tamanho não somos suficientemente grandes. Mas é importante manter uma
preocupação social para a promoção de um bom ambiente de trabalho é essencial. (90) [5]
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Anexo B4– Transcrição e analise metodológica empresa C
E- (..) Há quantos anos esta estabelecida esta empresa? (1)
P- Esta empresa está estabelecida há cerca de 60 anos (…) (2) [0]
E- Qual é a principal actividade da sua empresa?
P-Serração de madeiras
E- Em que anos é que esta empresa se é que foi distinguida como PME líder
P- A cerca de “aw::”…pelo menos de há dois anos (..)há mais anteriormente mas não tenho a noção
E- E quantos trabalhadores é que mais ou menos possui?
P-Cerca de 70 (8) [0]
E- Para si o que entende por Responsabilidade Social? Que práticas existem na sua empresa que
acha que se podem enquadrar neste âmbito (…)?
P- Ao nosso ver responsabilidade social é a contribuição das empresas para uma sociedade melhor,
e as nossas actividades ao nível da responsabilidade social é entre os donativos dito “silenciosos”, as
pessoas vão lá (..) e com material a nível monetário, “aw::” também temos em atenção ao equilíbrio
entre a vida profissional e pessoal dos empregados, e a formação dos funcionários que é importante
para nós e para eles também. [1.1]
E- Estas são as principais medidas que utiliza, de toda a listagem que lhe forneci estas são as
principais?
P-Sim (18)
E-Considera que a RS deve ser uma preocupação por parte das grandes empresas?
P- Sim sem dúvida. [2]; [1.3]
E- Porque acha que as PMEs não o podem fazer?
P- Por falta de liquidez obviamente [1.3]; [2]
E- “Aw::” Considera que a sua empresa actua num mercado alargado ou num mercado de nicho?
P- Mercado alargado (24) [3]
E-A principal estratégia seguida para atrair os clientes é através de uma estratégia de diferenciação
ou de baixo custo?
P-Através de uma estratégia de diferenciação se bem que os clientes preferem o baixo custo (…)
E- Que motivações é que considera que pode haver para existência destas práticas a nível interno ou
externo..isto é existe algum tipo de pressão a nível externo por parte dos clientes (..) do seu produto
(…)?
P-Natureza interna (…) ou seja na empresa é uma relação muito humana..muito familiar..portanto é
uma origem muito mais humana. [1.5.1]
E- Quais são os principais obstáculos ou dificuldades que encontram ou encontrariam para a
implementação destas práticas?
P-Nenhuns [1.3]
E- Considera que a Responsabilidade Social pode ser feita sempre?
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P- Sim só não é mais feita falta de liquidez (..) [1.3]
E- (…) As práticas e iniciativas de RS que realizam (…) obedecem a alguma calendarização ou são
decididas conforme e quando a situação o exige? [3]
P- É conforme e quando a situação o exige (40)
E- Não há então qualquer tipo de calendarização destas práticas?
E- Divulga as práticas de RS internamente para os seus trabalhadores para tomarem conhecimento
daquilo que foi feito ou acontece de forma informal?
P- Não não divulgamos, é de forma informal [1.6.1]
E- A nível externo dá a conhecer as práticas através de publicação de relatórios, noticias ou
comunicados?
P-Não, não [1.6.2]
E- De que forma considera que a publicação ou divulgação destas práticas pode ou poderia ser
benéfico para a sua empresa daquelas que me referiu á pouco?
P- Ao fim ao cabo nenhuma publicidade é má publicidade, qualquer prática mesmo que seja só para
um ou dois indivíduos é sempre uma boa publicidade (51) [1.4.2]; [4.2]
P-De que forma é que considera que uma maior preocupação social junto dos seus trabalhadores
pode ou noa pode influenciar nalguns benefícios operacionais? Isto é se o numero de trabalhadores
motivados é maior, se existe menos unidades defeituosas?(..) Há alguma relação ou não?
E- Há mais trabalhadores motivados. Porque com estas práticas os trabalhadores encaram a
empresa não como do patrão mas também deles
P- De que forma é que uma maior preocupação social com a comunidade pode ou não permitir uma
maior diferenciação junto dos seus clientes isto é ser usado como bandeira em contratos de
fornecimentos por exemplo (….)?
E-Atualmente os nossos clientes apenas se preocupam com o preço…se o cliente encontrar um
concorrente mais barato com o mesmo produto eles optam pelo mais barato.. [4.2]; [1.3]
P-Então considera que a responsabilidade não é um argumento forte.(..).?
E-Exactamente (63) [4.2];[1.6.2];[1.3]
P- De que forma considera que para o caso da sua empresa as medidas socialmente responsáveis
construíram ou não para uma melhoria dos indicadores financeiros? Isto é a nível de custos ou
receitas..considera que existe uma relação ou não existe relação alguma?
E- Apenas uma manutenção dos custos..por exemplo algumas vezes nas horas extraordinárias os
trabalhadores não contam por vontade própria..e isso ajuda nos custos [1.4.1];[4.1]
P- (…) Considera que estas iniciativas implementadas de responsabilidade social deram ou poderiam
conferir uma vantagem competitiva duradoura á empresa? (70)
E- A nosso ver a gente acha que é uma vantagem duradoura na medida em que o trabalhador encara
a empresa como se fosse dele..então a empresa passa a ser a sua casa e os nossos colaboradores
passa a ser como se fosse tudo família. [4.1]
P- Considera que o principal fator diferenciador é a motivação (…)?
E-Sim [4.1]
P Considera que estas práticas têm que ser continuamente realizadas e repetidas? (76)
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E-Quando necessário, quando há alguma necessidade dos colaboradores..ai actuar
P- Planeia continuar o mesmo tipo de iniciativas ou planeia alterar a abordagem em relação a este
tema?
E. O mesmo tipo de abordagem (80) [5]
P- Considera o tema da responsabilidade social relevante e benéfico para a sua empresa?
E-Relevante e benéfico sim..apenas não há possibilidade para fazer mais. (82) [2]
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Anexo B5– Transcrição e analise metodológica empresa D
E- Há quantos anos é que estão estabelecidas as empresas?
