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RESUMO 
 

 
 Essa dissertação pretende colaborar com a pesquisa de responsabilidade social 
propondo uma nova abordagem para investigar a temática. O estudo parte do 
pressuposto que o exercício da ação social corporativa pode ser mais bem entendido por 
meio do contexto econômico e social de cada localidade em um determinado período. A 
idéia foi fazer uma reflexão sobre a relação entre as evidências presentes nos 
acontecimentos históricos e o desenvolvimento do conceito e da prática da 
responsabilidade social. São vários os trabalhos que versam sobre Responsabilidade 
Social Corporativa, no entanto, pouco se sabe sobre as raízes e os desmembramentos 
dos modelos de gestão social em organizações brasileiras. Umas das contribuições que 
se espera deste trabalho é exatamente a elucidação da origem, evolução e sistematização 
das práticas de ação social corporativa por meio da história do tempo presente. Fazendo 
uso de metodologia de história oral, a investigação levantou as percepções do passado 
de quatro siderúrgicas mineiras (Belgo, Acesita, Usiminas e Gerdau Açominas) para 
entender a continuidade e as razões para a adoção de ações sociais corporativas. A 
pesquisa constatou que o contexto histórico determinou qual prática social seria adotada 
n sentido de fortalecer a estrutura de relacionamento entre empresa e comunidade. Essas 
práticas sociais foram tão demarcadas nas quatro siderúrgicas que foi possível 
identificar três fases distintas de atuação: a fase paternalista, a assistencialista e a 
profissional. Uma quarta dimensão conceitual da responsabilidade social também foi 
vislumbrada a partir do momento em que são levadas em consideração as pressões que 
as organizações estão sofrendo no que se refere à preservação do meio ambiente e ao 
controle da pobreza mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
 
 This dissertation intends to help the research on corporate social responsibility, 
proposing a new way of investigating the subject. The study considers that corporate 
social responsibility can be better understood when the social and economic contexts are 
taken into consideration during a specific period of time. The main objective was to 
reflect on the relation between the evidences that exist in the historical events and the 
development of the concept and practices of company social action plan. There are 
many pieces of work related to corporate social responsibility, but little is known about 
the roots and impacts of social management models in Brazilian organizations. One of 
the contributions expected from this work is to clarify the origin, evolution and 
systematization of this corporate social responsibility in relation to the present time. To 
understand the implementation of corporate social responsibility interviews were done 
among the employees of four steel companies of Minas Gerais (Belgo, Acesita, 
Usiminas e Gerdau Açominas) and community leaders using the oral history method. 
The research identified that the historical context defined which social practice would 
be adopted to strengthen the relationship between the companies and communities. 
Thus three different periods of company social action plan were identified: the 
paternalist period, the assistance period and the professional period. A fourth conceptual 
dimension of company social action plan – the sustainability – was observed when the 
pressure that the organizations are suffering because of the needs to control global 
poverty and to protect the environment was taken into consideration. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

Muito se tem debatido sobre os significados do comportamento socialmente 

responsável das empresas. O tema Responsabilidade Social Corporativa disseminou-se 

de tal forma e, em uma velocidade tão grande na mídia e na academia, que hoje é 

possível identificar uma série de correntes conceituais sobre o assunto. São linhas de 

pensamento que abordam, desde questões éticas, de legitimidade social e cidadãs que 

justificariam o exercício da Responsabilidade Social Corporativa (ASHLEY, 2005), até 

as discussões que envolvem as fronteiras limítrofes do papel do Estado e da organização 

como principais patrocinadores da ação social nas comunidades.  

No início da Industrialização, por exemplo, aceitava-se que a missão dos 

negócios fosse estritamente econômica. O que as organizações produziam o mercado 

consumia e cabia ao Estado regulamentar e coordenar o crescimento dos centros 

urbanos, impulsionado pela tecnologia e produção gerada pela indústria. Com o 

decorrer do tempo novas questões foram sendo colocadas para as empresas. O aumento 

desenfreado das comunidades no entorno das indústrias e a gradual diminuição de 

recursos financeiros governamentais destinados a combater as necessidades de infra-

estrutura social, levaram as organizações a repensarem o papel antes restrito ao 

desenvolvimento das economias locais. Daí o uso da terminologia responsabilidade 

social, que denota um compromisso ético-legal das organizações, ou responsivo, no 

sentido de produzir uma resposta às demandas sociais.  

Este trabalho pretende colaborar com a pesquisa de responsabilidade social 

propondo uma nova abordagem para investigar a temática. O estudo parte do 

pressuposto que o exercício da ação social corporativa pode ser mais bem entendido por  
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meio do contexto econômico e social de cada localidade em um determinado período. O 

arcabouço conceitual do que viria a ser a responsabilidade social poderia estar associado 

à história das relações das organizações com as comunidades diretamente afetadas pelas 

suas atividades. Assim, se por um lado, as organizações tiveram que, inicialmente, 

utilizar o artifício das inovações para se desenvolverem, por outro, em um segundo 

momento, ou mesmo concomitantemente, houve a necessidade de investimentos no 

social como forma de se sustentarem.  

Como cada localidade tem suas peculiaridades contextuais, optou-se por analisar 

a evolução das ações sociais corporativas no Brasil. O foco principal do estudo é 

compreender os movimentos que marcaram as mudanças de concepção nas relações da 

corporação brasileira com as comunidades que as cercam. São vários os trabalhos que 

versam sobre Responsabilidade Social Corporativa, no entanto, pouco se sabe sobre as 

raízes e os desmembramentos dos modelos de gestão social em organizações brasileiras. 

Com o intuito de conhecer os efeitos do contexto histórico nas ações sociais 

corporativas estudou-se o setor siderúrgico de Minas Gerais. A escolha por esse 

segmento deve-se ao fato da siderurgia mineira ter representado um dos principais 

pilares do desenvolvimento da indústria brasileira, responsável também pela 

viabilização de comunidades que se transformaram em grandes centros urbanos. A idéia 

é fazer uma reflexão sobre a relação entre as evidências presentes nos acontecimentos 

históricos e o desenvolvimento do conceito e da prática da responsabilidade social.  

