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RESUMO 
 
 

A responsabilidade social é um tema de grande relevância tanto para as 
organizações como para seu público interno e para a comunidade. Este estudo se 
propõe a investigar as práticas de responsabilidade social de uma organização do 
setor bancário, especificamente direcionadas ao público interno. O procedimento 
metodológico  utilizado contemplou a abordagem qualitativa e a estratégia de 
pesquisa do estudo de caso. A unidade de análise foi à agência bancária do Banco 
Giro do município de Rio Branco do Sul/PR. A coleta de dados ocorreu através da 
aplicação de entrevista e pesquisa documental. Verificou-se como resultados a 
percepção do público interno sobre o tema em questão, onde os colaboradores do 
Banco Giro apresentam a visão de uma organização socialmente responsável, que 
implementa com efetividade  os programas de ações sociais. A partir das entrevistas 
aos seus colaboradores, a pesquisa aponta uma direção: uma empresa para ter 
respaldo tanto com relação ao seu público interno como externo tem que adotar a 
prática de gestão sustentável em seus negócios. 
 
  
Palavras-chave: Responsabilidade Social; Setor Bancário; Público Interno. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A responsabilidade social está cada vez mais presente no cotidiano. A 

televisão, revistas, jornais e demais meios de comunicação, divulgam a importância 

das empresas investirem nesta área. A responsabilidade social corporativa busca 

representar o compromisso com a idéia de organização como conjunto de pessoas 

que interagem com a sociedade. 

A idéia de responsabilidade social corporativa ou Cidadania Empresarial 

precisa dos empresários como um parceiro e agente de mudanças que além de sua 

responsabilidade nas ações econômicas voltadas para a produção de riquezas, deve 

procurar também que a atividade da empresa tenha competitividade, produtividade e 

qualidade em seus produtos e serviços, gerando riqueza e ao mesmo tempo 

preservando a sociedade e o meio ambiente através de um modelo de 

desenvolvimento sustentável. 

A responsabilidade social empresarial é a forma de gerir os negócios de modo 

que a empresa se torne co-responsável pelo desenvolvimento social. Desta forma, 

uma organização incorpora a responsabilidade social em sua estrutura 

organizacional por meio de valores éticos ao processo de decisões no trabalho, não 

apenas cumprindo a legislação, mas respeitando as pessoas, as comunidades e o 

meio ambiente.  

A implementação de programas de responsabilidade social pode proporcionar 

resultados positivos tanto para a sociedade quanto para a organização e seu público 

interno.  As organizações que realmente incorporam e demonstram os princípios, 

aplicando-os de forma correta, poderão obter resultados satisfatórios, como o 

fortalecimento da marca e da imagem institucional, maior lealdade e fidelidade do 

consumidor, maior capacidade de recrutar talentos, flexibilidade e capacidade de 

adaptação e longevidade. 

O presente estudo aborda os fatores da responsabilidade social dentro de 

uma política empresarial, estabelecendo a diferença entre responsabilidade social e 
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filantropia/ação social/cidadania corporativa, tendo como foco a implementação de 

projetos e ações direcionadas ao público interno. 

Na atualidade, a prática da responsabilidade social observada expressa o 

início das discussões sobre o tema no campo da gestão e comunicação social 

direcionadas ao público interno. Algumas vezes a responsabilidade social é posta 

em segundo plano, delegada a apenas um funcionário ou setor. Mas a efetividade 

da responsabilidade social tem privilegiado o discurso sobre o tema, calcados em 

uma conduta responsável e no diálogo da empresa para com seus públicos. A 

responsabilidade deve levar a pensar soluções para com a sociedade e seus 

colaboradores internos. 

Toda ação de responsabilidade social precisa do comprometimento dos 

funcionários. O público interno deve estar comprometido. Mas uma empresa só 

poderá ter seus colaboradores engajados se eles conseguirem enxergar algum 

programa de benefícios a eles e sua família. 

Entende-se que esta percepção, poderá contribuir para a motivação do 

ambiente interno, proporcionando aos funcionários melhor comunicação interna. 

É de suma importância a implementação do conceito de responsabilidade 

social empresarial, implicando em uma nova forma de atuação não apenas na 

comunidade, mas sim em seu público interno, atuando de forma socialmente 

comprometida, elegendo este público como preferencial de sua atuação social. 

O Banco Giro, em análise neste trabalho, verifica a importância da 

responsabilidade social incorporada como referencial de sustentabilidade como uma 

política empresarial e esta deve estar direcionada para seu público interno, isto é, 

desenhando processos, produtos e serviços à luz dos impactos sociais e ambientais. 

No contexto da situação apresentada, surge a seguinte questão de pesquisa: 

de que maneira o setor bancário vem desenvolvendo ações de responsabilidade 

social voltadas ao público interno? De que maneira o público interno percebe as 

ações voltadas a eles próprios? 

Para responder estas questões, a presente pesquisa se propõe a conhecer a 

percepção do público interno da agência do Banco do Giro de Rio Branco do Sul/PR 

em relação às atividades de responsabilidade social voltadas ao público interno. 
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Neste estudo, utilizou-se a abordagem qualitativa por meio da estratégia de estudo 

de caso. A unidade de análise é a agência do Banco Giro da cidade de Rio Branco 

do Sul/PR. A coleta de dados foi realizada através de entrevista estruturada com os 

funcionários da agência. O instrumento de coleta de dados, bem como a análise, 

teve como base os indicadores do Intituto Ethos relativos à: diálogo e participação, 

respeito ao individuo e trabalho decente. 

No item seguinte serão apresentados os objetivos e a justificativa deste 

trabalho. 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

 

2.1 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é: investigar a percepção do público interno da 

agência do Banco Giro de Rio Branco do Sul, Estado do Paraná, sobre as práticas 

da responsabilidade social do Banco voltadas para este público. 

Já os objetivos específicos são os seguintes: 

 Descrever a importância da prática ética dentro do contexto da 

responsabilidade social corporativa;  

 Conceituar a responsabilidade social e a responsabilidade social com o 

público interno dentro do contexto organizacional;  

 Identificar os programas e benefícios proporcionados pelo Banco Giro 

voltados pelo público interno; 

 Investigar a percepção do público interno da agência do Banco Giro de Rio 

Branco do Sul acerca do diálogo e participação, respeito ao indivíduo e 

trabalho decente. 

 Conhecer as sugestões e demandas do público interno do Banco Giro 

relativas às práticas de responsabilidade social voltadas a este público. 

 

 

2.2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A grande parte dos estudos concentra-se na ação social empresarial, em 

projetos sociais externos à empresa ou que visam à comunidade impactada direta 

ou indiretamente pela ação da empresa. O presente trabalho, por sua vez, está 
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direcionado à responsabilidade social interna, isto é, focaliza o público-interno da 

empresa. 

 Sendo assim, justifica-se este trabalho, visando identificar as sugestões e 

demandas do público interno, relativas às práticas de responsabilidade social 

voltadas a este público. 
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3 ÉTICA EMPRESARIAL 
 

 Nesta seção se abordará a importância das práticas da ética empresarial, que 

expressam o exercício da função interativa da organização na sociedade. 

 

 

3.1 CONCEITO DE ÉTICA 

 

 

Ao iniciar um trabalho que envolve a ética em seu estudo, considera-se 

importante pesquisar o conceito de ética, estabelecendo seu campo de aplicação e 

fazendo uma pequena abordagem das doutrinas éticas que consideramos mais 

importantes para o trabalho (DERESKY, 2004, p.48). 

A ética é a base da responsabilidade social e se expressa através dos 

princípios e valores adotados pela organização, sendo importante seguir uma linha 

de coerência entre ação e discurso. Segundo o dicionário virtual Michaelis, a ética é 

a “parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais de conduta 

humana. É a ciência normativa que serve de base à filosofia prática. Conjunto de 

princípios morais que se devem observar no exercício de uma profissão”. 

O termo ética provém do vocábulo grego ethos, que significa costume, índole, 

modo de agir habitualmente. Tem um sentido semelhante ao termo latino mos, 

moris, do qual derivou a palavra moral (MOREIRA, 1999).  

Segundo Moreira (1999, p.21), “a palavra ética possui dois significados 

principais: disciplina integrante da ciência da Filosofia e conjunto de regras”.  

De acordo ainda com Moreira (1999, p. 21): 

 

Como disciplina, ética é o estudo das avaliações do ser humano em relação 
às suas condutas ou às dos outros. Essas avaliações são feitas sob a ótica 
do bem e do mal, de acordo com um critério que geralmente é ditado pela 
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moral. Como conjunto de regras, a ética é constituída por aquelas aplicáveis 
à conduta humana, que fazem delas atitudes compatíveis ou não com a 
concepção geral do bem. 

 

Na visão de Vasquez (2002, p. 23) a ética é “a teoria ou ciência do 

comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é uma ciência de uma 

forma específica de comportamento humano”. 

Verifica-se a importância em que o autor ressalta da ética como ciência, 

estudar de forma objetiva e racionalmente sua finalidade, mesmo que esta seja tão 

subjetiva quanto valores e princípios. 

Segundo Ashley (2002, p. 15): 

 

A ética é uma característica inerente a toda ação humana e, por esta razão, 
é um elemento vital na produção da realidade social. Todo homem possui 
um senso ético, uma espécie de "consciência moral", estando 
constantemente avaliando e julgando suas ações para saber se são boas 
ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. 

 

As diferentes significações percebidas para o termo suscitam questões 

ligadas à área do dever, da obrigação legal ou moral que, por sua vez, faz adentrar o 

campo da ética. 

Falar sobre ética e sua relação com responsabilidade social remete  à 

questão do costume, que é ligado  às manifestações de cada coletividade (MELO 

NETO; FROES, 2001). 