P- Então a (..) desde 1987, depois da necessidade de implementar os equipamentos que a (..)
vendia, cria-se a (..) que foi fundada em 1989, a (..) criada em 2007,(…) a (..) representa a (..) que
basicamente são os eixos para os camiões e tudo o que seja equipamento de travagem, a (…) ficou
com a (..) que é os equipamentos rodoviários, as patolas de descanso do reboque a chamada quinta
roda que faz o acoplamento entre o tractor e o camiões, (…) os engates de reboque (…). (7) [0]
E-Então complementam-se umas às outras
P-Sim exactamente, complementam-se todas umas às outras [0]
P- A principal actividade de cada empresa eu já disse, a (…) repara é uma empresa de serviços. A
(…) compra os equipamentos alemães mas já em Espanha (..), a (…) compra a (…) na Alemanha e
depois vende ca em Portugal e Angola (..). [0]
E- Algumas delas foram distinguidas como PME líder
P- A (…) já foi distinguida algumas vezes, mas não sei em que anos. (..)[0]
E- Responsabilidade Social para si o que entende? Que práticas existem na sua empresa que se
podem enquadrar neste âmbito
P- (..) As pequenas e média empresas tem aquele constrangimento, tem um constrangimento
orçamental, “aw::”… ainda para mais actividade que não são obrigatórias por lei, (..) basicamente o
que nós fazemos ao nível da responsabilidade social são coisas muito pontuais por exemplo temos o
banco alimentar contra a fome aqui em frente por vezes pedem donativos em papel e nós cedemos o
nosso papel, por vezes temos instituições de que ligam para cá que vendem material de escritórios,
clips papel, fazemos algumas compras pontuais (23) [1];[1.3];[1.1];[2]
E- Chamada a RS silenciosa…
P- Exactamente..E também não é nosso objectivo fazer publicidade somos tão pequenos que isso
acaba por não causar impacto nenhum [2];[1.6.2]
E- Considera que a RS deve ser uma preocupação apenas por parte das grandes empresas?
P- Eu acho que não (…) se todos fixemos a nossa parte as coisas melhoram (..)
E- (..)Que condições é que considera que devem existir para desencadear estas práticas?
P- Às vezes há coisas que são pouco divulgados, temos alguns clientes da área da (..) que pedem
coisas e nós damos, os bombeiros na outra vez pediram computadores (…),é onde a gente consegue
chegar, tendo em conta quilo que as empresas facturam “aw::” não estou a ver o que mais podemos
fazer [1.3]
E-E alguns benefícios ou vantagens dessas práticas?
P- É assim, esta história do papel limpa-nos a empresa (…) a compra do material sempre algum
papel de reserva (…) [1.4.1]
E- Vantagens directa para a empresa por assim dizer..?
P-Não tem. (38) [1.4.1]
E-A nível de gestão, a empresa actua num mercado alargado ou mais nicho?
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P-A (…) é muito local, ou seja como está fixa e é uma empresa de serviços funciona muito aqui nesta
zona e com camiões (…), camara municipais, negocio das pedreiras também eram os nossos clientes
(…), bombeiros, basicamente é isso, atinge sector de actividades muito restritas (..) [3]
E- Mais a nível de nicho quanto mais não seja por uma questão de delimitação geográfica.
P- (…) apesar de termos clientes do município de fronteira ou então empresas de construção civil
com uma obra perto daqui mas que são de outros pontos do pais (…). [3]
P- A (..) também é desde o Minho até ao algarve com representação noutros paises, Angola, Congo,
é uma empresa de comercio é mais fácil #facil# (47) [3]
E- A nível de estratégico é através da diferenciação ou dum baixo custo (…)?
P- O que acho (..) é que provavelmente a nível de preço não estamos mal, *3* em termos de serviço
nós estamos a implementar um serviço de qualidade mas não penso certifica-lo (…), tem que haver
alguma qualidade se não os clientes não voltavam (…). [3]
E- Mas esse sistema de qualidade é indexado às três?
P- Estamos a experimentar na (…), mas temos algumas práticas nem que seja para cumprir a
legislação nas 3 (..) [3]
E- (…) Não tem qualquer tipo de calendarização ou de planificação das práticas?
P- Nós vamos acumulando as coisas vão se estragando, (..) aderimos a um serviço porta a porta para
recolha de papel, plástico e vidro, separamos pilha, e resíduos perigosos (…). Como isto não é um
trabalho em serie não consigo fazer uma planificação (..) (58) [3]
E- Estas medidas de responsabilidade social que me falou á pouco centram-se numa expectativa
mais externa a nível interno, junto dos seus colaboradores, ao nível da formação por exemplo?
P- Isso temos as pessoas quando entram têm formação em todas áreas, tem um plano de integração
de um mês chamado de período experimental, (…) passa pelas várias da empresa para perceber não
só o seus posto de trabalho mas também os outros (…). Depois ao fim do período experimental
temos uma avaliação (…). A nível interno fazemos muita coisa ao nível do posto de trabalho, curso de
liderança (..) e eu já fiz os cursos fora, o chefe de equipa também, e eles fazem quando não há
trabalho (..), (…) como temos um gabinete de assistência técnica (…), e esse trabalhador tem uma
formação muito especifica e muito técnica pelo menos duas vezes por ano (…). [1.1]

E- E nessas práticas que me falou quer a nível externo quer a nível interno que motivação é que
houve para a implementação dessas práticas (..)?
P- Não acho que é as duas coisas, pelo menos aqui ao nível da oficina há necessidade que eles
sejam mais polivalentes (..). (71) [1.5.2]
E- E numa dimensão mais externa? (…) Parte da gerência ou é mais a nível externo?
P- O papel nós vimos num cartaz, (..) os computadores foram os bombeiros que requisitaram. [1.5.1]
E- Portanto considera que é uma motivação mais interna ao nível da gerência que acaba por doar
essas coisas?
P- Sim sim (76) [1.5.1]
E- Considera que estas práticas traduzem-se nalgum beneficio concreto para a empresa (..)?
E-Sim eles gostam de receber formação, e aproveitamos para trocar ideias sobre as empresas (…).
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P- (…)E quais os principais obstáculos para a implementação destas Práticas?
E- A nível da formação é mais na (…) difícil ao final do dia, uma vez ou outra a coisa corre bem se
forem todos os dias não é muito bom, (…) felizmente a oficina anda cheia nunca mais tive a
oportunidade de fazer. (82) [1.3]
P- A preocupação do dia-a-dia não permite fazer isso?
E- Sim sim
P- (…)
P- Em termos da compra do papel ou da doação de computadores? não faz mais porquê? Porque
não tem computadores para dar todos os dias?
E- Exactamente (88) [1.3]
P- Na divulgação destas práticas?
E- Não fazemos [1.5.2]
P- (…) E quando há a doação aos bombeiros de computadores dá a conhecer aos seus
trabalhadores?
E- Eles sabem eles ajudam a carregar as coisas (…),a parte logística são eles que a fazem, acontece
de uma forma informal [1.5.1]
P- considera que uma maior preocupação social social com os seus trabalhadores pode ou não pode
traduzir-se nalgum benefício operacional?