As empresas siderúrgicas escolhidas para a pesquisa - Belgo Mineira, Usiminas, 

Acesita e Gerdau Açominas - respondem hoje por quase 50% da produção de aço bruto 

do Brasil (IBS, 2004) e são consideradas como exemplo na área de atuação social. As 

ações dessas organizações vão desde a elaboração e adoção de um código de conduta 

ética até a inclusão de cláusulas contratuais que proíbem o trabalho infantil, passando 
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por melhorias no ambiente de trabalho. Abordam ainda a elaboração de projetos de 

coleta seletiva de lixo e programas de incentivo ao voluntariado e à educação. 

Uma das contribuições que se espera deste estudo é a elucidação da origem, 

evolução e sistematização das práticas de ação social corporativa por meio da história 

do tempo presente. Fazendo uso da metodologia de história oral, a investigação 

levantou as percepções do passado das siderúrgicas mineiras para entender a 

continuidade e as razões para a adoção de ações sociais corporativas.  

 Esta dissertação se compõe de sete partes. Além dessa parte introdutória, no 

segundo capítulo são apresentadas as justificativas para o desenvolvimento da temática, 

os objetivos e o problema de pesquisa. O terceiro capítulo trata da fundamentação 

teórica, abordando o debate sobre o papel social da empresa, os conceitos e uma 

retrospectiva histórica da Responsabilidade Social Corporativa no Brasil, e os princípios 

da cidadania e ética que compõem as bases de sustentação do desenvolvimento 

organizacional. O quarto capítulo descreve a metodologia de pesquisa que foi utilizada, 

o quinto traz as percepções sobre os significados da Responsabilidade Social 

Corporativa em cada uma das siderúrgicas mineiras, o sexto capítulo, revela a 

consolidação dos resultados nos quatro casos estudados. Finalmente, no sétimo capítulo, 

encontram-se as conclusões, sugestões e limitações da pesquisa.  
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2- O PORQUÊ DE SE ESTUDAR AS ORIGENS E EVOLUÇÃO DOS 

SIGNIFICADOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA NO 

SEGMENTO SIDERÚRGICO. 

 

Diante de um cenário que alinha uma constante competitividade no mundo 

empresarial com uma diminuição cada vez maior da presença do Estado no setor 

privado da economia, os estudos sobre os conceitos de responsabilidade social 

ressurgem de forma abundante nos meios de comunicação e publicações científicas. As 

mudanças ocorridas no ambiente de negócios nos últimos 10 anos sinalizam que, mais 

do que em qualquer outro momento da história do capitalismo ocidental, as empresas 

parecem agora estar assumindo um posicionamento pró-ativo frente às demandas sociais 

que emergem no seu entorno geográfico. É no vão entre a impossibilidade do Estado 

investir em determinadas áreas vitais para o desenvolvimento social e as pressões da 

sociedade por uma atuação efetiva das organizações em ações de beneficiamento para as 

comunidades, que emerge o campo do debate sobre o papel desses dois atores. 

Outros fatores contribuíram para a ascensão do tema Responsabilidade Social 

Corporativa como, por exemplo: os avanços tecnológicos e de gestão, o desemprego, a 

exclusão social, as questões relacionadas aos impactos negativos causados ao meio 

ambiente e as demandas de um mercado consumidor mais exigente e participativo. 

Esses novos elementos da agenda organizacional desenharam um novo panorama 

mundial voltado para as questões sociais. No caso brasileiro, a enorme desigualdade 

social do país ressalta ainda mais a necessidade da inserção do tema, fazendo com que a 

responsabilidade social surja como uma forma de repensar as transformações que as 

organizações podem realizar nas comunidades, unindo diferentes atores sociais em 

torno de uma única questão – o bem-estar da sociedade. 
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Alguns autores afirmam que o conceito de Responsabilidade Social Corporativa 

ainda carece de consistência teórica e validação empírica para as diferentes dimensões 

de interpretação que aparecem na literatura (JONES, 1996; ASHLEY, COUTINHO e 

TOMEI, 2000). A variedade de sentidos da concepção do termo pode ser percebida 

pelas diversas correntes que tratam da temática. Um estudo recente fazendo uma ampla 

revisão das perspectivas sobre a área de responsabilidade social nos Encontros da 

ANPAD até 2004, identifica 4 grandes abordagens: o fenômeno como modismo; a visão 

liberal que questiona qualquer interferência na decisão sobre o exercício da ação social; 

e dois outros conjuntos de estudos focados, respectivamente, na legitimação e na ética 

empresarial de atendimento aos anseios sociais (PASSADOR, CANOPF e PASSADOR, 

2005). 

O conteúdo crítico que permeia as áreas de estudo da responsabilidade social 

talvez esteja contribuindo para as várias ramificações surgidas no processo de 

construção conceitual do tema. Com esta dissertação pretende-se seguir uma linha 

histórica alternativa para entender a evolução do conceito de responsabilidade social, 

em especial, no contexto da realidade brasileira. Apesar de ser uma área, que conta com 

trabalhos científicos, desde os meados da década de 1980, as primeiras manifestações 

no Brasil envolvendo empresários, comunidade, políticos e meios de comunicações só 

aconteceram em 1996, por meio do falecido Betinho, fundador do IBASE (Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais).  

A campanha lançada por Betinho convocou os gestores brasileiros a um maior 

engajamento social e apresentou a idéia da elaboração e da publicação do Balanço 

Social Brasileiro. A partir daí, o tema começou a se destacar no meio empresarial. Com 

a criação do Instituto Ethos – Empresas e Responsabilidade Social, em 1998, o processo 
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de legitimação da ação social ganhou forte impulso. A Instituição passou a ser a grande 

propagadora do conceito da responsabilidade social na gestão organizacional. 

Hoje, a responsabilidade social é amplamente discutida no Brasil e seus 

defensores alegam que o comportamento socialmente responsável é fator diferencial que 

ajuda a construir e a consolidar a marca empresarial, representando um investimento 

para a sustentabilidade e o sucesso de longo prazo. Como defende Peter Drucker (2002), 

ao incorporar a responsabilidade social como estratégia, as empresas estão perseguindo 

a própria perenidade. Por outro lado, alguns críticos defendem que cabe ao Estado o 

exercício desse papel. A administração da organização deve estar voltada para atender o 

interesse dos acionistas, garantindo o retorno de seus investimentos. 