No que se refere aos ganhos para uma empresa, a ética pode ser um 

caminho para administrar riscos, uma vez que entre os seus princípios estão a 

transparência e o diálogo. A comunicação com os diferentes stakeholders é 

importante para a identificação de problemas comuns e a busca de soluções 

conjuntas (ASHLEY, 2002). 

 Verifica-se que a empresa necessita desenvolver cada vez mais a sua 

conduta ética diante dos negócios e inseri-la como parte de sua cultura.  

O item a seguir aborda conceitos e a ética empresarial na prática, 

fundamentada nas relações da organização com seus diversos públicos e na cultura 

e normas morais que as regem. 
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3.2 A ÉTICA NA PRÁTICA 

 

 

A empresa ética solidifica seu relacionamento com os públicos com base na 

honestidade. Para Nash (2001), entre os valores compreendidos pela conduta ética 

nos negócios está à honestidade, justiça, respeito pelos outros, serviço, palavra, 

prudência e confiabilidade. 

De acordo com Srour (2000, p.18), “as empresas éticas seriam aquelas que 

subordinam suas atividades e estratégias a uma prévia reflexão ética e agem de 

forma socialmente responsável”. 

De acordo com Nash (2001, p.6): 

 
Ética dos negócios é o estudo da forma pela qual normas morais pessoais 
se aplicam às atividades e aos objetivos da empresa comercial. Não se trata 
de um padrão moral separado, mas do estudo de como o contexto dos 
negócios cria seus problemas próprios e exclusivos à pessoa moral que 
atua como um gerente desse sistema. 

 

Nos dias atuais, o comportamento ético por parte da empresa é esperado e 

exigido pela sociedade. O único lucro moralmente aceitável é aquele obtido com 

ética. 

São também razões para a empresa ser ética: custos menores, a 

possibilidade de avaliar com precisão o desempenho da sua estrutura, a legitimidade 

moral para exigir comportamento ético dos funcionários, a geração de lucro livre ser 

condicionado, a obtenção de respeito dos parceiros comerciais, o cumprimento de 

dever inerente à responsabilidade social da empresa (Moreira, 1999). 

O consumidor é o principal agente transformador do modelo atual de 

empresa. O consumidor-cidadão é quem deve exigir um comportamento ético das 

empresas, cobrando cada vez mais transparência e responsabilidade nas suas 

relações com as partes interessadas. 

Desta forma, visando melhorar a imagem da empresa, buscar a fidelidade de 

seus consumidores, o “marketing social” é uma das ferramentas utilizadas pelos 

gestores das empresas que, por meio da responsabilidade social, visam aumentar 
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seus lucros e potencializar seu desenvolvimento, buscando assim, a longevidade de 

seu negócio. 

Há o Ethisphere instituto1 que  

 

considera como empresas éticas aquelas que vão além e superam os 
requisitos mínimos legais, apresentam idéias inovadoras para aumentar o 
bem-estar das pessoas e trabalham na redução das emissões de carbono, 
destacando-se frente à concorrência do setor (http://ethisphere.com/). 

 

O instituto Ethisphere2 publica anualmente a lista das empresas mais éticas 

do mundo. Para definição do ranking, há pesquisadores que durante cinco anos 

observam o histórico das empresas e as avaliam em sete categorias: cidadania 

corporativa e responsabilidade; governança corporativa; inovação que contribua 

para o bem estar das pessoas; liderança no setor; liderança executiva e relação com 

os líderes; registros legais, regulatórios e histórico da reputação; e sistemas internos 

e programas de ética e conformidade. 

Em suma, a ética caminha lado a lado com equilíbrio, coerência, interesse e 

comprometimento. A ética está inter-relacionada com a responsabilidade social, que 

será melhor abordada no capítulo seguinte. Entende-se que uma empresa não ética 

também não pode esperar comportamento ético de seus colaboradores. Os padrões 

éticos da companhia são à base do comportamento de seus funcionários. 

 

 

 

 

                                                        
1 http://ethisphere.com/ 
2 Idem  
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4 RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

Neste capítulo serão apresentadas as balizas do surgimento da 

Responsabilidade Social, suas características e definições, assim como a sua 

inserção no contexto das empresas brasileiras. 

 

 

4.1 CONCEITOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

As práticas de qualidade e as de responsabilidade social têm um impacto 

positivo nos resultados econômicos da empresa. Elas contribuem para reduzir os 

custos operacionais, aumentar a produtividade e qualidade, reforçar a marca, 

melhorar a imagem, aumentar as vendas, fidelizar clientes e reduzir a rotatividade 

dos empregados. (GRAYSON e HODGES, 2002). 

Etimologicamente a palavra responsabilidade deriva do latim respondere, 

responder. Segundo o dicionário Michaellis, responsabilidade é “a qualidade de 

responsável”, que “responde por atos próprios ou de outrem”, que “deve satisfazer 

os seus compromissos ou de outrem”. 

De acordo com Borger (2001, p. 34): 

 

A responsabilidade social é uma variável estratégica importante, uma vez 
que as organizações estão competindo em um ambiente de negócios cada 
vez mais complexo e são constantemente pressionadas a avaliar suas 
operações dentro e fora das instalações, bem como verificar o impacto de 
suas políticas e ações junto aos stakeholders. 

 

Ashley (2002, p.03)  escreve que: 

 

O mundo empresarial vê, na responsabilidade social, uma nova estratégia   
para aumentar seu lucro e potencializar seu desenvolvimento(...). Deve 



 19 

haver um desenvolvimento de estratégias empresariais competitivas por 
meio de soluções socialmente corretas, ambientalmente sustentáveis e 
economicamente viáveis. 

 

 A responsabilidade social insere-se na infra-estrutura e na cultura das 

organizações. Elas devem incorporar-se à gestão, aos valores, à missão e ao 

planejamento estratégico das  organizações.   

Para Ashley (2004, p. 145) a “responsabilidade social das organizações tem 

sido amplamente debatida como uma nova tendência no comportamento 

organizacional”. 

Entende-se que as empresas assumem não só o papel de produtora de bens 

e serviços, mas também o de responsáveis pelo bem estar dos colaboradores e da 

comunidade na qual estão inseridas. 

Para o Instituto Ethos (2011), a “responsabilidade é uma cultura de gestão 

que procura aplicar princípios e valores a todas as atividades e relações da 

empresa”. 

 Sendo assim, a responsabilidade social pode ser também o compromisso que 

a empresa tem com o desenvolvimento, bem estar e melhoramento da qualidade de 

vida do empregado, suas famílias e comunidade em geral.  

Para que se possa entender o conceito e diferenciar responsabilidade social 

nas Empresas de Ação Social ou filantropia, apresentam-se algumas definições, 

primeiramente de Responsabilidade Social. 

O Instituto Ethos (2011), define Responsabilidade Social como: 

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

Já a ação social ou filantropia (INSTITUTO ETHOS, 2011), é entendida 

como: 



 20 

 

uma ação que é orientada pelas ações de outros. Isto é, ação social é todo 
comportamento cuja origem depende da reação ou da expectativa de reação 
de outras partes envolvidas. Essas “outras partes” podem ser indivíduos ou 
grupos, próximos ou distantes, conhecidos ou desconhecidos por quem 
realiza a ação. A idéia central da ação social é a existência de um sentido na 
ação: ela se realiza de uma parte para outra.  

 

As ações filantrópicas têm caráter imediato e o mérito de promover 

solidariedade e muitas vezes também, tem o mérito de despertar na comunidade a 

cidadania. Estas ações cumprem o papel de atenuar alguns problemas sociais sem 

ter efeito de alterar o modelo econômico vigente. 

No atual contexto empresarial, os clientes detêm agora o poder de 

influenciar práticas organizacionais fazendo com que as empresas passem a 

contemplar valores e expectativas da sociedade, estabelecendo uma relação 

empresa-sociedade baseada num contrato implícito adaptável às mudanças sociais 

(BORGER, 2002). 

Apesar da importância do tema para as organizações, inexiste um conceito 

amplamente aceito sobre o que venha a ser responsabilidade social. Entende-se a 

responsabilidade social como uma forma de gestão empresarial que envolve a ética 

em todas as atitudes. Significa fazer todas as atividades da empresa e promover 

todas as relações – com seus funcionários, fornecedores, clientes, com o mercado, o 

governo, com o meio ambiente, e com a comunidade – de uma forma socialmente 

responsável.  

Os conceitos acima permitem identificar a amplitude do tema 

responsabilidade social: ser socialmente responsável envolve a adoção de 

comportamentos éticos em todas as relações da empresa com seus públicos, tanto 

na execução de suas atividades produtivas básicas – numa espécie de redução ou 

eliminação dos impactos causados por suas atividades produtivas – quanto na 

adoção de atividades outrora desconsideradas por muitas organizações, práticas 

que antes eram função do Estado, como a busca pela melhoria da qualidade de vida 

da população ou redução de desigualdades sociais (MELO NETO; FROES, 2001). 

Verifica-se a importância das organizações voltadas para a promoção da 

questão no meio empresarial utilizam conceitos que equilibram o sucesso comercial 
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com o respeito às partes interessadas, incluindo as gerações futuras. Assim, para a 

Business For Social Responsibility, a RSE é definida como o “atingimento de 

sucesso comercial em condições que honram valores éticos e respeitam pessoas, 

comunidades e o meio ambiente.” (BSR, 2003). 