E- É assim tem que haver vários fatores e infelizmente é assim *4* o dinheiro é importante, depois,
(…) a maneira como as pessoas nos tratam é muito importante, há trabalhadores que gostem que
falem com eles, se a empresa esta melhor esta pior, porque cada vez que nós fazemos bons
resultados nós compensamos os trabalhadores, prefiro dar-lhes um premio do que lhes aumentar o
ordenado, porque (…) um premio é pontual pode ser algo maior (..). Passa muito por prémios e falar
com eles, tem muito a ver com a maneira como eles são tratados (…) [1.1]
P- Considera que todas estas preocupações internamente contribui para o aumento da produtividade
ou lealdade?
E-Eu sinto por exemplo (…) que estamos todos a fazer um esforço (..), e eles tem estado até tarde , e
sinto que eles este ano estão um bocadinho mais motivados, se calhar porque temos mais clientes.
Eu sinto os mais dispersos quando não temos nada para fazer, quando a oficina está vazia “aw:::”
eles também estão mais desmotivados. O que também é mais um indicador, ter trabalho, alias tem
logica que eles começaram a falar em aumentos quando há mais trabalho (…). (120) [2.1] [1.4.1]
P- (…) Numa situação hipotética que beneficio teria empresa se fizesse uma divulgação das práticas,
um comunicado?
E- Não sei, junto dos clientes, sim, é uma questão de experimentar. Agora as pessoas nestes tempo
de crise, já não sei qual é o valor das pessoas e as pessoas andam um pouco descreditas acham que
isto é só para a imagem e para a vender como a história da bandeira de qualidade, nem sempre ter
uma bandeira da qualidade e certificado é sinonimo de qualidade (…) [1.6.2]
P- Portanto não vê uma relação directa
E- Sim acho que as pessoas desconfiam de tudo.
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P- Esta pergunta vem no seguimento no seguimento, em termos de preocupação com a comunidade,
de que forma é que uma preocupação com a comunidade externa, pode ter uma maior diferenciação
junto dos seus clientes, em relação ao seu competidor (…)?
E- Se estivéssemos a falar há uns 20 anos atrás acredito que sim, hoje em dia tudo é negociável ao
mais ínfimo pormenor, agora os clientes estão mais interessados em saber quanto custa um parafuso
ou uma mola, se for um cliente que vem mais tempo sim, agora para ganhar novos clientes não pode
ser por ai, pelo menos nesta área. (…) Mas já temos grandes empresas que nos perguntam estas
coisas nos inquéritos da qualidade, antigamente era só qualidade depois passaram para o ambiente
também, e depois passaram para a segurança. E agora já estão a fazer perguntas sobre
responsabilidade social mas é tudo empresas ou muitos grandes, ou empresas que estão bem
organizadas e que estão há muitos anos no mercado e que trabalham bem, esses sim dão
importância a isso, mas a maior parte das empresas não são da (..) desta área de negocio mas sim
dum sector com outro poder de compra. (141) [1.3];[2]
E- (…)De que forma estas medidas é que tem alguma influencia junto dos indicadores financeiros?
P- Os resíduos tem alguns custo especialmente os perigosos que a gente paga para tratar mas não e
nada significativo e não nos leva pelo caminho mais simples que é por no contentor de resíduos dos
sólidos urbanos, (…) não temos grandes custos a nível do ambiente porque temos um fosso a licença
(..), a nível de energia já tentamos aproveitar aqui os nosso telhado mas nos temos amianto nas
telhas e há alguma renitência em furar as telhas para colocar os painéis solares (,,,.) Tem duas
vantagens: vendemos a energia e um retorno de investimento razoável (…). [4.1];[4.2];[5]
E-(…) De todas as outras que descortinou não consegue descortinar uma influência nos custos muito
directa?
P- Não tenho custos muito elevados com o ambiente, é uma empresa pequena faz poucos resíduos
(…).
E- (…) Considera que a formação que os trabalhadores tem algum beneficio em termos de custos e
receitas (..)?
P- É assim a curto prazo acho que não, mas a médio e longo prazo acho que sim ou seja a formação
com qualidade proporciona me um adaptação do trabalhador mais rápido, em media para formamos
um trabalhador na oficina são 6 meses (…). (157) [4.1]
E- Nem grandes custos nem grandes ganhos com estas medidas?
P- Não (…) [4.1]
P- Há pouco tempo implementei isto do papel porta a porta, isto da energia tinha um plano estratégico
com retorno mas está parado (..), a nível de segurança no trabalho temos as coisas mais ou menos
compramos os EPIS, temos avaliação de risco, auditorias, exames médicos, todos os anos eu corto
custos mas estou sempre a ver o que dá o mercado (…), ando sempre a tentar negociar, andamos
sempre, para termos benefícios. [1.1];[2.1]
E- Em termos destas práticas de RS, essas medidas podem conferir alguma vantagem competitiva é
empresas (…)?
P- A formação sim estas não… [4.1]
E- (…) Vantagem competitiva mais a curto ou a longo prazo?
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P- A formação nota-se logo se for uma boa formação, [4.1]
A nível de áreas de áreas do ambiente, separamos muita coisa, as pessoas já tem a preocupação de
não por nos sítios errados, fazemos muita sensibilização ao consumo de energia e do custo de água.
A camara quando há festas pede para a gente patrocinar, já fizemos, há esta sinergia entre a câmara
municipal que fala muito com as empresas. [1.1]
E- Em termos de vantagem competitiva só em termos de formação?
P-Sim só..sucata sempre fizemos, (175) [4.1]
E- É uma medida de responsabilidade social que infere nas recitas…
P- Exactamente essa é a venda, a gente quando fazíamos a limpeza de arquivo também vendíamos
mas a um preço simbólico, também vendíamos o papel. [1.4.1];[1.1]
E- E considera que estas práticas têm de ser continuamente repetidas e realizadas?
P- Sim (180) [5]
E- Pretende continuar a adoptar o mesmo tipo de iniciativa ou esta a planear algum tipo de iniciativa?
Já me falou dos painéis solares
P- Sim não sei como a gente vai resolver isso (…) aqui até tínhamos duas hipóteses ou
comprávamos os painéis solares que já há linhas de crédito do banco com juros muito atractivos, ou
então alugávamos o nosso telhado a uma empresa…já há empresas que montam tudo e pagam-nos
X por mês mas depois a receita do sol que eles vendem á rede é para eles. E alugam o nosso
telhado é o aluguer. Mas primeiro temos que criar condições para os painéis solares [5];[1.1]
E-Considera o tema da responsabilidade se pode traduzir num tema relevante ou benéfico?