Diante dessa encruzilhada, este estudo pretende verificar de que maneira o 

contexto histórico das relações organizacionais com as comunidades locais se manifesta 

nos significados da ação social corporativa. Como dito por Rodrigues (2004), o conceito 

fechado e atemporal da responsabilidade social das empresas é um processo em 

permanente construção, que vai mudando ao sabor das flutuações e da interação entre a 

organização e a sociedade em geral. O que talvez possamos fazer é buscar as noções da 

Responsabilidade Social Corporativa contextualizadas em cada época.  

Assim sendo, o presente trabalho busca esclarecer a seguinte pergunta de 

pesquisa:  

 

Os significados da Responsabilidade Social Corporativa podem ser mais bem 

entendidos por meio do contexto histórico das relações entre organização e 

comunidade?  
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Acredita-se que os estudos da origem e evolução histórica das ações sociais 

podem vir a auxiliar na compreensão de quais são as intenções estratégicas dessas 

empresas ao destinarem volumosos recursos financeiros para os projetos sociais. O que 

se pretende verificar é se o entendimento da trajetória das decisões que conduziram as 

ações corporativas em organizações brasileiras auxilia na construção do conceito da 

responsabilidade social assumida por essas corporações. 

Porque então estudar a ação social corporativa no segmento siderúrgico? Além 

do papel desenvolvimentista desse setor registrado na Introdução, as siderúrgicas, para a 

manutenção de suas atividades, utilizam-se de bens naturais não renováveis e, por isso, 

estão em constante contato com a natureza na sua forma bruta. Recebem ou extraem a 

matéria-prima utilizada no processamento industrial, tendo que observar uma série de 

ações preventivas à degradação do meio ambiente. Devido a essa necessidade, o setor é 

alvo de críticas por parte de ambientalistas, da mídia e até da comunidade onde estão 

situadas suas plantas. Como forma de reverter uma possível imagem negativa de 

predadoras da natureza, as siderúrgicas incorporam anualmente expressivos recursos 

orçamentários em projetos ambientais e sociais.  

A escolha pelo parque industrial siderúrgico mineiro se deve à sua relevância no 

contexto da industrialização brasileira. Foi no Estado de Minas Gerais que funcionou a 

primeira siderúrgica integrada do país – aquela que recebe o minério de ferro e carvão e 

processa os produtos derivados do aço. Posteriormente à entrada em operação da Belgo 

Mineira, surgiram a ACESITA, a USIMINAS e a AÇOMINAS. No entorno dessas 

usinas cresceram comunidades, que se transformaram em cidades e regiões industriais. 

A evolução da relação entre indústria e comunidade no tocante à construção dos 

significados da ação social corporativa se constitui na unidade de observação desta 

pesquisa. 
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3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

3.1 Objetivo Geral  

 

Analisar as razões que levam as organizações do setor siderúrgico mineiro a 

implementarem ações sociais corporativas. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Dentre os objetivos específicos, incluem-se: 

1) Traçar uma perspectiva histórica das ações sociais no Brasil; 

2) Identificar as origens e a evolução da Responsabilidade Social Corporativa nas 

siderúrgicas mineiras; 

3) Elucidar os significados da ação social corporativa para os funcionários das 

siderúrgicas e para a comunidade; 

4) Analisar os conceitos utilizados pelas siderúrgicas na prática da ação social 

corporativa. 
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4- BASES CONCEITUAIS E TEÓRICAS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL  

    CORPORATIVA 

 

 Este capítulo abrange a revisão da literatura sobre Responsabilidade Social 

Corporativa. Inicialmente é resgatado o debate sobre o papel social da empresa e do 

Estado. Esse dilema ainda representa o foco de vários estudos que buscam entender até 

aonde vai a responsabilidade do poder público e das organizações no exercício das 

atividades sociais. O segundo tópico do levantamento teórico aborda a evolução 

histórica da Responsabilidade Social Corporativa. Nos dois itens seguintes são 

elencadas as concepções da RSC e as justificativas das ações sociais corporativas. A 

quinta parte trata de uma retrospectiva da temática no Brasil e o último item resgata os 

conceitos de Cidadania Corporativa e ética empresarial como pilares da RSC. 

 

 

4.1 O Papel Social da Empresa 

 

 O crescimento e a diversificação das grandes instituições nos principais países 

industrializados revelam que o papel da empresa na sociedade não se restringe 

meramente à produção de bens ou à prestação de serviços em condições eficientes, 

assim como não se limita à maximização do lucro para os acionistas. As organizações 

passam a assumir um papel de geradoras de riquezas, mas agora em um sentido mais 

amplo.  

 Para Blair (1998), o conceito de empresa como principal fonte de riqueza para a 

sociedade está além do sentido material. Segundo ela, a geração de riqueza pela 

empresa pode se estender além da maximização do lucro, dos benefícios dos acionistas 
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e credores, da geração e manutenção de empregos e do desenvolvimento de infra-

estrutura de pesquisa, desenvolvimento e comunicações. As empresas assim começaram 

a incorporar ao seu planejamento estratégico temas como preservação dos recursos 

naturais não renováveis, promoção de direitos fundamentais do trabalhador e a proteção 

dos interesses do consumidor. 

 Foi nas décadas de 60 e 70 que surgiu a concepção de empresa social, aquela 

comprometida com outros objetivos que transcendem aos da geração de riqueza 

material. Essa nova concepção foi promovida por correntes de pensamentos e 

movimentos de protesto que propunham modelos críticos e alternativos ao capitalismo 

avançado e ao conceito tradicional de organização, restrito à geração de lucro para seus 

acionistas. 

Alguns autores se mostraram contrários à noção de empresa social, questionando 

tanto a possibilidade prática quanto a utilidade de atribuir quaisquer funções sociais 

específicas às empresas. Um deles foi o professor Milton Friedman, da University of 

Chicago, que afirmou que a única responsabilidade social da empresa consiste em 

utilizar seus recursos para maximizar o lucro em benefício dos acionistas, mantendo-se 

fiel ao que caracterizou como as “regras do jogo”, regras essas que se limitam a não 

fraudar os acionistas e credores e a respeitar as regras da concorrência leal 

(FRIEDMAN, 1977). Para o autor se os dirigentes acreditam que é necessário contribuir 

com as causas sociais que o façam com seus próprios recursos, não com os recursos da 

empresa. 