A rse tem relação não somente com projetos sociais, hoje compreendidos 

como “Investimento Social Privado” (AZEVEDO, 2002), mas com a ética e a 

transparência da organização. A partir da década de 1990, tenta-se incorporar o 

conceito de ética à responsabilidade social das empresas, principalmente através da 

contribuição de Frederick (1994, 1998), que incorpora o modelo de Wood  (1991 

apud ASHLEY, 2002) e propõe quatro conceitos de responsabilidade social 

corporativa: CSR1, responsabilidade social corporativa; CSR2, responsividade social 

corporativa; CSR3, retidão social corporativa; e CSR4, Cosmos, Ciência e Religião. 

Para o autor, a responsabilidade social não é neutra e assume valores éticos, 

mesmo que não expressos conscientemente. O autor afirma o desejo de incorporar 

estágios de referência normativa à responsabilidade social da empresa, o que vai 

levar ao que Ashley (2002, p. 29) chamou de descentralização da empresa do foco 

de discussão da responsabilidade social. Assim, o “conceito de responsabilidade 

social corporativa não pode ser reduzido a uma dimensão ‘social’ da empresa, mas 

interpretado por meio de uma visão integrada de dimensões econômicas, ambientais 

e sociais que, reciprocamente, se relacionam e se definem” (ASHLEY, 2002). 

Para Ventura (2003), “numa visão expandida, responsabilidade social é toda e 

qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade.”  

 

 

4.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 
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Para Melo Neto e Froes (2002, p.78), “a responsabilidade social corporativa 

consiste na sua decisão de participar mais diretamente das ações comunitárias na 

região em que está presente”. 

Ainda Melo Neto e Froes (2002, p. 78), dizem que: 

 

Apoiar o desenvolvimento da comunidade e preservar o meio ambiente não 
são suficientes para atribuir a uma empresa a condição de socialmente 
responsável. É necessário investir no bem estar dos seus funcionários e 
dependentes e num ambiente de trabalho saudável, além de promover 
comunicações transparentes, dar retorno aos acionistas, assegurar sinergia 
com seus parceiros e garantir a satisfação de seus clientes e/ou 
consumidores. 

 

Segundo Carlos Cabral-Cardoso (2002 ), o conceito de responsabilidade 

social corporativa deve ser entendido em dois níveis. O nível interno relaciona-se 

com os trabalhadores e, mais genericamente, a todas as partes interessadas 

afectadas pela empresa e que, por seu turno, podem influenciar os seus resultados. 

O nível externo tem em conta as consequências das acções de uma organização 

sobre os seus componentes externos, nomeadamente, o ambiente, os seus 

parceiros de negócio e meio envolvente. 

Conforme afirma Carlos Cabral-Cardoso acima, Melo Neto e Froes (2002, 

p.85), também afirmam que a dois níveis de responsabilidade social das empresa: o 

foco no publico interno e na comunidade (externo). A responsabilidade social interna 

focaliza o público-interno da empresa, seus empregados e seus dependentes. O seu 

objetivo e motivá-los para um desempenho ótimo, criar um ambiente agradável de 

trabalho e contribuir para seu bem estar. Com isso a empresa ganha a sua 

dedicação, empenho e lealdade. Os ganhos de produtividade são enormes. A 

responsabilidade social externa tem como foca a comunidade mais próxima da 

empresa ou o local onde ela esta situada, atuando em ambas as dimensões, a 

empresa exerce a sua cidadania empresarial e adquire o seu status de “empresa 

cidadã”. 

Atualmente, uma empresa ter excelentes produtos ou serviços, com preços 

mais atrativos e alto valor agregado, não é mais uma vantagem competitiva e sim 



 23 

mera obrigação. O que pode ser considerado hoje em dia como diferencial é a 

maneira como a empresa age mutuamente com seu ambiente interno e externo. 

Ser responsavelmente social é um caso de sobrevivência para as empresas 

que almejam permanecer e ter um mercado. Neste sentido temos que: 

(...) Na configuração atual do capitalismo, destacam-se: a globalização da 
economia, a descentralização e a interdependência crescente das 
empresas, o estímulo ao consumo individualizado, o sucateamento das 
qualificações e a precarização dos contratos de trabalho. Algumas 
mutações apresentam aspectos positivos, tais como a valorização do capital 
humano, a ampliação das oportunidades de inserção na esfera produtiva e 
a desconcentração espacial. Porém, essas modificações atendem, 
essencialmente, às necessidades de rentabilização do capital. Elas não 
correspondem a uma evolução natural, a um aperfeiçoamento técnico 
espontâneo, desejado pelo conjunto dos indivíduos envolvidos no processo. 
(CATTANI, 2000, p. 21). 

 

As empresas conseguem através de seu balanço social divulgar ao público o 

que vem fazendo na área sócia. Segundo Chiavenato (1999, p. 41) “o balanço social 

põe em evidência o conceito de responsabilidade social da organização”. 

O balanço social é de suma importância para tornar pública a 

responsabilidade social da empresa. É uma maneira de a empresa disponibilizar de 

forma transparente para o público em geral o que está fazendo na área social. 

Segundo Bourscheidt (2002), existem várias formas das empresas 

ampararem seus funcionários com relação aos problemas pessoais, tais quais: 

dispensar o funcionário para tratar doença de filhos, cônjuge ou pessoa da família; 

autorizar novas mães para trazerem seus bebês para o local de trabalho nos 

primeiros meses de vida; área privativa para as mães amamentarem durante o 

horário de serviço ou intervalos. 

Insta salientar que para atender as necessidades dos funcionários nas áreas 

de saúde, segurança e bem-estar, as empresas oferecem planos de saúde, 

treinamento em segurança no trabalho, licença pessoal, entre outros.  

Para Melo Neto e Froes (2002, p.78), são estes os principais “vetores de 

responsabilidade social corporativa” 

 V1 – apoio ao desenvolvimento da comunidade onde atua; 

 V2 – preservação do meio ambiente; 
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 V3 – investimento no bem estar dos funcionários e seus dependentes e 

num ambiente de trabalho agradável. 

 V4 – comunicação transparente 

 V5 – retorno aos acionistas 

 V6 – sinergia com os parceiros 

 V7 – satisfação dos clientes e/ou consumidores 

Verifica-se que os principais vetores da responsabilidade social corporativa, 

contribuem para uma melhor relação da organização com seu público interno, onde 

os projetos de ações sociais com a comunidade ou as benfeitorias para o público 

interno constituem fundamental e estratégica importância com a responsabilidade 

social. 

Para Jean-François Chanlat, ao disser sobre os vínculos institucionais: 

O indivíduo desenvolverá um vínculo tanto mais forte com a organização na 
qual ele trabalha, se esta tentou fazer a mesma coisa. Dito de outro modo, o 
interesse pela instituição, que se caracteriza nos indivíduos pela lealdade, 
vinculação, participação, trabalho bem feito, não pode se desenvolver se a 
instituição, ela mesma, não se interessar pelas pessoas. (Chanlat, 1996, p. 
20). 

 

Enfim, a responsabilidade social atualmente deve ser vista como uma forma 

da empresa conduzir os seus negócios de maneira a torná-las parceira e co-

responsável pelo desenvolvimento social. Uma empresa responsável socialmente 

tem a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes, mormente seu 

público interno, de forma a incorporar seus anseios no planejamento das atividades 

da empresa, procurando atender às demandas de todos e não apenas dos 

acionistas ou proprietários. 
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4.3 BENEFÍCIOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA E SUAS 

IMPLICAÇÕES 

 

 

O setor bancário demonstra cada vez mais preocupação com a 

responsabilidade social corporativa, tendo em vista a obtenção de uma imagem 

corporativa mais responsável em relação ao meio ambiente.  

Em suma, a responsabilidade social corporativa contribui como ferramenta 

estratégica competitiva na formação da imagem corporativa, bem como reforçando a 

importância das empresas do setor bancário, adotarem práticas de preservação 

ambiental visando melhor atender a empresa e a comunidade de um modo geral. 

Segundo Orchis et al. (2002), a prática da responsabilidade social de forma 

certa pode melhorar o desempenho e a sustentabilidade da empresa a médio e 

longo prazos, proporcionando, dentre outros fatores, motivação do público interno, 

reconhecimento dos dirigentes como líderes empresariais e melhoria do clima 

organizacional. 

Porém, Melo Neto e Froes (1999) esclarece que a partir do momento em que 

a empresa deixa de cumprir com as suas obrigações sociais em relação aos seus 

empregados, comunidade, etc, perde o seu capital de responsabilidade social, a sua 

credibilidade, prejudica sua imagem e ameaça a sua reputação. 

No âmbito interno pode ocorrer a deterioração do clima organizacional, a 

desmotivação generalizada, o surgimento de conflitos, greves e paralisações, baixa 

produtividade e aumento de acidentes de trabalho. 

A responsabilidade corporativa também é facilmente relacionada a outros 

aspectos positivos resultantes da adoção desta postura pelas empresas (RODDICK, 

2002): 

 a imagem institucional e a marca são valorizadas;  

 há maior lealdade de todos os públicos e maior capacidade de recrutar e 

manter talentos;  
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 melhor administrando riscos, há maior estabilidade e portanto mais 

longevidade;  

 critérios éticos mais rígidos estabelecidos por muitos investidores podem 

ser atendidos;  

 há vantagem competitiva em concorrências e processos de seleção de 

fornecedores; 

 proteção contra ação negativa de funcionários; 

 a atração e retenção de talentos profissionais; 

 a segurança patrimonial e dos funcionários. 

A ampliação da responsabilidade das empresas não exclui o seu objetivo 

natural, que é o crescimento através do lucro. Mas preferencialmente o lucro 

saudável, em longo prazo, com riscos minimizados, que a atuação sustentável e 

socialmente responsável permite gerar (CANATILHO, 2001). 