P- A nível interno, depois também depende da formação e da cultura que a pessoa tem se calhar
uma pessoa como eu sinto –me bem numa empresa que tenha preocupações com a comunidade e
com o mundo que não esta cá por estar e que assuma as responsabilidade que tem que assumir
tenho outras pessoas que não se interessam não querem saber pergunto que ..não estão para isso
as veze temos que convencê-los no dia a ia não digo todos os dias mas pontualmente a nível la para
fora a nível de imagem para clientes..chamadas partes interessadas…a câmara municipal tem todo o
interesse que haja empresas de excelência que se preocupem com a comunidade e que a própria
empresa tenha uma actividade sustentável do sitio onde se insere..para além da mais valia dos
postos de trabalho que eu por exemplo digo a eles que é a mais valia de qualquer empresa nos
tempos de crise, parece que temos agora a levantar a cabeça a riquezas destas empresas estão nos
postos trabalhos,,nunca falhamos com os ordenados estas famílias dependiam disso…tanto a
camara municipal tem todo o interesse em ter boas empresas empresa de excelência na sua zona de
influência..as grandes empresas…já temos clientes e fornecedores que se preocupam com isto. (202)
[3]
“aw::”…(…) tem 30 dias por ano que tudo o que é filho menor por doença que não conta para
absentismo…o que a gente fez eu só tenho uma empresa na

(..) mas tenho aqui outras duas

empresas que trabalham no mesmo espaço fiz para as outras duas também, ou seja tem o mesmo
beneficio, para os outros dois era lei geral..o que é que nós fazemos mais…temos um colaborador
que costuma ir dar sangue…por lei ele tem direito ao dia…mas nos não descontamos ao nível de
absentismo..e tudo o que é funeral também..fazemos essas coisas..há uma das empresas que tem
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cheque creche “aw::”…é assim o cheque creche é para criança até aos 7 anos.. tem tudo a ver com
formação profissional universidade e colégios privados bastas etas instituições terem uma parceria
com a empresa que emite o cheque entrega-se o cheque na instituição de ensino e depois vão cobrar
á empresa que “aw::”… emitiu o cheque, depois o ensino já tem o desconto de IRS, o cheque creche
não tem segurança social nem para o trabalhador nem para a empresa, o estudante já tem IRS só
para o trabalhador…já há uns 3 anos que a (…) tem, um trabalhador da (..) houve um trabalhador que
não quis é uma parte do ordenado que é entregue e recebido e só dá para aquilo....(..)depois aquilo
dá uma benesse a nível de IRS á empresa.. (216) [1.1]

97

Anexo B6– Transcrição e analise metodológica empresa E
P- A (…)é uma empresa que tem 33 anos eu sou socio fundador juntamente com um irmão, é uma
empresa familiar que começou do zero (…), hoje na situação atual envolve 240 profissionais, temos
escritórios lisboa, porto, malveira e também no funchal, é uma realidade tal que a (…) é a melhor
empresa do sector, retirando a (…) que é uma empresa internacional,(…) temos também uma
empresa de auditoria (…), a (…) faz contabilidade, processamento, apoio á gestão, reporting, todo o
apoio necessário á empresa na área económico-financeira, o grande salto da (…) aconteceu em
1998, eramos uma empresa na altura com 15 técnicos,(…), com a aquisição da área de negócio da
contabilidade e de apoio a gestão e processamento salarial da (..) duplicamos logo o nº de
trabalhadores (..) Esta parceria empurrou nos muito para clientes internacionais, em que hoje muitos
dos clientes são internacionais, são empresas sediadas em Portugal mas são detidas por não
Residentes (…) a gente não podíamos depender só de um canal de captação e no inicio a
recomendação de clientes continua a ser a principal captação de clientes (..) A (…),consideramos que
a (..) do ponto de vista económico e financeiro esta uma empresa muito solida, se alguém consultar
os nossos balanços as nossas demonstrações financeiras que estão no site poderá verificar que
somos uma empresa com boa solidez com uma liquidez muito grande, que nos permite estar com um
certo conforto no mercado, encarar novos desafios não temos neste momentos receios, (..) para este
ano 2015 o nosso objectivo é atingir (…), estamos nesse caminho, porque no mês de Junho tivemos
que admitir cerca de 20 pessoas, só no mês de Junho, grandes clientes grandes projectos até
possivelmente em 2015 superior aquilo que era previsto, somos uma empresa familiar. Quer eu quer
o meu irmão estamos na casa dos 50 anos, mas temos a 2ª geração a caminho (..), o nosso sucesso
(pausa) tem a ver essencialmente com fatores também sorte se calhar a (…) foi um deles, mas
essencialmente é a qualidade dos serviços, “aw::”… mas neste tipo de serviços não é--e-e-e-e enfim
estamos a sempre a ser testados, é na relação com os clientes, é a qualidade de serviços, é a nossa
equipa , as equipas que temos são boas equipas pessoas muito motivadas que nos conduzem e têm
ajudado a alcançar a obter este sucesso, relativamente ás pessoas a nossa equipa (…) são cerca
de 240 pessoas (…) e temos (pausa 2) uma grande preocupação em que estejam motivados e
preparados com boas ferramentas de trabalho (..) os nossos técnicos têm que dominar idiomas (..)
nem todos os técnicos dominam os 3 idiomas, os idiomas para além da liga mãe todos eles dominam
inglês e espanhol, fazemos um esforço de aperfeiçoamento de idiomas para ai há 15 ou anos ou mais
quando comprarmos este departamento da (…) começamos a ter necessidades dos idiomas
começamos logo a fazer formação (39) [0]; [1.1]
P- Não queria entrar na área das perguntas mas já que esta a falar nisso
E-Pois, formação temos turmas todos os anos a decorrer de aperfeiçoamento de inglês e espanhol,
todos eles tem que fazer um teste de inglês quando entram (..) normalmente são semestrais (..), os
professores vêm ca dar aulas e eles são avaliados (..) vão fazendo a sua escalada e-e-e e fazemos
isto e não há qualquer contrapartida para os trabalhadores (..) as pessoas têm que estar com muita
ferramenta de trabalho têm que estar bastante preparados tecnicamente. As pessoas têm aulas de
formação permanente de-e-e-e-e-e, quando há alterações fiscais (..) alteração do orçamento de
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estado, temos consultores internos e externos também a fazer formação.. temos uma equipa interna
de 3 pessoas só na área da fiscalidade para apoiar os outros colegas, temos ainda consultores
externos que vem ca regularmente, reforçar com equipas externas. (..) fazemos anualmente
inquéritos de satisfação dos clientes e da satisfação da nossa equipa nas várias áreas: formação,
ligação com a administração (..) sabemos que a resposta que obtemos que há muito bom ambiente
de trabalho e que as pessoas estão motivadas (..) mas sabemos que há uma grande satisfação,
internamente temos uma copa que as pessoas podem trazer comida de casa e aquecer, há cesto de
fruta todo o dia, que podem comer sem qualquer custo para eles, há maquina de café também sem
qualquer custo, há realmente uma preocupação em que se sintam bem para estarem motivados não
temos interesse nenhum em que eles vão rodando há empresas que tem interesse na rotação dos
quadros (..) a nossa politica é promover o que cá estão e os que entram por baixo , (..) 90% esta no
quadro efectivo, queremos estabilidade os nosso clientes não gostam e nós também não (..) os
nossos trabalhos são feitos ou aqui ou nos nosso clientes também no estrangeiro (..) na área do
desenvolvimento tecnológico, criamos uma ferramenta que se chama (..) e que foi patenteada, uma
metodologia nova na área da contabilidade, (..) foi um avanço muito grande e ainda não conhecemos
ninguém que tenha isto feito como nos temos há empresas que já fazem isto (..) mas não de forma
integral, e ainda não podemos divulgar muito porque a patente ainda não esta registada, na área da
qualidade somos certificados e somos PME excelência durante 5 anos consecutivos, temos vindo
sempre a ser PME excelência (72);[1.1]; [1.5.1] ;[3]; [2]; [0]
P- Ou seja de há 5 anos para cá.