Um outro autor que adota postura semelhante às idéias de Friedman é o 

economista Friedrich von Hayek, que por sua vez, atacou o que caracterizou como a 

“doutrina da moda” (fashinable doctrine) onde se atribuíam outras funções às empresas 

além da maximização do lucro em longo prazo. Para Hayek (1967), essas tendências, 
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levadas às últimas conseqüências, teriam como resultado o aumento do poder das 

empresas, com efeitos político e socialmente imprevisíveis e indesejáveis, sobretudo se 

as grandes empresas passarem a determinar as prioridades sociais, econômicas ou 

políticas da sociedade. 

 Portanto o conceito de empresa social da década de 60 e 70 não se mostrou 

robusto o suficiente para se manter. Segundo Margaret Blair (1998), a própria 

concepção de empresa social carece de sólido fundamento teórico, ao contrário da 

noção clássica da empresa como unidade fundamental da economia de mercado. Para a 

autora, a noção de empresa social não é suficiente para orientar o investimento das 

organizações, nem para ajudá-las a escolher as formas alternativas de atividade social e 

os beneficiários dessas ações sociais. Uma outra falha do conceito de empresa social 

utilizado até então é que ele trata apenas do que as empresas devem fazer sem tocar no 

que elas deveriam deixar de fazer como, por exemplo, poluir o meio ambiente, 

empregar mão de obra infantil, encobrir informações sobre possíveis efeitos nocivos de 

seus produtos, maquiar dados de balanço contábil, etc. 

 Peter Drucker (2002) também fala que o papel social da empresa mudou muito 

do início de 1960 até os dias de hoje. Para ele, anteriormente, os debates sobre o papel 

social da empresa concentravam-se em três áreas. A primeira área localizava-se no 

problema da relação entre a ética privada e a ética pública. O segundo grande tópico era 

constituído pela responsabilidade social que o empregador assume para com seus 

empregados em virtude do poder e riqueza que possui. Finalmente, falava-se da 

responsabilidade social dos executivos sem se preocupar tanto com o papel social da 

empresa que eles dirigiam. Hoje, outros pontos são salientados, fala-se daquilo que a 

empresa deve ou pode fazer para enfrentar e resolver os problemas sociais. Drucker 

(2002) conclui que a explicação mais óbvia para esse novo papel social que as empresas 
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têm que enfrentar vem do sucesso do sistema empresarial, ou seja, as exigências 

relativas ao papel social da empresas constituem o preço do sucesso.   

Uma outra opinião vem de Soutello (2001) que acredita que a nova concepção 

de organização que surge no período recente tem pouca relação com a da empresa social 

da década de 60 e 70. Segundo o autor, a organização atual mantém seu caráter 

essencial de geradora de riqueza, sem a atribuição de funções sociais alheias ao seu 

funcionamento e métodos de gestão, porém passa a fazê-lo, idealmente, de forma 

socialmente responsável. Para ele, o gradual reconhecimento desses papéis pelo gestor 

organizacional constitui, do ponto de vista sociológico, um dos aspectos fundamentais 

da recente evolução da empresa e de suas ferramentas de gestão. Se a antiga noção de 

empresa social (década de 60 e 70) parece estar desacreditada, por carecer de 

embasamento conceitual e aceitação pela sociedade, a nova concepção, que se pode 

chamar de empresa cidadã, ganha um número de adeptos cada vez maior, não apenas 

nos países industrializados, mas também nos países emergentes (SOUTELLO, 2001). 

Ashley, Coutinho e Tomei (2000) também trabalham esse conceito de empresa 

cidadã. Para as autoras, essas empresas operam sob uma concepção mais estratégica e 

sob um compromisso ético que resulta na satisfação das expectativas dos seus parceiros 

internos e externos. A empresa classificável como cidadã é aquela que possui objetivos 

sociais que não se confundem com práticas comerciais nem com objetivos econômicos. 

A partir das considerações feitas até aqui sobre o papel social das empresas é 

possível deduzir que elas são sem dúvida grandes centros de poder econômico e político, 

que interferem diretamente na dinâmica social de qualquer país. A função social da 

empresa está, portanto, especificada por sua profunda inserção no mundo moderno e 

pelo papel que desempenha no desenvolvimento econômico, político e social. De fato, a 

própria relação econômica em si, a primeira em que sempre se faz referencia nesse caso, 
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já demonstra a profundidade e a capilaridade dessa interação em sua origem (MORETTI, 

2006).  

Assim, quando as empresas assumem causas sociais elas estão indiretamente 

devolvendo à sociedade parte dos recursos humanos, naturais e financeiros que 

consumiram para a alavancagem do lucro de suas atividades. Essa idéia tem levado 

diversos atores sociais a legitimarem a Responsabilidade Social Corporativa, ou seja, a 

partir da nova exigência de um cumprimento de um papel social por parte das empresas 

é que surgiram as discussões a respeito do conceito da Responsabilidade Social 

Corporativa e das práticas de ações sociais. O tópico seguinte resgata um pouco da 

história da RSC. 

 

 

4.2 Retrospecto Histórico da Responsabilidade Social 

 

 Fazendo uma retrospectiva da origem e evolução do conceito de 

responsabilidade social, Wood (1990) identifica quatro momentos do processo histórico. 

No primeiro, durante o feudalismo na Europa, o compromisso social das empresas era 

para com Deus, a Igreja e o povo em geral. Assim, era atribuída aos donos de terra e aos 

comerciantes locais a responsabilidade pela educação dos pobres, pela promoção dos 

artistas locais, pela construção de hospitais e orfanatos. Nesse primeiro período o 

domínio da Igreja era preponderante e a acumulação de riqueza era percebida como algo 

perverso e a ser evitado.  

 Com o mercantilismo (século XIII-XV), o compromisso das empresas na Europa 

passou a ser com a expansão e o fortalecimento do Estado-nação, sobretudo por meio de 

participação nas expedições colonizadoras e no pagamento de impostos à Coroa. No 
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segundo período, a busca por metais preciosos e o comércio com os novos continentes 

tornou-se a principal maneira de enriquecer o Estado. Já na fase da industrialização, 

considerado o terceiro momento, iniciado entre os séculos XV e XVIII e se estendendo 

até meados da década de 1980, a empresa passou a focar na produção, na concorrência, 

nos aumentos de produtividade, na eficiência e no lucro.  