Seguindo esta lógica, onde o próprio capitalismo necessita redescobrir suas 

regras, ter padrões éticos significa ter bons negócios e parceiros a longo prazo, pois 

o consumidor está cada vez mais atento ao comportamento das empresas pois 

existe um intenso metabolismo no relacionamento entre as empresas e as 

sociedades em que estão inseridas. Códigos de conduta, regulamentos, 

responsabilidade social, políticas, contratos e liderança, são exemplos de como as 

empresas podem desenvolver sua ética no contato com a sociedade (DERESKY, 

2004, p. 49). 

Acreditar e adotar integralmente a responsabilidade corporativa implica em 

mudanças profundas nas organizações. O processo de integração da 

responsabilidade corporativa na gestão empresarial pode ser facilitado através da 

utilização de uma série de ferramentas e normas resultantes de amplos diálogos 

entre diferentes stakeholders de empresas (ASHLEY, 2002, p. 54). 
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5 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E  O STAKEHOLDER 
PÚBLICO INTERNO  

 

 Este capítulo aborda a responsabilidade social para o público interno. 

 

 

5.1 TEORIA DOS STAKEHOLDERS 

 

 

A Responsabilidade Social se vale da Teoria dos Stakeholders3 para 

estabelecer os públicos que são afetados e que afetam a atuação da empresa. 

Assim, a Teoria dos Stakeholders parece já incorporada à construção teórica da 

Responsabilidade Social Empresarial.  

A Teoria dos Stakeholders foi definida inicialmente por Freeman (1984), que 

por meio do termo stakeholder, visava um estudo que buscava um sistema de 

gestão estratégica que fosse capaz de manter a competitividade da empresa em um 

ambiente de turbulência e mudanças constantes  

Pena (2004) constatou que muitos trabalhos publicados em revistas e 

congressos de administração fazem referência à Teoria dos Stakeholders, 

articulada, principalmente, por Freeman (1994). 

Para Freeman, Wicks e Parmas (2004), a teoria dos stakeholders defende 

cinco pontos que proporcionam valor ao acionista: 

 maximização do valor ao acionista deve ser vista como um conjunto de 

atividades que estejam alinhadas com a visão do stakeholders; 

 maximização dos valores aos acionistas cria um ambiente adequado para 

que os gestores possam assumir com mais seguranças alguns riscos 

empresariais; 
                                                        
3 A teoria de stakeholders possui origens na sociologia, comportamento organizacional e 
administração de conflitos, em que nos estudos empíricos predominam métodos qualitativos.  A 
definição mais empregada na literatura do termo stakeholders é a de Freeman (1984), como qualquer 
indivíduo ou grupo que possa afetar a obtenção dos objetivos organizacionais ou que é afetado pelo 
processo de busca destes objetivos. FREEMAN, R. E. Strategic management: a stakeholder 
approach. Boston: Pitman, 1984.    
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 no momento em que a empresa possui mais de uma função-objetivo, o 

apoio dos stakeholders se faz necessário para uma melhor conduta dos 

negócios; 

 é mais fácil fazer com que haja a quebra de vínculo com algum grupo de 

stakeholder sobre os shareholders do que o contrário; 

 quando existir alguma quebra ou violação de contrato os stakeholders tem 

um maior apoio jurídico se comparado com os shareholders.  

Entende-se que os aspectos mais relevantes do conceito de responsabilidade 

social são o caráter voluntário e consciente das ações empresariais tomadas no 

sentido de melhorar as condições da vida em sociedade; a dimensão ética do 

relacionamento com todos os stakeholders; e a percepção de que para atingir a 

condição de socialmente responsável é necessário que a empresa vá além do 

estipulado em lei, buscando não só atender às exigências legais atuais, mas 

pautando seu comportamento também em função dos benefícios às gerações 

vindouras, ou, como diz Jonas (1995), em uma ética orientada para o futuro. 

Este novo enfoque da responsabilidade social vai exigir um novo conceito de 

empresa que dê conta dos desafios éticos que as corporações se propõem e que 

equilibre as responsabilidades econômicas, sociais e ambientais. 

No entanto, percebe-se que, embora os funcionários possam ser vistos como 

o principal stakeholder a ser atendido, já que a empresa deveria começar sua 

atuação ética e socialmente responsável dentro de seus próprios limites, nem 

sempre isso  (ARRUDA e NAVRAN, 2000). Este é justamente um dos temas ainda 

pouco explorados na discussão sobre a postura ética das empresas.  

 

 

5.1 INDICADORES DO INSTITUTO ETHOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

COM PÚBLICO INTERNO 
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Com o aumento do interesse na questão da responsabilidade social 

empresarial surgiram diversos padrões para gerir os negócios, produzidos por 

entidades governamentais e não-governamentais, desenvolvidos para apoiar as 

organizações na adoção de uma postura socialmente responsável, propor medidas e 

facilitar a implementação de ações. Foram criados desde padrões específicos para 

um tema, até padrões bem abrangentes, sendo que a maioria sugere que as 

empresas voluntariamente desenvolvam políticas e práticas que estejam adequadas 

aos vários assuntos abordados pelos padrões. 

No Brasil, cresce a cada ano a adesão aos Indicadores Ethos de 

responsabilidade social, criados e divulgados pelo Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social e Empresarial em 2000 (ETHOS, 2004). 

O Instituto Ethos organiza o conceito de responsabilidade social empresarial e 

os Indicadores Ethos em sete tópicos, abrangendo todos os stakeholders, da 

seguinte forma: Valores e Transparência; Público Interno; Meio Ambiente; 

Fornecedores; Comunidade; Consumidores/Clientes e Governo e Sociedade. 

Em relação ao público interno, o Ethos considera que a empresa “socialmente 

responsável não se limita a respeitar os direitos dos trabalhadores, consolidados na 

legislação trabalhista e nos padrões da OIT (Organização Internacional do Trabalho), 

ainda que esse seja um pressuposto indispensável. A empresa deve ir além e 

investir no desenvolvimento pessoal e profissional de seus empregados, bem como 

na melhoria das condições de trabalho e no estreitamento de suas relações com os 

empregados. Também deve estar atenta para o respeito às culturas locais, revelado 

por um relacionamento ético e responsável com as minorias e instituições que 

representam seus interesses.” (ETHOS, 2004) 

Os Indicadores de responsabilidade social propostos pelo Instituto Ethos em 

relação ao Público Interno desenvolvidos pelo Institututo Ethos abrangem as 

seguintes categorias: Diálogo e Participação, Respeito ao Indivíduo e Trabalho 

Decente (ETHOS, 2004).  

Por Gestão Participativa, o Instituto entende programas que incentivam o 

envolvimento dos empregados na solução dos problemas da empresa. A empresa 

que busca ser socialmente responsável, na visão do Ethos, deve possibilitar que os 
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empregados compartilhem seus desafios, gerando desenvolvimento pessoal e 

profissional e a conquista de metas estabelecidas em conjunto (ETHOS, 2011). 

Em resumo, diversas iniciativas têm sido empreendidas com o objetivo de 

incentivar as empresas a adotarem comportamentos socialmente responsáveis, 

inclusive com seu público interno, e a medir, através da proposição de vários 

indicadores, como se dá esta atuação que se pretende socialmente responsável. No 

entanto, percebe-se que mesmo quando o público interno é considerado como um 

stakeholder importante a ser pesquisado, ele não é ouvido, seja de forma coletiva ou 

individual (LOZANO, 1999). São agentes externos à empresa que determinam se e 

quão socialmente responsável ela é. 

É interessante notar também que as próprias empresas, que procedem a uma 

auto-avaliação em relação à sua rse, de acordo com os Indicadores Ethos, 

consideram que sua atuação com o Público Interno é uma das piores, em 

comparação com a atuação em relação aos demais stakeholders (Governo, 

Comunidade, Meio Ambiente, Fornecedores e Clientes). (ETHOS, 2004). 
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6 BANCO GIRO E A RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
 

A responsabilidade social no Banco Giro é um dos fatores considerados no 

planejamento de suas atividades, negócios e práticas administrativas, envolvendo os 

seus públicos de relacionamento, principalmente os funcionários, mas também os 

colaboradores, fornecedores, clientes, comunidades e meio ambiente. 

Através da responsabilidade socioambiental, o Banco Giro visa alcançar a 

sustentabilidade econômica, social e ambiental de sua atuação, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável.  

Dentre os programas de responsabilidade social do Banco Giro, citam-se: 

 Projetos ambientais: voltados à educação ambiental e à interação 

sustentável entre o ser humano e o meio ambiente; 

 Projetos sociais: voltados à responsabilidade social, capacitação de 

cadeias produtivas, a inserção socioeconômica, a promoção da cidadania 

e do desenvolvimento humano, bem como ações de relacionamentos com 

clientes do banco, através do desenvolvimento regional sustentável (DRS) 

e o CEMADE (que visa à inclusão social das pessoas em situação de 

pobreza; 

 Projetos culturais: tendo como foco de atuação a cultura e a arte-

educação, buscando inserir a sociedade na área da cultura, respeito a 

diversidade étnica e cultural. 

 Ascensão profissional: é um processo que propicia a gestão da carreira 

compartilhada entre o funcionário e a organização; 

 Programa de Ecoeficiência: monitora o fluxo de entrada de insumos e 

saída de resíduos do Banco e está integrado ao PRONARI, PROCEN, 

PURAGUA, entre outros, é um sistema de gestão ambiental com enfoque 

em produzir mais e melhor com menor impacto ambiental, sempre em 

consonância com a preservação dos recursos e a qualidade ambiental. 

Consiste em ação prática de responsabilidade socioambiental cujo retorno 

proporciona produtividade e lucratividade empresarial. É uma das ações 

da agenda 21. 
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Sendo assim, a política da ética empresarial e responsabilidade 

socioambiental, visa preservar o alto conceito da organização, o respeito aos direitos 

e às expectativas de seus públicos, e a qualidade de seus relacionamentos. 