E- Sim e PME Líder há 6 anos, estamos bem a médio prazo no essencial esta é a apresentação
global da conceito [0]
P- Já fiquei aqui algumas perguntas respondidas
E- Agora aquelas perguntas que eu não respondi na apresentação faça favor
P- O que entende por responsabilidade social , o que é que a (…) entende já falou à pouco de umas
práticas a nível interno , nomeadamente a manutenção dos quadros o facto da disponibilização de
uma copa são tudo preocupações a nível interno com os trabalhadores.. a minha pergunta era nessa
base o que ente por responsabilidade e que outras práticas talvez mais a nível externo…? (82)
E- Nós temos a preocupação pela responsabilidade social interna e também externa, a nível interno o
mais essencial já fiz algumas referências mas ainda há pouco tempo fizemos uns eventos onde os
filhos do empregados vieram cá para conhecer onde os pais trabalhavam e tiveram contacto com os
computadores [1.1]
P- Uma espécie de open-day?
E- Sim sim o que é giro, ahhh fazemos reuniões, num dia em que juntamos todas as pessoas, em
que explicamos o que é que foi

empresa durante esse ano quais são os objectivos como e que

estamos quais são os resultados que estamos a obter, em Dezembro costumamos fazer um balanço
do ano com todas as pessoas explicamos os processos o que correu bem , menos bem menos mal,
ahhh relativamente ao externo vamos colaborar em eventos caritas de lisboa, damos formação
perfeitamente gratuita, uma formação orientada por elas, participamos no dia do dador de sangue
fazemos assim esse tipo de acções, além disso fazemos as nossas formações técnicas , é uma
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formação aberta, normalmente é feita no auditoria do alto dos moinhos em que vão os nossos técnico
e qualquer pessoa só tem que se inscrever, tem uma grande aderência, é aberto não tem qualquer
custo e ainda por cima com formadores dos melhores que há, e ainda um acolhimento com refeição e
tal, entre outras práticas; divulgamos a nossa newsletter entre todas as pessoas que queiram,
participamos em todos eventos relacionados com iniciativas start-up´s onde-e-e oferecemos todos os
serviços de contabilidade de borla às empresas, temos esse tipo de práticas não vou dizer que somos
uns mãos largas mas preocupamo-nos com isso e temos uma pessoa definida internamente que
funciona como relações públicas e muito do seu tempo é utilizado neste tipo de situações (104) [1.1];
[1.6.1]; [1.6.2]

P-Aqui ao nível da responsabilidade social considera que deve ser adoptada apenas por grandes
empresas?
E- Acho que tem que ser adoptada por todos, obviamente se uma empresa não tiver condições
económicas internas não dá para nada, na verdade nós também temos essa preocupação mas
especialmente a nível interno. [2]
P- E quais acha que são as acções mais fáceis para as PMEs (..) considera os donativos uma medida
mais fácil?
E- Donativos também damos mas penso que estas acções que fazemos juntos das organizações, (..)
é uma coisa interessante (..) (em simultâneo; imperceptível) os donativos esgotam-se e e as acções
que fazemos não se esgotam, mas também fazemos donativos nomeadamente a liga portuguesa
contra o cancro, há algumas organizações que vêm ter connosco vender material de escritório, nós
não necessitamos mas nós colaboramos com eles (simultâneo imperceptível)
P- Falou há pouco da formação já envolve certo movimento estratégico da empresa (..) também já me
respondeu á pouco que actuam num mercado alargado, a principal maneira de atingir é através da
diferenciação, premissa disso é a nova metodologia que falou á pouco (..)
E- Diferenciação (claro) (121) [3]
P- Ao nível destas práticas que me falou quer a nível externo quer a nível interno, há aqui alguma
calendarização destas pratica ou é espontâneo
E- As formações (..) é uma prática recorrente de há 15 anos a esta parte, a formação técnica essa
tem que ser, essa não há outra hipótese tem que ser mesmo ahhh. (…), [1.1]
P- A nível interno e a nível externo que benefícios ou vantagens, já me falou há pouco da formação
que é em termos de qualidade, qualidade dos trabalhadores e da mão-de-obra e a nível externo que
benefícios e vantagens é que podem trazer essas práticas?
E-Reconhecimento e notoriedade e respeito por uma organização que desenvolve as suas práticas
de uma forma muito idónea, nas formações enviamos os melhores que temos [1.2];[1.4.1];[1.4.2]
P- Falando um pouco das motivações, normalmente podem surgir a nível interno, por algum elemento
da administração, ou externamente por pressão de práticas de Responsabilidade social de algum
cliente ou fornecedor?
E-(..) É a nível cultural, eu e o meu irmão responsáveis pela empresas (imperceptível) [1.5.1]
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P- E a nível de obstáculos e dificuldades quais são os principais obstáculos que encontra nestas
medidas (…) quais são as razoes que não leve a empresa a praticar ainda mais responsabilidade
social (..)?
E- Nós temos uma determinada dose que já faz parte, isso tem a ver com as solicitações que vão
aparecendo, á medida que vamos intervindo mais junto da sociedade aparecem nos mais
solicitações, ai já somos um bocadinho já estamos a reagir as solicitações que nos vão aparecendo,
solicitações não faltam, mas temos que fazer um filtro da utilidade, sem pedirem um apoio na área do
desenho ou da agricultura ai não posso, estamos a ser cada vez mais solicitados (..) (143) [1.3]
P- E em termos de divulgação destas práticas de RS, a nível interno se calhar não é necessário por
causa das formações e tudo o resto mas aquilo que faz a nível externo, divulga?