Durante esse período, as empresas estiveram voltadas para a expansão do capital, 

ou seja, para servir exclusivamente aos interesses dos seus proprietários. Turnbull 

(1997) e Marrewijk (2003) denominam essa dimensão como abordagem do acionista 

(shareholder approach). Se, por um lado, esta estratégia direcionada para o acionista 

engendrou forte aumento na produção em massa e na melhoria do padrão de vida e do 

nível educacional em geral, por outro ela resultou também na destruição da natureza e 

na exploração dos trabalhadores, enfraquecendo os laços sociais de confiança nas 

comunidades. 

 Werneck (1984) considera que o período da industrialização foi essencial para o 

desenvolvimento do conceito de responsabilidade social das empresas e para isso 

destaca três fatores importantes. Em primeiro lugar ela cita a teoria da “mão invisível” 

do mercado proposta por Adam Smith na sua famosa obra Riqueza das Nações, que se 

mostrou bastante valiosa aos objetivos da indústria. Para Smith a aplicação do capital se 

justifica pela renda advinda do investimento realizado. A pessoa ao fazer isso não leva 

em consideração o interesse geral da comunidade, mas sim o seu próprio interesse. O 

que Adam Smith defende é que ao promover o interesse pessoal, o indivíduo acaba por 

ajudar na persecução do interesse geral e coletivo. A “mão invisível” asseguraria que o 

bem da coletividade emergisse automaticamente da busca do auto-interesse.  

O segundo fator está ligado ao que os economistas chamam de “objetividade 

científica”. No molde das ciências físicas, as leis econômicas são formuladas para 
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explicar e prover os fenômenos da sociedade. Para tornar mais forte essa objetividade, a 

investigação científica prioriza os dados quantitativos, sendo suas proposições muitas 

vezes expressas em complexas formulações matemáticas. Estabelece-se então o culto à 

metodologia quantitativa, com os seus índices, taxas estatísticas e indicadores de 

probabilidade assumindo uma importância primordial. A não consideração da dimensão 

qualitativa na análise dos empreendimentos econômicos teve graves efeitos para a 

sociedade global. As florestas, o subsolo, a fauna e o próprio homem, tudo enfim que 

representasse fonte de lucro passou a ser alvo de uma exploração sem escrúpulos 

(WERNECK, 1984). O terceiro fator está associado ao desenfreado processo de 

industrialização global. O fenômeno levou a um processo de “institucionalização” de 

necessidades para as pessoas que dependem fortemente da sociedade capitalista. Aqui 

reside a raiz do consumerismo que alimenta o capitalismo industrial.  

O destaque dado a esses três fatores se deve à relevância na determinação de 

uma atividade empresarial centrada unicamente nos critérios econômicos. A doutrina de 

que o bem coletivo emergiria da busca do bem privado justificou a intensa procura pelo 

enriquecimento das sociedades. O culto da quantificação fez com que só fossem 

considerados os empreendimentos cujo retorno sobre o investimento oferecesse taxas 

mais elevadas. Por fim, o consumerismo tornou as pessoas dependentes do modo de 

produção e menos questionadoras quanto às suas reais necessidades. 

Continuando o raciocínio de Wood (1990), no quarto momento, denominado 

pós-industrial, a opinião pública se tornou bastante cética em relação ao desempenho, 

tanto das empresas quanto do próprio governo. Para a autora os movimentos de protesto 

dos anos de 1960 e 1970 (direitos civis, antiguerra, movimentos feministas e defesa do 

ambiente) tiveram origem na falta de confiança, no desejo por mais transparência e 
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acesso a informações e na percepção de que nem as empresas e nem o governo estariam 

dispostos a enfrentar os sérios problemas sociais emergentes.  

É sob esse contexto que ocorrem as mudanças no comportamento organizacional. 

Diante das críticas ao processo de acumulação capitalista adotado pelas empresas, 

Ventura (2003) explica que o movimento atual pela responsabilidade social corresponde 

a um deslocamento do capitalismo para garantir a sua própria sobrevivência. Assim, a 

responsabilidade social insere-se entre as diversas iniciativas de reação dirigidas à 

necessidade de cunhar um novo espírito capitalista, com o intuito de despertar um 

compromisso que não seja apenas material para manter seu poder de mobilização. Ela 

surge como uma forma contemporânea de conter o ímpeto desmedido pelo lucro 

individual (VENTURA, 2003). 

Por meio do retrospecto histórico é possível perceber que as empresas vão 

adequando seu comportamento de acordo com as exigências de cada época. No 

Feudalismo, seu compromisso era com a Igreja e, a acumulação de riqueza não era bem 

vista. No Mercantilismo, o compromisso passa a ser o de obter a maior quantidade 

possível de metais preciosos (dinheiro) para fortalecer o Estado. No período da 

Industrialização a empresa foca no aumento da produtividade para a maximização de 

seu lucro. Na era da Pós-Industrialização, a sociedade, devido ao aumento da 

informação, começa a questionar o papel da empresa que, em resposta a esse 

questionamento, passa a se preocupar com o exercício da responsabilidade social. O 

próximo tópico apresentará alguns conceitos de responsabilidade social.  
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4.3 Conceitos de Responsabilidade Social Corporativa 

 

Revisitando a literatura existente sobre responsabilidade social, constata-se que 

o tema ainda demanda de sistematizações que apontem para um certo consenso 

conceitual. O que se percebe nos estudos recentes são semelhanças e divergências 

tratadas de forma confusa e às vezes contraditória (ASHELEY et. al, 2000), com a 

temática sendo atacada e defendida por uma grande variedade de autores (JONES, 

1996). Na tentativa de ordenar e agrupar os trabalhos existentes, Carroll (1999) traça 

uma evolução do conceito de responsabilidade social desde a década de 1950, período 

seminal das pesquisas sobre a temática (Quadro 1). 
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QUADRO 1 

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 DÉCADA PRINCIPAIS IDÉIAS PRINCIPAIS AUTORES  

  

  

  

 

1950 

A principal discussão dos autores estava relacionada a 

questões sobre a Responsabilidade Social dos homens de 

negócio. A década marca o início da moderna era da 

Responsabilidade Social. 