No Banco Giro, institui a prática a ética da responsabilidade, ou seja, busca-

se promover o máximo bem para o maior número de pessoas, numa perspectiva de 

universalização dos direitos de cidadania, por meio de propósitos que a sociedade 

brasileira avalia como bons.  

O banco preocupa-se com as conseqüências das ações dos funcionários para 

a realização da missão e dos negócios da empresa, bem como para as atividades 

desta junto à sociedade, não respalda uso de quaisquer meios para a obtenção de 

resultados. Nem todos os meios são justificáveis, mas apenas aqueles que estão de 

acordo com os fins da própria ação, por fim, fins éticos exigem meios éticos. 

 

 

6.1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

 
 

O Banco Giro inaugurou em 1978, na cidade de São Paulo-SP, sua primeira 

agência, iniciando assim um marco na expansão da rede bancária nacional. Uma 

das principais transformações na história recente do Banco deu-se em 1986, quando 

o Governo decidiu extinguir a Conta Movimento mantida pelo Banco Central, 

mecanismo que assegurava ao Banco Giro suprimento automático de recursos para 

as operações permitidas aos demais intermediários financeiros. Em contrapartida, o 

Banco foi autorizado a atuar em todos os segmentos de mercado franqueados às 

demais instituições financeiras. Em maio de 1986, o Banco constitui a BG 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Inicia-se, assim, a transformação 

do Banco em conglomerado financeiro4. 

Para o Banco Giro, 1987 foi um ano de importantes realizações, pois quatro 

subsidiárias passaram a integrar o conjunto de empresas vinculadas ao Banco Giro: 

                                                        
4 Informações obtidas junto ao site da organização.    
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BG Financeira S.A; BG Leasing S.A.; BG Corretora de Seguros e Administradora de 

Bens S.A. e BG Administradora de Cartões de Crédito S.A.  

Em 1998, o Banco Giro conquistou a certificação ISO 9002 em análise de 

crédito. Já em 1999 foi um dos primeiros bancos brasileiro a oferecer acesso gratuito 

ilimitado à Internet5.  

O ano 2000 marcou a expansão do Banco Giro na Internet, com o lançamento 

do Portal Banco Giro, abrigando sites de investimentos, agronegócios, negócios 

internacionais, relações com investidores, notícias, cultura e esportes; consolidando-

se como a instituição financeira brasileira com maior presença na rede mundial.  

Em 2001, o Banco adotou a configuração de Banco Múltiplo, trazendo 

vantagens como redução dos custos, racionalização de processos e otimização da 

gestão financeira e fisco-tributário.  

No relacionamento com clientes, o Banco manteve o aperfeiçoamento da 

segmentação e da oferta de produtos, serviços e transações personalizados, desde 

a agência até o mobile banking.  Em 2006 foi o ano em que completou 100 de 

listagem em Bolsa, o Banco Giro atingiu um alto padrão de Governança Corporativa6 

ao aderir ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A adesão 

ao Novo Mercado cristaliza o compromisso do Banco Giro com a transparência dos 

atos de gestão e com o tratamento igualitário de seus acionistas.  

Essas vitórias são resultado dos investimentos em tecnologia, do treinamento  

dos funcionários7, da estratégia de segmentação dos mercados, do atendimento 

especializado e da busca constante por eficiência. Tudo isso, aliado à tradição da 

Empresa, fez do Banco Giro uma organização ágil, moderna e competitiva, com 

capacidade de atender as mais diversas demandas de negócios do País. 

 

 

6.2 POSICIONAMENTO DA EMPRESA 

 
                                                        
5 Idem.    
6 Informações obtidas junto ao site da organização.    
7 Idem.    
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O posicionamento do Banco Giro está em honrar o compromisso com a 

sociedade e clientes, bem como com o desenvolvimento do país, sempre 

direcionado  pelos princípios de ética, responsabilidade socioambiental e valorização 

cultural, intrínsecos ao Banco Giro. 

Com a criação de uma Agenda 21 internacional, em que países do mundo 

todo adotaram como meta o desenvolvimento e uso de alternativas sustentáveis nas 

áreas ambientais, sociais e econômicas, o Banco Giro colocou em evidência sua 

opção por crescer de forma sustentável, junto com o país. Após uma série de ações 

práticas, como a implementação de uma estratégia de Desenvolvimento Regional 

Sustentável, o Banco Giro tomou a frente novamente e, em 2006, desenvolveu uma 

Agenda 21 própria. 

É por iniciativas como essas que o Banco Giro é hoje sinônimo de 

crescimento sustentável e responsabilidade socioambiental. Valores que, apesar de 

bicentenários para o Banco Giro, só agora ganham destaque na pauta dos 

empresários, dos governos e da sociedade brasileira.  

 Dentre os princípios e valores do Banco Giro, citam-se: 

 Ética e transparência.  

 Compromisso com o desenvolvimento das comunidades e do País. 

 Responsabilidade socioambiental.  

 Excelência e especialização no relacionamento com o cliente.  

 Gestão participativa, decisão colegiada e trabalho em equipe.  

 Ascensão profissional baseada no mérito.  

 Marca como diferencial competitivo. 

 Conservadorismo e proatividade na gestão de riscos. 

 Comprometimento com rentabilidade, eficiência e inovação 

 

 

6.3 AÇÕES PARA PÚBLICO INTERNO 
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O Banco Giro se apresenta como um importante agente do desenvolvimento 

econômico e social do país, pois busca impulsionar a economia e o 

desenvolvimento, atuando de forma responsável para promover a inclusão social. 

Trata-se de processo de aprendizado e construção coletiva envolvendo todas as 

áreas do Banco Giro e cada um de seus públicos de relacionamento. 

Dentre as ações para seu público interno, o Banco Giro implementou o  

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), visando promover qualidade de 

vida no trabalho dos funcionários e colaboradores (estagiários e menor aprendiz), 

com foco no estímulo aos cuidados com a saúde e na adoção de hábitos saudáveis 

e está calcado nas seguintes linhas de ações:  

 Comunicação: tem por objetivo dar visibilidade às políticas, programas e 

benefícios existentes na Empresa que contribuem para a qualidade de 

vida no trabalho, bem como, às novas ações que integram esse Programa; 

 Educação: contempla iniciativas que possuem como fio condutor a 

capacitação do funcionário para os cuidados com a saúde e segurança no 

trabalho e elevação de sua qualidade de vida; 

 Experimentação: refere-se a iniciativas realizadas no ambiente de trabalho 

e estimulam a adoção de hábitos saudáveis; 

 Suporte: trata de iniciativas que proporcionem aos funcionários e 

colaboradores acesso a cuidados com a saúde fora do horário de 

expediente, a preços diferenciados.  

O Programa QVT (qualidade de vida no trabalho), tem por objetivo 

desenvolver ações para promover a qualidade de vida no trabalho, é destinada ao 

pagamento de empresas ou profissionais autônomos que conduzam práticas anti-

estresse no ambiente de trabalho bem como aquisição de material relacionado a 

essas práticas. 

O comprometimento com a qualidade de vida, aprimoramento profissional e 

satisfação de seu público interno está expresso nas políticas do Banco Giro, onde se 

destaca o compromisso em: 

 buscar conciliar os interesses do banco com os interesses dos 

funcionários e suas entidades representativas, tendo a negociação como 

prática permanente; 
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 criar e manter condições de qualidade e segurança no ambiente de 

trabalho e assegurar aos funcionários condições previdenciárias, 

assistenciais, e de saúde que propiciem melhoria da qualidade de vida e 

do desempenho profissional; 

 observar o desempenho profissional como referência nas decisões que 

digam respeito a desenvolvimento, reconhecimento, retribuição e 

ascensão profissional, utilizando critérios previamente estabelecidos e 

baseados no mérito, competência e contribuição ao banco; 

 considerar as práticas de mercado na retribuição aos funcionários; 

 adotar os princípios de aprendizado contínuo e investir em educação 

corporativa para permitir o desenvolvimento pessoal e profissional; 

 manter contratos e convênios com instituições que asseguram aos 

colaboradores condições previdenciárias, fiscais, de segurança do 

trabalho e de saúde. 
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados 

para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

7.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

 

O método científico é a definição das técnicas e caminhos a serem 

percorridos por uma pesquisa, e é composto por recursos e procedimentos a serem 

utilizados pelo pesquisador na busca de solução para o problema (GIL, 2009). 

Nesta pesquisa utiliza-se uma abordagem qualitativa-descritivo, que consiste 

em investigações de pesquisa empírica tendo por objetivo o delineamento ou análise 

das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o 

isolamento de variáveis principais ou chave (MARCONI; LAKATOS, 2008).  

A pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já publicada em relação ao 

estudo e com a finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com tudo o 

que já foi dito sobre determinado assunto (MARCONI; LAKATOS, 2008). 

A estratégia de pesquisa utilizada foi o estudo de caso. Segundo Yin (2005, 

p.58), o estudo de caso "investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos". 

A escolha de um método depende dos pressupostos que orientam o 

pesquisador ao deparar-se com o problema de pesquisa. 

A pesquisa qualitativa é uma maneira de estudar a sociedade através  da 

forma de como as pessoas interpretam e qual sentido dão às suas experiências e ao 

mundo que convivem. 
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A estratégia de estudo de caso foi a escolhida pois oferece maiores 

possibilidades de um melhor entendimento do objeto de estudo, fornecendo 

melhores condições de formular os problemas e posterior análise mais profunda 

sobre os resultados obtidos. A preferência pelo estudo de caso também foi motivada 

pela maior facilidade para se desenvolver o estudo e pela conveniência do 

pesquisador. 