E- Nos divulgamos através de reuniões que fazemos internas, no site também está alguma acções,
(simultâneo), não fazemos um “show” mas não nos escondemos. [1.6.1]; [1.6.2]
P- A publicação e divulgação destas práticas a nível externo junto de potenciais clientes e potenciais
fornecedores?
E- Temos alguns feedbacks nesse sentido, chegam nos feedback de cientes de reconhecimento e de
gratidão, nós fazemos a auscultação anual aos clientes mas nunca colocamos essa questão (..)
[1.6.2]
P-(..)Estas medidas influenciam em termos operacionais os trabalhadores, em termos de motivação
de qualidade dos serviços?
E- A formação é uma medida que os trabalhadores apreciam muito, a formação técnica e de idiomas
(..), o ter uma uma copa, café, fruta, telemóvel, tudo isso, nós reservamos 20% do nosso lucro para
participação de resultados (..), temos médico, seguro de saúde, um médico vem cá regularmente
para as pessoas não irem ao medico lá fora (…) os trabalhadores anualmente pedimos sugestões,
huumm médico e nós damos um medico (..). (160) [1.1]
P- (..) De que forma estas medidas socialmente responsáveis contribuíram uma melhoria dos
indicadors financeiros
E- Não temos essa medida (..), o que sabemos é que aumenta a satisfação e motivação dos
colaboradores, e sabemos que quando é necessário (..) por exemplo hoje termina uma obrigação
fiscal (..) o que obriga as pessoas há uma semana 15 dias a fazer prolongamento fazem-no sem (..)
isso corresponde a uma satisfação (..) sem estas práticas era capaz de estar mais complicado,
recrutar pessoas para responder, mas não está quantificado, mas que produz efeito produz, mas não
está quantificado. [4.1]
P- Falando em termos de vantagem competitiva o que e que isto pode trazer?
E- Fixação dos colaboradores [4.1]
P- É mais a nível interno?
E- Este mês de Junho fizemos muitas admissões, muito dos que admitimos vieram da concorrência,
significa que eles não estariam muito bem na concorrência, e á muitos que vieram porque colegas ca
dentro, olha vai porque a conceito é uma boa empresa, por outro lado sabemos que existam
trabalhadores que são aliciados pela concorrência e que não vão. [4.1]
P-Considera que estas práticas têm que ser continuamente realizadas e repetidas?
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E- Ah sim sim , (..) repetidas e incrementadas aqui não poe haver retrocesso , se houver retrocessos
é mau (..) [5]
P-*(por lapso após gravação de entrevista reparei que me falta elementos acerca do tipo de
vantagem: duradoura ou momentânea e questionei telefonicamente)
E- *(Considerou duradoura porque o principal instrumento é a qualidade dos trabalhadores e isso é
obtido através da formação que obtêm, a classificar seria duradoura porque o nosso calendário de
formações nas áreas mais criticas ao nosso sucesso estão bem delineadas e planeadas no tempo)
[4.1] (184)
P- (..) Em suma naquilo que falamos sobre a responsabilidade social, pensa que isto se traduz em
grandes benefícios para a empresa? (186)
E- Eu acho que isto se traduz em termos de notoriedade (..) bem estar dos trabalhadores, (..) ter
visibilidade externa sem andar a fazer “show-off” e internamente com a motivação dos colaboradores,
(..) (184) [4.2]
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Anexo B7– Transcrição e analise metodológica empresa F
E- Há quantos anos é que está estabelecida a empresa (..)?
P- Esta empresa está sediada desde 1990, começou por um pequeno estabelecimento comercial, na
altura era um restaurante que era o restaurante (…) [0]
E- E a principal actividade da empresa é?
P-A empresa tem vários sectores, como isto é empresa familiar tem várias actividades distintas. [0]
E- Dos mais variados ramos?
P- Sim exactamente (7) [0]
E- E a empresa foi distinguida como PME líder e como PME excelência?
P- Em 2014 foi excelência, em 2012 e 2013 Líder [0]
E- (..) O que entende por responsabilidade social?
P- A responsabilidade social aqui praticamente é mínima, em relação a este campo é mínimo [1]
E- Por exemplo donativos a associação
P- Ah sim donativos sim.. em épocas festivas contribuímos “aw::”… com alguma ajuda, associações
locais. [1.1] [3]
E- E a nível da formação de funcionários?
P- Formação temos uma empresa credenciada que da formação aos nossos funcionários[1.1]
E-(..)
P- 2 vezes por ano
E- Equilíbrio entre a vida profissional e social dos empregados?
P- Sim têm os seus direitos, as suas folgas cada funcionário é um caso, não e fácil gerir um grupo de
pessoas com maneiras de ver totalmente diferentes umas das outras [1.1]
P- (..) patrocínios em eventos desportivos?
E- Nos patrocinávamos algumas colectividades de desporto mas há cerca de dois anos fizemos um
corte, por uma razão muito simples ou apoiávamos todas as instituições da terra ou não apoiávamos
nenhuma, apenas contribuímos com donativos e é mais para associações como Porta amiga,
crianças com dificuldades (…) [1.1]
P- e apoio as escolas locais, criação de espaços verdes?
E- Não nessa vertente não [1.1]
P- (..) Considera que a RS deve ser uma preocupação apenas pelas grandes empresas?
E- Penso que deve ser universal [2]
P- E quais considera as práticas de RS mais fáceis para as PMEs?
E- Eu penso que as PMEs podiam ir a escolas divulgar aos jovens o que estão a fazer e explicar todo
o processo de gestão numa empresa.
P- E que benefícios ou vantagens vês nestas práticas?
E- Contribuir para o crescimento da economia e para as pessoas terem conhecimento das áreas
onde estamos implementados
P- A empresa actua num mercado alargado ou de nicho?
E- O mercado que nós temos é um mercado local e regional [3]
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P- A estratégia principal para atingir os clientes é através da diferenciação ou de um baixo custo? (41)
E- As nossas empresas (..) uma das prioridades principais é a qualidade do nosso serviço (..) [3]
P- E a nível do planeamento estratégico, falou me á pouco que os funcionários tem formação 2 vezes
por ano?
E- (..) Os nossos postos de trabalho têm formação 2x por ano por parte de uma entidade credenciada
no ramo [3]
P- Que motivações é que houve para os donativos formações
E- São tudo associações que nos contactam (..) instituições que vivem com grandes dificuldades e
nos depois fazemos uma selecção porque não podemos contribuir para todas as associações do
concelho e vemos aqueles que tem mais carência e dificuldades para podermos ajudar [1.5.1];[1.5.2]
P- (..) Parte da direcção para prestar apoio?