Bowen (1.953) 

Eell (1.956) 

Heald (1.957) 

Selekman (1.959)  

  

  

  

  

 

1960 

Acontece a grande expansão da literatura relacionada ao 

tema. Os anos da década de 1.960 marcam um 

significativo aumento da tentativa de formalizar ou 

estabelecer o que significa Responsabilidade Social 

Corporativa. 

Davis (1.960) 

Frederick (1.960) 

McGuire (1.963) 

Davis & Blomstron (1.966) 

Walton (1.967)  

  

  

  

  

  

  

 

1970 

A década de 70 é marcada pela proliferação de definições 

de Responsabilidade Social. Grande número de autores 

do período começam a discutir e escrever sobre o tema, 

apresentando vários conceitos e visões para o mesmo. 

Heald (1.970) 

Johnson (1.971) 

Steiner (1.971) 

Manne & Wallich 

(1.972) 

Eilberd & Parket 

(1.973) 

Votaw (1.973) 

Eells & Walton 

(1.974) 

Backman (1.975) 

Preston & Post 

(1.975) 

Setti (1.975) 

Bowman & Haire 

(1.975) 

Abbott & Monsen 

(1.979) 

Zenisek (1.979) 

Carroll (1.979)  

  

  

  

  

  

  

 

1980 

Os autores passaram a se preocupar mais em pesquisar 

sobre Responsabilidade Social. Menor número de 

definições é apresentado e temas alternativos ligados ao 

conceito são pesquisados. Surge interesse na investigação 

de temas correlatos como ética nos negócios, 

gerenciamento de stakeholders, políticas públicas, entre 

outros. 

Jones (1.980) 

Tuzzolino & Armandi (1.981) 

Dalton & Cosier (1.982) 

Strand (1.983) 

Cochran & Wood (1.984) 

Aupperle, Carroll & Hatfield (1.985) 

Epstein (1.987)  

  

  

  

 

1990 

Poucas contribuições para a definição de 

Responsabilidade Social ocorreram na década de 1.990. O 

conceito passou a ser visto como ponto de partida para 

estudos ligados à performance empresarial, ética nos 

negócios e Cidadania Corporativa. 

Wood (1.991) 

 

FONTE – Carroll (1991) 
 
 
 

 Pela estrutura acima proposta, com a ampliação das pesquisas, o conceito de 

responsabilidade social ganhou algumas ramificações, incorporando linhas de 
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pensamento bastante associadas às bases da gestão social como a ética empresarial e a 

utilização de meios para a viabilização da Cidadania Corporativa. O próprio Carroll 

(1991) desenvolveu um modelo piramidal onde a responsabilidade social da empresa 

pode ser subdividida em quatro dimensões: econômica, legal, ética e discricionária ou 

filantrópica (FIGURA 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Pirâmide da Responsabilidade Social 
FONTE: Carroll (1991) 
 

Na base da pirâmide, a dimensão econômica trata das obrigações da empresa em 

ser produtiva, lucrativa e atender às expectativas dos acionistas de obter retorno sobre o 

investimento. Todos os outros papéis dos negócios são atributos derivados desse 

pressuposto. Logo acima vem a dimensão legal que requer que o negócio acrescente à 
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missão econômica, um respeito às leis e aos regulamentos. Dentro da dimensão ética 

Carroll (1991) leva em consideração princípios e padrões que definem a conduta 

aceitável determinada pelo público, órgãos reguladores, grupos privados interessados, 

concorrentes e a própria organização. Finalmente, a dimensão discricionária ou 

filantrópica prevê que o negócio deve estar comprometido com a melhoria da sociedade, 

por meio de atividades que são guiadas pelo desejo de assumir papéis sociais não 

legalmente obrigatórios (CARROLL, 1991). Os dois quadros a seguir trazem um 

resumo dos principais pontos que devem ser levados em consideração para o exercício 

das responsabilidades econômica e legal (Quadro 2) e ética e filantrópica (Quadro 3). 

 

QUADRO 2 

COMPONENTES ECONÔMICOS E LEGAIS DA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

 
COMPONENTES ECONÔMICOS COMPONENTES LEGAIS 

1- É importante atuar de uma maneira consistente 

com a maximização de ganho de mercado. 

1- É importante atuar de uma maneira consistente 

com a expectativa do governo e da lei. 

2- É importante ter comprometimento em ser o 

mais lucrativo possível. 

2- É importante contribuir com as regulamentações 

federais, municipais e locais. 

3- É importante manter uma forte posição 

competitiva. 

3- É importante ser um cidadão corporativo que 

respeite as leis.  

4- É importante manter um nível elevado de 

eficiência operacional. 

4- É importante que uma empresa de sucesso seja 

definida como aquela que cumpre suas obrigações 

legais. 

5- É importante que uma empresa de sucesso seja 

definida como aquela que tem um lucro 

consistente. 

5- É importante fornecer produtos e serviços que 

se enquadrem dentro dos requerimentos legais. 

FONTE: Carroll (1991) 
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QUADRO 3 

COMPONENTES ÉTICOS E FILANTRÓPICOS DA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

 
COMPONENTES ÉTICOS COMPONENTES FILANTRÓPICOS 

1- É importante atuar de uma maneira consistente 

com a expectativa da sociedade e as normas éticas. 

1- É importante atuar de uma maneira consistente 

com a expectativa filantrópica da sociedade. 

2- É importante reconhecer e respeitar novas 

normas éticas e morais adotadas pela sociedade. 

2- É importante incentivar e apoiar as artes. 

3- É importante impedir que as normas éticas 

sejam comprometidas quando a empresa busca 

atingir seus objetivos corporativos. 

3- É importante que os proprietários e os 

funcionários participem das atividades de 

voluntariado e caridade junto à comunidade local.  

4- É importante que uma corporação cidadã 

cumpra o que se espera dela moral e eticamente. 

4- É importante dar assistência a instituições 

educacionais públicas e privadas. 

5- É importante reconhecer que a integridade 

corporativa e a atividade ética vão mais além do 

que cumprir as leis e regulamentações. 

5- É importante dar assistência aos projetos que 

envolvem a qualidade de vida da comunidade. 