 

 

7.2  A COLETA DE DADOS 

 

 

Nesta pesquisa, utilizou-se a técnica de entrevista para realizar a coleta de 

dados. 

De acordo com Fontana e Frey (1994 apud DUARTE, 2005, p. 1) a 

entrevista “é uma das mais comuns e poderosas maneiras que utilizamos para tentar 

compreender nossa condição humana”. 

Ainda Duarte (2005, p.1) diz que a entrevista: 

 

Em profundidade é um recurso metodológico que busca, com base nas 
teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher resposta a partir 
da experiência subjetiva de uma fonte, selecionadas por deter informações 
que se deseja conhecer. 

 

Entende-se que a entrevista contribui como um instrumento metodológico, 

tendo como finalidade averiguar os fatos e opiniões sobre os mesmos, com maior 

flexibilidade e informações mais precisas do entrevistado sobre o tema em questão. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista estruturada composta 

por 32 questões abertas (Anexo A). As questões foram divididas em quatro blocos: 

perfil do entrevistado, percepção sobre dialogo e participação, respeito ao individuo 

e trabalho decente, As entrevistas foram realizadas com 11 colaboradores da 
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agência do Banco Giro de Rio Branco do Sul/PR, que possui 12 funcionários8.  A 

aplicação da entrevista ocorreu no mês de outubro/2011. 

 

 

7.3 UNIDADE DE ANÁLISE: AGÊNCIA DO BANCO GIRO DE RIO BRANCO DO 

SUL/PR 

 

 

 A unidade de análise encontra-se localizada no município de Rio Branco do 

Sul/PR.  

Esta cidade teve suas origens como povoado em meados de 1790, sua 

primeira denominação foi Nossa Senhora do Amparo de Vutuverava. Em 1825, o 

padre Antônio Teixeira Camello, em nome do povo da localidade, expressava ao 

Bispo e ao Bispo e ao governo da Província de São Paulo (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL – PMRBS, 2011). 

No processo histórico do município de Rio Branco do Sul tenha tido sua 

origem em um arraial formado ao longo de alguma jazida aurífera. É nas suas 

riquezas minerais, que se encontra sua vocação na extração do cimento e da cal, 

possuindo atualmente algumas fábricas de minérios. Entre as riquezas naturais, 

cabe citar a Gruta de Lancinhas com um comprimento de 350 metros, percorridos 

pelo Ribeirão Lancinhas que no final do nível se transforma em cascata, possuindo 

inúmeras galerias (PARANACIDADE, 2011). 

A população do município era de 20.039 habitantes de acordo com o censo 

2000. A área geográfica é de 835,287km2. O Produto Intermo Bruto (PIB) é de US$ 

155.769.115,00 e PIB per capita é de US$ 6.958,33, sendo a população 

economicamente ativa de 14.673 habitantes (PARANACIDADE, 2011). 

A agência do banco está localizado na Rua Coronel Carlos Pioli, 183, Rio 

Branco do Sul-Pr. Como estrutura a agência possui 12 funcionários, sendo os 

                                                        
8 O décimo segundo funcionário é autora deste trabalho. 
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responsáveis pelas políticas de responsabilidade divididos, conforme 9ECOA: - 01 

gerente, 01 assistente e 02 escriturários (são escolhidos por votação entre todos os 

funcionários, os representantes). A agência é considerada como de nível 04, 

considerada pequena, por isso o número de funcionários. 

O ECOA tem por objetivo auxiliar o Comitê de administração nas ações de 

responsabilidade socioambiental/ecoeficiência, voluntariado empresarial, 

comunicação interna, clima organizacional, reconhecimento, capacitação e 

qualidade de vida dos funcionários. 

 

                                                        
9 ECOA - Equipe de Comunicação e Auto-desenvolvimento. Disponível no site corporativo. Acesso 
em: 21 out. 2011. 
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8 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 Com base nas informações coletadas será feita uma análise qualitativa dos 

dados e informações obtidos. Os resultados com os comentários serão 

apresentados por análise das entrevistas.  

Este capítulo se propõem, portanto, a apresentar e analisar os dados obtidos 

a partir das entrevistas com os funcionários da agência do Banco Giro de Rio Branco 

do Sul/PR. 

 

 

8.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

 

Em relação ao perfil dos entrevistados, foram investigadas as seguintes 

características: cargo, idade, sexo, tempo de atuação na agência, área de formação 

e o grau de instrução. 

O grupo pesquisado revelou proximidade quanto à variável sexo, com grande 

predominância do sexo masculino (73%) frente aos respondentes do sexo feminino. 

(27%). Demonstrando assim a maioria masculina atuando na agência do Banco Giro 

em Rio Branco do Sul/PR. 

No que se refere à idade, a faixa etária encontrada com maior predominância 

é de 26 a 35 anos (54%), em menores proporções entre  18 a 25 anos (37%) e em 

minoria acima  de 45 anos (9%). Como a faixa etária maior é entre 18 a 35 anos, 

totalizando 91% da população entrevistada, vislumbrou-se que a maioria do quadro 

funcional é composta por jovens. 

O tempo de atuação na empresa entre os colaboradores teve maior 

representatividade na faixa etária entre 18 a 35 anos. Ao analisar somente a variável 

tempo de trabalho no Banco Giro, a concentração dos respondentes com mais de 10 

anos de trabalho é apenas 1 funcionário, ou seja, 9%, 2 funcionários atuam há 7 

anos, o que corresponde a 18% dos entrevistados. Importante destacar que entre a 
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faixa de 1 a 2 anos de trabalho há maior número de funcionários, ou seja, 8 pessoas 

(72%), por ser resultado direto da convocação dos aprovados no Concurso Público 

nos últimos 3 anos. 

Quanto à área de formação, 68% dos colaboradores obteve formação 

acadêmica na área administração, contabilidade e economia, já 24% na área de 

tecnologia e informação, psicologia e direito. 

Analisando ainda o perfil do entrevistado, no que se refere ao grau de 

instrução, 28% (3) dos funcionários do Banco Giro possuem formação superior e 

18% (2) estão cursando. Com pós-graduação 18% (2), e 36% (4) possuem o 

segundo grau. Desta forma, verifica-se um nível bom na formação acadêmica, bem 

como cultural e tecnologia de informação. O Banco Giro atua com profissionais 

habilitados e capacitados dentro da área bancária. 

Entende-se que os dados coletados revelaram proporcionalidade entre o total 

de funcionários lotados na agência do Banco Giro localizado no município de Rio 

Branco do Sul/PR. 

 

 

8.2 PERCEPÇÃO DO PÚBLICO INTERNO: DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO 

 

 

Analisando o indicador do Instituto Ethos (diálogo e participação) verificou-se 

que o Banco Giro utiliza-se de diálogo e participação do público interno junto aos 

sindicatos, abordando as relações sindicais. A maioria dos respondentes desta 

pesquisa visualizam que a organização utiliza o diálogo, visando maior transparência 

possível, porém em muitos casos há divergências e os resultados mostram que falta 

maturidade de ambos os lados. 

De acordo com a população pesquisada, 63,64% (7) dos entrevistados 

concorda que o banco proporciona liberdade de expressão para atuar junto aos 

sindicatos, não existindo nenhuma restrição em relação a este tema. Os 
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respondentes que não concordam, expressam que há barreiras para atuar junto aos 

sindicatos, não acatando todas as solicitações previstas aos colaboradores. 

A periodicidade das reuniões com os sindicatos, de acordo com os 

respondentes ocorrem quando atinge o período de dissídio da classe. Para grande 

parte da população pesquisada, ou seja 72,73% (8), fora o período do dissídio, 

entende-se que não há muito interesse entre as partes, e os assuntos abordados em 

reuniões são previamente divulgados a todos colaboradores por meio da internet. 

Visando oferecer um canal de comunicação com sindicatos, a pesquisa de 

campo demonstra que 81,82% (9), concordam que não há um canal de 

comunicação direto, porém todas as informações são obtidas de forma completa no 

site do sindicato dos bancários. 

Ao questionar sobre a existência de uma política de treinamento e 

desenvolvimento pessoal aos novos funcionários contratados, todos concordam que 

existe um acompanhamento especial, bem como a abordagem sobre novos produtos 

e serviços prestados pelo banco. Por meio desta política, os funcionários estarão 

sempre capacitados para atender seu público e atingir os resultados esperados pela 

organização. 

Todos os participantes da pesquisa concordam que a organização discute os 

resultados e informações de caráter econômico-financeiras com os funcionários. 

Este resultado demonstra a importância da divulgação da real situação da 

organização, com a participação de seus funcionários que juntos atingiram os 

resultados.  

A organização viabiliza e incentiva a participação dos representantes dos 

empregados nos comitês de gestão e decisões estratégicas, onde esta participação 

ocorre por meio do ECOA – Equipe de  Comunicação e Auto-desenvolvimento. A 

organização promove ainda cursos visando melhorar preparar os funcionários, e 

contribuindo com os comitês de gestão e nas decisões estratégicas do banco. 

 E por fim, verifica-se que houve um consenso por parte da população 

pesquisada, pois 81,82% (9) dos entrevistados concordam que a organização busca 

incentivar na disseminação dos seus valores para a cadeia de fornecedores, 

desenvolvendo maior relação de parceria. 

O último questionamento refere-se as criticas/sugestões em relação a 

importância da Responsabilidade Social voltada ao público interno. 
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De acordo com os dados coletados neste estudo, 81,82% (9)  dos 

respondentes afirmam ter um bom conhecimento sobre a importância do tema 

responsabilidade social. Torna-se possível identificar que o tema responsabilidade 

social entre os funcionários do Banco Giro, ocorre por meio da veiculação de 

matérias na mídia, seja por causa da divulgação que a própria organização faz, 

disponibilizando, inclusive, um curso da Universidade Corporativa com acesso livre 

tanto para o público interno, viabilizando maior aproximação deste público com a 

responsabilidade social dentro da organização. 