E- Nós estamos abertos, (..) as instituições contactam-nos e depois nós ou contribuímos ou não
contribuímos [1.5.1];[1.5.2]
P- (..) Quais são os principais obstáculos encontra para a implementação destas práticas (..)
E- é assim eu tenho funcionários que dão sangue e eles têm esse dia [1.1]
P- É uma medida de responsabilidade social e quais são os obstáculo a mais práticas desse tipo?
(59)
E- (..) Depende o dinheiro não é igual para todas as associações (..) muitas vezes os donativos são
feitos em espécie (..) o tempo é limitado, cada vez há menos tempo [1.3]
P- Estas práticas obedecem a alguma calendarização ou quando a situação assim o exige?
E- Conforme a situação o exige [3]
P- E a nível de divulgação destas práticas(..)?
E- Nós fazemos a maior parte disso pelo anonimato, não fazemos nenhum tipo de publicidade,
estamos para ajudar não é para mostrar aos outros que ajudamos [1.6]
P- (..) Caso considera- se a divulgação destas práticas, em que sentido seria ou não benéfico para a
empresa, talvez em termos de marketing (..)?
E- Pode ajudar mas não é a nossa finalidade [4]
P- E a preocupação social existente também com certeza com os seus trabalhadores pode influenciar
em alguns benefícios operacionais (..)?
P- não noto isso, não noto que haja uma motivação nesse aspeto [4]
E. Acha que uma preocupação social junto da comunidade aliada a práticas de responsabilidade
social como os donativos considera um fator diferenciador para o negócio?
P- Penso que nesse aspeto pode haver diferença, é assim se nós contribuirmos a nível social com
medidas (..) temos pessoas clientes que olham para isto com uma outra perspectiva, pode ate
inclusivamente influenciar o rendimento das nossas actividades [4.2]
P- Considera que estas medidas podem contribuir para uma melhoria dos indicadores financeiros?
E- Hum..Hum
E- (Pausa telemóvel entrevistado*5)
P- (…) De que forma considera que estas medidas de responsabilidade social podem conferir ou não
algum tipo de vantagem competitiva (..)?
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E- ajuda em termos de formação eles tem formação para melhorar e todas essas práticas que nos
implementamos é para melhorar cada vez mais (85) [4.1]
P- E a nível dos donativos tem algum impacto?
E- tem algum quando ajudamos essas instituições divulgam, quem nos ajudou foi esta empresa, (..)
nós fazemos isso por anonimato “aw::”… mas são essas instituições que fazem digamos a
publicidade entre-aspas e faz com que pessoas que frequentem essas instituições frequentem os
nossos estabelecimentos [4.1];[4.2];[1.6.2]
P- Considera que a vantagem competitiva é duradoura ou considera que é de curta duração?
E- É assim isto duradouro nunca é nada, nós estamos sempre, a falar no espaço temporal [4]
P- Considera que estas práticas têm que ser continuamente realizadas e repetidas?
E-Sim constantemente [5]
P- (..) Planeia continuar a adoptar o mesmo tipo de iniciativas ou planeia algum tipo de alteração à
abordagem deste tema?
E- Tudo o que for para melhor e se for diferente, nós estamos dispostos a isso [5]
P- Considera..portanto..considera um tema que se traduz realmente em grandes benefícios para a
empresa ou não?
E-Sim..penso que sim causa sempre benefícios para a empresa..sim..para isto tudo funcionar
costumo dizer que há 3 vertentes: dedicação, trabalho *3 e honestidade para as coisas funcionarem
(..) [0]
E- Quantos funcionários têm?
P- 29 em época não sazonal (alto), em época sazonal vai para os 45 [0]
P- (..)Temos 2 pastelarias e uma loja de roupa, (…) [0]
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Anexo B8– Transcrição e analise metodológica empresa G
P-Há quantos anos está estabelecida a empresa? (1)
E-A empresa teve o seu início em Maio de 1990 em sede de um projecto ligado á banca e foi
comprada pelos actuais accionistas e quadros da empresa em Dezembro de 2008 renascendo com
novas pessoas e um novo projecto. [0]
P-Qual a principal actividade da empresa?
E-A empresa actua na área da gestão de riscos e seguros e especificamente na corretagem de
seguros e resseguros e consultoria especializada nestas áreas. [0]
P-A empresa foi distinguida como PME Líder, PME Excelência? Se sim, em que anos?
E-Não. Mas também nunca nos propusemos.
P- O que entendem por Responsabilidade Social? Que práticas existem na empresa que
Consideram que se enquadram no âmbito da responsabilidade social das empresas?
E- Entende-se por responsabilidade civil todas e quaisquer acções voluntárias da empresa que visam
beneficiar / auxiliar as pessoas com que se relaciona quer a nível interno - trabalhadores, quer a nível
externo - accionistas, clientes, fornecedores e população/comunidades em geral. [1]
- Anualmente apoiamos monetariamente um conjunto de instituições; [1.1]
- Fazemos cerca de 3 recolhas de sangue ao longo do ano entre os nossos funcionários para apoiar o
Instituto Português do Sangue; [1.1]
- Todos os anos e com início no ano lectivo, motivamos e disponibilizamos todos os nossos
funcionários que queiram participar nas acções promovidas pela Júnior Achievement no apoio e
divulgação do empreendedorismo e formação das crianças e jovens nas escolas; (20) [1.1]
- Promovemos pontualmente acções de recolha de roupas ou alimentos com destino a acções
pontuais de algumas instituições; [1.1]
- Recebemos pontualmente jovens para estágios; [1.1]
- Promovemos internamente aulas de inglês, de ginástica e formações específicas em determinadas
áreas ligadas ao ramo segurador; [1.1]
- Promovemos anualmente um encontro fora de portas com a duração de um fim-de-semana entre
todos os funcionários e seus familiares ; [1.1]
- Promovemos uma alimentação cuidada disponibilizando diariamente fruta fresca a todos os
funcionários; [1.1]
P-Consideram que a RS deve ser preocupação e adoptada apenas por grandes empresas?
E-Evidentemente que não. [2]
P- Que tipo de acções são possíveis ou mais fáceis para as PMEs? Que condições
Devem existir para a Responsabilidade Social surgir nas PMEs? Que benefícios ou vantagens
Podem ou poderiam trazer essas práticas?