FONTE: Carroll (1991) 
 

   
Nas publicações que tratam da RSC três correntes podem ser identificadas em 

três distintos periódicos: a Business Ethics, a Business & Society, e a Social Issues 

Management. A linha da Business Ethics propõe tratar a temática de maneira filosófica, 

abordando os aspectos normativos e morais que regem a ação social corporativa. O foco 

dos trabalhos está no discurso ético que permeia o papel moral que indivíduos e 

organizações devem assumir perante as demandas sociais. A Business & Society adota 

uma perspectiva sócio-política, sugerindo uma abordagem contratual aos problemas 

enfrentados pelas empresas e pela sociedade, ou seja, predomina uma relação de 

interdependência, onde a empresa, como instituição social, deve estar a serviço da 

sociedade que a legitima. A Social Issues Management, terceira corrente, adota uma 

postura de natureza utilitária, pragmática, tratando as questões sociais como variáveis a 

serem consideradas na gestão estratégica das empresas.  
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Para Kreitlon (2004), as bases conceituais que fundamentam a responsabilidade 

social de uma corporação vão variar conforme a aproximação com uma dessas três 

correntes. Assim, a RSC, ora é tratada como um princípio ético que deve direcionar as 

atividades organizacionais, ora como uma ação de atendimento aos interesses da 

sociedade e, ora como uma estratégia de gestão empresarial e legitimação social da 

organização. 

Vários discursos organizacionais e ferramentas gerenciais vêm sendo 

apresentados e oferecidos para orientar a gestão de empresas quanto à responsabilidade 

social empresarial. Em seu livro Ética e Responsabilidade Social nos Negócios, Ashley 

apresenta possíveis orientações estratégicas das empresas quanto à responsabilidade 

social nos negócios. Para a autora, o posicionamento de cada empresa estará associado 

aos princípios e valores da cultura dominante em sua gestão e do perfil cultural e legal 

do contexto em que ela realiza suas operações de negócio, refletindo-se na orientação 

estratégica para a responsabilidade social (ASHLEY, 2005). O QUADRO 4 a seguir 

mostra os vários tipos de orientações estratégicas, que podem ser combinadas entre si, 

com suas respectivas características. 

Finalmente, a autora identifica a necessidade de congruência entre a orientação 

estratégica para a responsabilidade social e os processos e estrutura organizacional 

expressos no cotidiano da empresa, congruência esta capaz de conduzir à formação de 

um conjunto de práticas e de atividades empresariais socialmente responsáveis – o 

discurso e a prática coerentes entre si. 
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QUADRO 4 

ALTERNATIVAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA NA RELAÇÃO 

DA EMPRESA COM SEUS STAKEHOLDERS 

ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA CARACTERÍSTICAS 
 

CAPITAL 
A RSC é entendida como a maximização do lucro 

a partir do estrito cumprimento de suas obrigações 

definidas e regulamentadas em lei. 

 
 
 
 

EMPREGADOS 

A RSC é uma responsabilidade básica da gestão de 

recursos humanos e inclui, geralmente, a adoção 

de códigos de conduta, de políticas de qualidade de 

vida no trabalho, de participação nos lucros, de 

oportunidades iguais e de padrões e acordos 

internacionais que servem de parâmetro para 

auditorias e certificações. 

 
FORNECEDORES E COMPRADORES 

A RSC está em manter uma ética nas relações 

comerciais percorrendo toda a empresa e se 

transpondo para a cadeia de produção e consumo. 

 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
(ACCOUNTABILITY) 

A RSC está em assegurar a transparência e manter 

a confiabilidade dos resultados de desempenho 

através da demonstração de indicadores 

ambientais, sociais e econômicos utilizando 

padrões determinados. 

 
 

COMUNIDADE 

A RSC ocorre quando a empresa atua com 
recursos próprios ou de terceiros na mudança de 
comportamentos, valores e na efetiva inclusão 
social em parceria com o governo e o terceiro 
setor. 

AMBIENTE NATURAL A RSC está em manter a ecoeficiência. 

FONTE: Ashley (2005) 
 
 

 

 Contudo, existem autores que são contrários aos argumentos da responsabilidade 

social. Entre eles estão, o já citado, Friedman (1977) que se baseia nos conceitos de 

direitos da propriedade e Leavitt com a função institucional. Friedman (1977) 

argumenta que a direção corporativa, como agente dos acionistas, não tem o direito de 

fazer nada que não atenda ao objetivo de maximização dos lucros, mantidos os limites 

da lei. Agir diferente é uma violação das obrigações morais, legais e institucionais da 

direção da corporação. O ponto central do argumento da função institucional defendida 
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por Leavitt, está em que outras instituições, como governo, igrejas, sindicatos e 

organizações sem fins lucrativos, existem para atuar sobre as funções necessárias ao 

cumprimento da Responsabilidade Social Corporativa. Gerentes de grandes corporações 

não têm competência técnica, tempo ou mandato para tais atividades, que constituem 

uma tarifa sobre o lucro dos acionistas. (ASHLEY at al, 2005). 

Assumindo um posicionamento mais crítico em relação à RSC, Cheibub e Locke 

(2002) acreditam não existir, em princípio, uma base moral e política para as empresas 

assumirem ações sociais que transponham suas obrigações legais. Na visão desses 

autores, a Responsabilidade Social Corporativa é uma questão de auto-interesse das 

empresas. Tal interesse pode não ser imediato e deve depender das condições 

econômicas das organizações em poder contribuírem para o fortalecimento da sociedade 

civil.  

Neste trabalho, a intenção é verificar se o contexto histórico que permeia as 

relações entre a organização e a comunidade pode auxiliar na melhor compreensão do 

conceito de Responsabilidade Social Corporativa. A assunção do papel socialmente 

responsável por parte da empresa pode estar associada a todo um conjunto de fatores 

relacionados ou não aos interesses corporativos. Isso é o que se deseja investigar a partir 

dos próximos tópicos. 

 

 

4.4 A Ação Social das Empresas 

  

Para compreender o surgimento e a evolução da ação social das empresas 

Rodrigues (2004) toma como base quatro momentos históricos propostos por Smith 

(1994), Himmelstein (1997) e Porter e Kramer (2002). No primeiro momento, ou seja, 
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desde o século XVII, foram os líderes empresariais que encabeçaram a idéia de 

filantropia onde as doações eram feitas pelos indivíduos e não por suas companhias. No 

segundo momento, que compreende o final do século XIX e início do século XX, a ação 

social passou a estar associada à empresa e só eram permitidas se gerassem também 

benefícios diretos para os seus trabalhadores ou algum outro ganho comercial evidente. 