 

 

8.3 PERCEPÇÃO DO PÚBLICO INTERNO: RESPEITO AO INDIVÍDUO 

 

 

Este indicador  visa identificar, a visão do público interno no que se relaciona 

ao trabalho infantil, projetos sociais direcionados a proteção de crianças, à 

maternidade, respeito à diversidade, equidade racial e gênero, bem como as 

obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

Ao questionar as ações e projetos sociais relacionados à educação e ao 

trabalho infantil, todos os participantes da pesquisa concordam que a organização 

proporciona condições adequadas para abordar internamente a educação e as 

conseqüências do trabalho infantil. 

Verifica-se que 81,82%, isto é, (9) dos entrevistados concordam que a 

organização desenvolve ou apóia projetos sociais voltadas para crianças e 

adolescentes da comunidade local, dentro os projetos citam-se o Desenvolvimento 

Regional Sustentável (DRS) e CEMADE. 

Os projetos sociais citados acima contribuem para a capacitação dos 

adolescentes, protegendo ainda o trabalho infantil. Esta visão em proteger o futuro 

das crianças, é replicada a toda cadeia produtiva, isto é, clientes, fornecedores e a 

comunidade. 

O público interno entende que a organização respeita a legislação vigente 

relativa a proteção à maternidade, paternidade, amamentação e creche. Este item 
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obteve concordância de todos os participantes da pesquisa, demonstrando a 

preocupação da organização com seu público interno. 

No que tange o respeito à diversidade, identifica-se que toda a população 

pesquisada (100¨% dos entrevistados) confirma que a organização promove o 

respeito à diversidade, atendendo a legislação vigente no combate a discriminação 

racial no trabalho. A visão do banco está em atuar de forma convincente contra a 

discriminação racial e na equidade de gênero. 

Ao questionar sobre as relações contratuais e sua atuação diante dos 

parâmetros legais de obrigações trabalhistas e previdenciárias, grande parte dos 

respondentes (72,73%, ou seja, 08 pessoas) concordam que a organização segue 

atuando de forma correta,  houve algumas objeções com relação a jornada de 

trabalho (27,27% , ou seja, 03 funcionários). 

Como resultados demonstra-se a percepção do público interno sobre o tema 

em questão, verificar se o Banco Giro é percebida como uma organização 

socialmente responsável e a efetividade dos programas por ela desenvolvidos. 

O conhecimento sobre o assunto abordado é relevante até para uma 

avaliação mais realista sobre a atuação social do Banco Giro e o sucesso obtido, 

considerando a efetividade dos programas por ela desenvolvidos. Presume-se 

também que, por ser conhecedor da temática, este público está propenso a 

demonstrar um comportamento socialmente responsável, visto que a maioria  

(81,82%) entende ser obrigação das empresas contribuírem para a resolução de 

problemas sociais. 

Tais dados estão em sintonia com a pesquisa realizada pelos indicadores do 

Institutos Ethos (2010), que aponta que 88% dos brasileiros concordam totalmente 

ou em parte que é obrigação das empresas a atuação para resolver problemas 

sociais, confirmando a maior expectativa da população quanto ao papel social das 

empresas. 

O fato de a maioria dos respondentes concordarem que o Banco Giro é 

socialmente responsável sugere que ainda cabem algumas melhorias e/ou 

redirecionamento nas suas ações realizadas pela organização. Também se deve 
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considerar o porquê de 11% dos respondentes não enxergarem o Banco Giro como 

socialmente responsável. 

Importante destacar o fato de alguns respondentes, considerarem o Banco 

Giro socialmente responsável por se preocupar em melhorar a qualidade de vida dos 

funcionários, demonstrando que a visão de responsabilidade social não abarca 

somente as ações externas. 

De modo geral, pode-se inferir que a diversidade encontrada nas respostas 

subjetivas traduzem a amplitude do tema responsabilidade social. Pode-se supor, 

portanto, que contribui para a visão do Banco Giro como socialmente responsável a 

diversidade de programas existentes, o que permite englobar os diferentes pontos 

de vista sobre responsabilidade social na amostra pesquisada. 

Dessa forma, apesar de uma possível necessidade de melhoria no ambiente 

interno, o Banco Giro apresenta grande avanço em sua responsabilidade social 

corporativa, implementando ações que buscam promover o desenvolvimento social. 

De acordo com a pesquisa, merecem destaque os programas Universidade 

Corporativa Banco Giro, incentivo ao estudo (graduação e especializações), e  

suplementação ao auxílio-doença, os mais bem avaliados programas internos. Ainda 

assim, nenhum programa obteve uma média que o classificasse como ótimo. 

Dentre estes programas, dois estão diretamente relacionados ao 

desenvolvimento profissional dos funcionários Banco GIRO: a Universidade 

Corporativa e o Programa de Incentivo ao Estudo, o que leva a crer que os 

investimentos em educação são os preferidos pelo público entrevistado. 

 

 

8.4 PERCEPÇÃO DO PÚBLICO INTERNO: TRABALHO DECENTE 

 

 

Este indicador contempla política de remuneração, investimento do 

desenvolvimento e capacitação profissional, condições de trabalho, participação dos 
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empregados nas decisões estratégicas, políticas demissionais, serviços de 

recolocação, programa de demissão voluntária, aposentadoria.  

 Para 72,73% (8) da população pesquisada, a organização investe no 

desenvolvimento pessoal, tratando os funcionários como recursos, porém acreditam 

que deveria melhorar o sistema de desenvolvimento pessoal, citando como exemplo, 

a política de renumeração.  

Todos os participantes concordam que a organização cumpre com suas 

obrigações legais (saúde, segurança  e condições de trabalho), confirmam ainda que 

a organização demonstra-se totalmente preocupada em implementar planos e metas 

para atingir os padrões de excelências 

Para a grande maioria, isto é, 90,91% (10), a organização viabiliza 

participação dos empregados na definição das metas e nos indicadores de 

desempenho relacionados à saúde, segurança e condições de trabalho. Visando 

atender este questionamento, a organização implementa a participação dos 

empregados por meio de entrevista 

Em relação aos procedimentos necessários no processo de demissão, para 

81,82% (9) da população pesquisada, a organização segue a legislação vigente, 

demonstrando e encaminhando o funcionário demitido para o processo de 

demissão. A organização implementa a GDP (Gestão de Desempenho Profissional) . 

Questionado aos colaboradores participantes da pesquisa, sobre o 

conhecimento de um serviço de recolocação e manutenção de benefícios por tempo 

determinado ao funcionário demitido sem justa causa, a maioria desconhece este 

serviço. Por se tratar de uma instituição bancária, onde o ingresso ocorre por meio 

de concurso público, este serviço não deve existir mesmo. 

Todos os funcionários do Banco Giro tem acesso as informações 

relacionadas à obtenção da aposentadoria. Estas informações são possíveis por 

meio da PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do referido banco. 

Ainda sobre o processo de aposentadoria, todos os funcionários tem o 

conhecimento de que a organização utiliza o aproveitamento da capacidade de 

trabalho dos funcionários aposentados, onde os mesmos assumem o papel de 

educadores. 
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A atuação social pode retornar para a empresa através de benefícios internos 

e externos. Esta variável buscou analisar quais os benefícios e resultados mais  

evidentes da atuação social do Banco Giro. Nesse sentido, os resultados obtidos 

indicam que esta pesquisa ratificou a literatura que versa sobre os benefícios da 

atuação social das empresas, vez que a amostra pesquisada percebe diversos 

benefícios do comportamento social da organização. Há de se destacar, no entanto, 

que os resultados com maior índice de reconhecimento são os aqueles voltados à 

relação do Banco Giro com o mercado, como melhoria de imagem, da qualidade de 

vida da comunidade, da relação do Banco Giro com a comunidade. Já a 

concordância com a contribuição dos programas de responsabilidade social para os 

objetivos estratégicos da empresa ratifica a percepção da relação do tema com a 

missão da organização. 

Ao analisar os resultados internos, infere-se que, apesar de concordarem que 

os programas do Banco Giro melhoram o envolvimento e compromisso do 

funcionário com a organização e melhoram a qualidade de vida dos funcionários e 

dependentes, a tradução destas práticas em melhoria da produtividade e aumento 

da motivação organizacional. 

Evidenciaram-se ainda as ações socialmente responsáveis motivam os 

clientes internos, pois estes percebem que as práticas da empresa não tem foco 

somente na fidelização de clientes, pois existe uma real preocupação com os 

benefícios sociais das ações. 

Observa-se que, de acordo com a amostra, o público interno é de suma 

importância para identificar a necessidade de programas de responsabilidade social, 

pois foi o que registrou maior evolução ao se comparar os dados das questões sobre 

públicos priorizados e públicos que devem ser o foco dos programas. 

Em relação às áreas consideradas como prioritárias para novos 

investimentos, educação e qualificação profissional são as áreas prioritárias para 

quase metade da amostra pesquisada. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Realizado o presente trabalho, torna-se possível verificar que a 

responsabilidade social direcionado ao público interno, deve implementar políticas 

em sua relação respeitosa com todos os públicos com os quais a empresa se 

relaciona.  

Foram investigadas as questões de pesquisa, analisando como o setor 

bancário vem desenvolvendo suas ações de responsabilidade social voltadas ao 

público interno, bem como o público interno vem percebendo as ações voltadas à 

eles.  