106

E-Consideramos que a Responsabilidade Social é, antes de mais, um tema ligado à educação e
valores que devem ser transmitidos numa sociedade que se quer “evoluída” e portanto um assunto de
cada um dos indivíduos per si e, consequentemente, do conjunto de indivíduos, nos meios onde se
inserem, independentemente do seu “tamanho”, dependendo apenas da vontade e empenho,
importantes na consolidação da formação do eu e dos laços entre as pessoas. [2];[1.2]
P-A empresa actua num mercado alargado ou de nicho? (40)
E-A (..) actua num mercado geograficamente muito alargado, com implementação de Norte a Sul do
país com três escritórios distribuídos por Porto, Lisboa e Portimão [0]
P- A estratégia principal para atingir os clientes é através da diferenciação ou dum baixo custo?
E-A principal estratégia é satisfazer as necessidades específicas de cada cliente indo ao encontro
das suas expectativas o que envolve a procura , sempre que possível e sem por em causa a sua
necessidade de adequada cobertura de riscos, a baixo custo. [3]
P- Têm algum plano estratégico onde incluam e especificam e calendarizam estas práticas de RS?
E- Não existe um calendário formal no entanto, as acções estão incrementadas há bastante tempo e
fazem parte da rotina da empresa e seus colaboradores sendo parte da cultura de empresa [3]
P- Que motivações houve para a implementação dessas práticas? Foram motivados internamente
(natureza implícita) ou externamente por algum cliente ou fornecedor (explicita)?
E-A vontade, consciência da importância da RS e o empenho de alguns fez com que essa “chama”
alastrasse a todos os outros. [1.5.1]
P-Consideram que estas práticas de RS na empresa se traduzem ou traduziriam nalgum tipo de
benefício no caso concreto da empresa?
E-É sempre benéfico a título pessoal e gratificante. Quer em termos de realização pessoal e
desenvolvimento do “eu “ de cada um, quer em termos colectivos reforçando os laços de
camaradagem, interajuda e solidariedade necessários à prossecução dos objectivos de m todas as
empresas. (59) [1.4.1];[1.5.1]
P- Quais os principais obstáculos ou dificuldades que encontraram na implementação destas
práticas?
E-Muitas vezes as maiores dificuldades decorrem da disponibilidade das instituições parceiras uma
vez que qualquer actividade sugerida na (…) tem sempre grande acolhimento. [1.3]
P- As práticas/iniciativas realizadas obedecem a alguma calendarização ou são decididas
Conforme e quando a situação o exige?
E-As práticas/iniciativas são normalmente decididas conforme e quando a situação exige à excepção
das que por forma da sua natureza obedecem a calendários específicos. [3]
P- Divulgam as práticas de RS internamente para os trabalhadores? De forma informal ou acontece
de forma formal?
E- As práticas de Responsabilidade social são divulgadas a todos os trabalhadores por mail, no
entanto, verifica-se que o contacto directo tem um maior impacto e produz efeitos de adesão mais
concretos .
Quando necessário, e se alguma actividade tem um caracter mais especifico são realizadas sessões
de esclarecimento e formação como é o caso dos programas implementados pela (…) [1.6.1]

107

P- Dão a conhecer as práticas de RS realizadas pela vossa empresa externamente?
E-Habitualmente as práticas realizadas pela (..) são divulgadas no Relatório Anual de Contas. (79)
Eventualmente, quando há um dos nossos voluntários se destaca nalguma acção a informação é
divulgada a todos os restantes trabalhadores via e-mail.
Externalizar a informação não é algo que nos preocupe ou mereça especial relevo. [1.6.2]
P- De que forma consideram que a publicação ou divulgação destas práticas pode ou poderia ser
benéfico para a empresa?
E-Considera-se que a divulgação das boas práticas é a melhor forma de motivar os outros a
juntarem-se e partilharem um caminho da solidariedade e bem-estar colectivo.
Só uma empresa com trabalhadores motivados e imbuídos de um espírito solidário e de entreajuda
consegue atingir de forma mais rápida e objectiva os seus objectivos. [1.6.2]; [4]
P-De que forma consideram que uma maior preocupação social com os trabalhadores
pode ou não influenciar alguns benefícios operacionais?
E-Uma empresa é um todo, considerando-se que só pode atingir a sua plenitude se todas as partes
que a compõem estiverem motivadas e para isso é necessário trabalhadores que se sintam bem quer
consigo próprios quer com a empresa que integram e representam numa relação continua e
duradoira.
Trabalhadores Felizes = Empresa Viva [4.1]
P-De que forma uma maior preocupação social com a comunidade pode ou não permitir uma maior
diferenciação junto dos clientes?
E-Como é óbvio uma preocupação social com a comunidade vai destacar a importância dessa
empresa entre os seus pares e na comunidade e isso vai certamente permitir uma maior
diferenciação junto dos clientes. [4.2]
P- De que forma consideram que as medidas socialmente responsáveis adoptadas construíram (ou
não) para uma melhoria dos indicadores financeiros? custos ou receitas?
E-De nenhuma forma que objectivamente possa e deva ser medida. Não é um aspeto ponderado
com excepção óbvia das actividades que envolvem custos monetários e apenas pelo lado dos custos
que nos obrigam a medir a nossa capacidade de avançar em cada momento. [2]; [4]
P- De que forma consideram ou considerariam que as iniciativas implementadas de responsabilidade
social deram ou poderiam conferir uma vantagem competitiva duradoura á
empresa?
E-O investimento no bem-estar e no aumento de conhecimento dos trabalhadores é, sem qualquer
dúvida, uma vantagem competitiva.
Trabalhadores com mais conhecimento e vontade permitem que a empresa tenha um posicionamento
mais além e seja mais competitiva com os seus pares. [4.1]
P-Consideram que estas práticas têm de ser continuamente realizadas e repetidas?
E-Pessoas socialmente responsáveis são seguramente melhores pessoas logo, estas práticas devem
ser continuamente realizadas e repetidas. E “automatizam-se” em termos individuais pelo prazer de
as realizar.
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Além de que há práticas realizadas necessárias e fundamentais como as recolhas de sangue e os
donativos a instituições que dificilmente vivem sem eles. [5]
P-Planeiam continuar a adoptar o mesmo tipo de iniciativas ou planeiam algum tipo de
alterações à abordagem deste tema?
E-Continuaremos a desenvolver as actividades até aqui desenvolvidas mas estaremos sempre
abertos a analisar a viabilidade de incrementar novas práticas [5]
P-Consideram um tema que não se traduz ou não se traduziria em grandes benefícios para a
empresa?
E-Traduz-se seguramente em grandes benefícios mais que não seja na educação pelo exemplo
permitindo a todos elementos quer aos que já cá estão quer aos que vão entrando perceber melhor a
empresa [5]
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