Verificou-se que o Banco Giro vem desenvolvendo e implementando ações de 

responsabilidade social, enfatizando seu público interno. Verificou-se a 

implementação de programas sociais que contribuem para um ambiente de trabalho 

motivado, e capacitado para a conscientização ambiental e social. 

Compreende-se que há um bom relacionamento entre colegas de trabalho, 

superiores e subordinados, público interno, envolvendo a organização, seus 

fornecedores e acionistas. 

Como resultados de pesquisa obtidos nesta, torna-se possível concluir que o 

Banco Giro demonstra-se focado na temática responsabilidade social corporativa, 

vivenciando a partir de uma demanda de ações vinculadas às atividades negociais. 

O Banco Giro impõe-se ainda de uma política interna bem estruturada, gerando  

oportunidades de riquezas, sem extrair o foco na ética nas relações organizacionais 

e o respeito ao consumidor. 

Desta forma, foi possível destacar as abordagens nos objetivos propostos, 

sendo evidenciado a investigação em relação à percepção do público interno, bem 

como as práticas de responsabilidade social do Banco Giro voltadas para este 

público interno. Foram conceituados a responsabilidade social, ética e a percepção 

do público interno dentro do contexto organizacional.  

Foram conceituados a ética e a responsabilidade social com o público interno 

dentro do contexto organizacional, identificando os programas e benefícios 

proporcionados pelo Banco Giro voltados ao público interno. 
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Fora demonstrado ainda como o público interno avalia os programas e 

benefícios oferecidos pelo Banco Giro, utilizando-se de entrevistas estruturadas, que 

viabilizaram a identificação dos programas e benefícios proporcionados pela 

empresa que atendam às necessidades levantadas pelo público interno. 

Por meio do estudo de caso - Agência do Banco Giro de Rio Grande do Sul -, 

foi possível avaliar de forma efetiva esta agência, identificando as oportunidades de 

melhorias. O conceito de responsabilidade social peculiar ao Banco Giro foi capaz 

de abranger diversas visões sobre o tema, evidenciado à luz da quantidade de 

programas e da diversidade de áreas nas quais esse Banco Giro atua. 

Deve-se ressaltar a fundamental importância de um maior envolvimento 

gerencial na divulgação dos programas, permitindo assim melhor conhecimento 

sobre os programas e conseqüente maior uso deles e benefícios daí decorrentes. 

Torna-se fundamental atenção a aparente incompatibilidade entre as áreas 

nas quais o Banco Giro investe e as áreas nas quais os funcionários consideram 

importantes. Deve-se ter cuidado para não se investir naquilo que não é mais 

importante ou deixar áreas prioritárias sem o devido cuidado. 

Por fim, foi possível conhecer as sugestões e demandas do público interno do 

Banco Giro, no que relacionam-se às práticas de responsabilidade social voltadas a 

este público. Pode-se supor, portanto, que contribui para a visão do Banco Giro 

como socialmente responsável a diversidade de programas existentes, o que 

permite englobar os diferentes pontos de vista sobre responsabilidade social na 

amostra pesquisada. 

Dessa forma, apesar de uma possível necessidade de melhoria no ambiente 

interno, o Banco Giro apresenta grande avanço em sua responsabilidade social 

corporativa, implementando ações que buscam promover o desenvolvimento social. 

Por meio do estudo de caso, o Banco Giro implementa o conceito da 

responsabilidade social, de forma incorporada como referencial da sustentabilidade 

em sua política empresarial, e esta deve estar direcionada para seu público interno, 

isto é, desenhando processos, produtos e serviços à luz dos impactos sociais e 

ambientais. 
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Em suma, entende-se que os resultados obtidos com este estudo, 

demonstrando as melhorias da política de responsabilidade social do Banco Giro, o 

que resultará em melhoria da qualidade de vida da sociedade, dos colaboradores 

internos e do relacionamento da organização com os demais stakeholders.  

Considera-se que a responsabilidade social das empresas foi se modificando 

ao longo dos últimos anos, principalmente pela diminuição do Estado de Bem Estar 

Social em todo o mundo, o que fez com que um maior número de empresas 

começasse a participar ativamente da construção de um novo projeto de sociedade. 

Analisando o estudo proposto, bem como a conclusão atingida, torna-se 

possível descrever as seguintes sugestões: 

 priorizar as ações relacionadas à educação e qualificação profissional e 

meio ambiente, temáticas prioritárias na visão do público interno; 

 elencar juntos aos gestores a abertura de um canal de comunicação com 

seu público-alvo para que este avalie os pontos fortes e fracos dos 

programas; 

 viabilizar melhor redirecionamento das ações em busca de maior 

efetividade dos programas sociais; 

 buscar um modelo e controle dos indicadores sociais, evidenciado no 

resultado da avaliação dos programas internos, a melhor percepção deste 

público como prioritário na definição de programas. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
Curso: Especialização em Gestão em Negócios Financeiros 
Objetivo: Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização  
Aluno(a): Juliana Andréa Balsan  
 

PESQUISA DE CAMPO  - INDICADORES ETHOS DO PÚBLICO INTERNO 
 
 

 
Perfil do Entrevistado: 

 
Nome:__________________________________________________________________________ 
Cargo:____________________________ Idade:______ Atua na empresa desde:____/____/____ 
Área de Formação:________________________________________________________________ 
Grau de Instrução:________________________________________________________________ 

 
A entrevista foi elaborada de acordo com os indicadores do Instituto Ethos analisando os 
fatores do Público Interno: 
 

INDICADOR 1 - DIÁLOGO E PARTICIPAÇÃO 
 

1. De que maneira a organização conduz as relações sindicais?  
 

2. A organização proporciona liberdade de expressão para a atuação dos sindicatos 
no local de trabalho? 

 
3. A organização realiza reuniões periódicas com os sindicatos? Você sabe que 

assuntos são tratados?  
 

4. A organização oferece um canal de comunicação com os sindicatos, 
disponibilizando as informações e decisões tomadas que interessam aos 
funcionários? 

 
5. A organização implementa política de treinamento e desenvolvimento pessoal, aos 

novos funcionários contratados? Há uma abordagem sobre novos produtos e 
serviços? 

 
6. A organização discute os resultados e informações econômico-financeiras com 

seus empregados? 
 
7. A organização permite e incentiva a participação dos representantes dos 

empregados  nos comitês de gestão ou nas decisões estratégicas? 
 
8. A organização promove a preparação dos empregados para contribuírem com os 

comitês de gestão ou nas decisões estratégicas? 
 

 
9. A organização busca disseminar seus valores para a cadeia de fornecedores? 
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INDICADOR 2 - RESPEITO AO INDIVÍDUO 

 
10. A organização proporciona condições para discutir internamente a educação e as 

conseqüências do trabalho infantil? 
 

11. A organização realiza a implementação de projetos que contribuem para o 
desenvolvimento dos filhos de seus empregados (inclusive terceirizados)?  

 
12. A organização desenvolve ou apóia projetos para crianças e adolescentes da 

comunidade? 
 

13. A organização estimula políticas e programas empresariais relacionados ao 
compromisso com o futuro das crianças? Este incentivo é replicado a toda cadeia 
produtiva? (cadeia produtiva envolve todos envolvidos no processo da 
organização: clientes, fornecedores, comunidade) 

 
14. A organização respeita a legislação vigente relativa à proteção à maternidade, 

paternidade, amamentação e creche?  
  

15. Existem políticas na organização que visam facilitar o período de gestação das 
colaboradoras?  

 
16. A organização promove o respeito á diversidade?  
 
17. A organização atende a legislação vigente relativa ao combate a discriminação 

racial no trabalho? Qual a sua visão sobre a realização de campanhas de 
conscientização em relação à equidade racial? 

 
18. A organização possui políticas que visem a equidade de gênero? Quais? 

 
19. As relações contratuais da organização estão dentro dos parâmetros legais de 

obrigações trabalhistas e previdenciárias? 
 
20. A organização promove monitoramento periódico do cumprimento dos requisitos 

estabelecidos na contratação?  
 

 
21. A organização oferece ao trabalhador terceirizado as mesmas condições de saúde 

e segurança, bem como acesso aos benefícios básicos proporcionados aos demais 
empregados? 

 
 
 
 
INDICADOR 3 - TRABALHO DECENTE 

 
 

22. A organização possui política de remuneração compatível ou maior que os pisos 
salariais firmados com os sindicatos? 

 
23. De que maneira organização trata os empregados como recurso, motivando-os por 

meio de remuneração e investimento em seu desenvolvimento pessoal? 
 

24. A organização cumpre as obrigações legais em saúde, segurança e condições de 
trabalho? Possui planos e metas para alcançar os padrões de excelências? 
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25. A organização viabiliza participação dos empregados na definição das metas e 
indicadores de desempenho relacionados a saúde, segurança e condições de 
trabalho? 

 
26. A organização segue a legislação em vigor em relação as demissões? Fornece ao 

demitido orientações em relação aos procedimentos necessários? 
 
27. A organização possui políticas demissionais que permitem que as decisões sejam 

aplicadas com base em avaliações por competência técnica, psicológica e 
comportamental? 

 
28. A organização proporciona serviços de recolocação e manutenção de benefícios 

por tempo determinado ao trabalhador demitido sem justa causa? 
 
29. Surgindo a necessidade de demissão em massa, a organização realiza programa de 

demissão voluntária, disponibilizando a manutenção de benefícios por tempo 
determinado? 

 
30. A empresa oferece informações relacionadas à obtenção da aposentadoria? 
 
31. A organização realiza aproveitamento da capacidade de trabalho dos aposentados? 

 
      32. Abaixo descreva suas sugestões e/ou críticas sobre a importância da 
Responsabilidade Social no Público Interno: 

 