Já no terceiro momento, que compreende sobretudo as décadas de 1960 e 1970 as ações 

sociais não deveriam guardar vinculação com os negócios da empresa buscando dessa 

forma preservar uma linha “ética”, ou seja, as atividades econômicas não poderiam ser 

beneficiadas pelas ações sociais.  

 Podemos dizer que esses três momentos da ação social empresarial estão 

relacionados ao enfoque de gestão baseado no shareholder, em que o objetivo da 

empresa era tido como estritamente econômico. No âmbito dessa abordagem, a ação 

social era percebida como uma atividade periférica, que deveria ser gerenciada com 

cautela sob pena de prejudicar os negócios da empresa. Finalmente, o quarto momento 

na evolução da ação social empresarial tem início no final da década de 1980, quando as 

empresas passam a lhe atribuir caráter estratégico. Vista sob a ótica de gestão dos 

stakeholders, a ação social perde aquela conotação predominante de fator de custo para 

a empresa e assume a de fator de competitividade.  

Pode-se dizer que a ação social das empresas vem evoluindo de modo paralelo 

com o conceito de Responsabilidade Social Corporativa a partir do período da 

Industrialização e Pós-Industrialização. Assim, quando a estratégia de gestão dominante 

era a do shareholder, a ação social foi praticada individualmente pelo empresário, e 

depois de modo corporativo, mas sempre como uma atividade à parte dos negócios da 

empresa. Nas décadas de 1980-90, a estratégia de gestão dominante passou a ser a do 
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stakeholder com a ação social sendo incorporada à esfera dos negócios da empresa 

(RODRIGUES, 2004).   

 No Brasil, a prática de ações sociais corporativas tem se tornado cada vez mais 

constante, mas o seu significado vai depender do relacionamento da empresa com o seu 

stakeholder comunidade. Para Peliano (2000), por ação social empresarial, considera-se 

qualquer atividade que as empresas realizam para atender às comunidades, nas áreas de 

assistência social, alimentação, saúde, educação, meio ambiente e desenvolvimento 

comunitário, entre outras. Essas atividades abrangem desde pequenas doações eventuais 

a pessoas ou instituições até grandes projetos mais estruturados, podendo, inclusive, 

estender-se aos empregados da empresa e a seus familiares. Desse conceito, foram 

excluídas as atividades executadas por obrigação legal. 

 Já para o GIFE (2001), a ação social empresarial é o uso planejado, monitorado 

e voluntário de recursos privados provenientes de pessoas físicas ou jurídicas em 

projetos de interesse público. Incluem-se no investimento social privado as ações 

sociais protagonizadas por empresas, fundações e institutos de origem empresarial ou 

instituídos por famílias ou indivíduos. 

 Neste trabalho será adotada a expressão ação social empresarial com um caráter 

mais abrangente que acompanha o contexto histórico, pois acredita-se que a forma com 

que as empresas atuam socialmente está diretamente relacionada com o momento 

histórico em que elas estão vivendo. Como o foco deste estudo se concentra na análise 

da evolução do conceito de RSC em organizações brasileiras o item seguinte contempla 

uma panorâmica da temática no Brasil. 
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4.5 A Responsabilidade Social no Contexto Brasileiro 

 

Entre os objetivos deste trabalho situa-se resgatar uma perspectiva da história 

das ações sociais no Brasil. Com a globalização dos mercados, surge uma nova 

dinâmica que vem alterando o perfil corporativo e estratégico das empresas. Além da 

adequação aos novos padrões, como eficiência e qualidade, crescem as exigências por 

uma reformulação profunda na cultura e na filosofia que orientam as ações 

institucionais. A sociedade, cada vez mais consciente e conhecedora de seus direitos, 

cobra das empresas um reestudo do seu papel nesse novo cenário. Essa realidade não é 

diferente no Brasil, e as empresas estão adequando suas formas de gestão para atender a 

essas novas exigências. 

No Brasil, de acordo com Paschoal (2001), a preocupação com o social remonta 

há mais de 450 anos. O autor registra alguns dos grandes movimentos e ações sociais 

que contribuíram para a formação de um setor forte e atuante nos dias de hoje. A 

primeira preocupação para com o atendimento das necessidades sociais é manifestada 

com a fundação, em 1543, da Santa Casa de Misericórdia, na Vila de Santos (SP). Mais 

de três séculos e meio após, em 1908, chega ao Brasil a Cruz Vermelha. Posteriormente, 

outros importantes eventos institucionalizaram a ação social no país como: a) a 

promulgação da lei de declaração de utilidade pública, em 1935, que passou a 

regulamentar a relação do Estado com as instituições filantrópicas e b) a criação da 

Legião Brasileira de Assistência (LBA), instituída por Getúlio Vargas em 1942, cuja 

primeira presidente foi Darci Vargas.  

Na década de 1960, surgiu a APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais, que mudou o conceito de assistência social aos excepcionais e o Projeto 
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Rondon, de cunho político, que levou universitários ao interior do país para atender 

comunidades carentes. Na década de 1980 iniciou-se o trabalho da Pastoral da Criança, 

que tem como missão treinar líderes comunitários para combater a mortalidade infantil. 

Os anos de 1990 são marcados pelos debates acerca das estratégias necessárias para 

enfrentar a chamada “questão social”. Segundo Paschoal (2001), nessa década, em 

decorrência dos reflexos da crise econômica dos anos de 1980, a classe empresarial 

passa a investir em uma série de projetos sociais movidos, em grande parte, pela 

diminuição dos programas do Governo para o setor. Em 1993, Herbert de Souza funda a 

Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida e em 1995, Fernando Henrique Cardoso 

cria o programa Comunidade Solidária, que substituiu a LBA. No mesmo ano foi 

fundada a Universidade Solidária e a partir daí várias ações de estímulo ao voluntariado, 

à solidariedade e à participação cidadã foram empreendidas.   

Pode-se dizer que o movimento da responsabilidade social no Brasil surgiu 

tendo como base as iniciativas dos movimentos empresariais. No início da década de 60, 

um grupo de empresários fundou em São Paulo a Associação de Dirigentes Cristãos de 

Empresas (ADCE) que, por meio dos ensinamentos cristãos, tem como objetivo estudar 

as atividades econômicas e sociais do meio corporativo. De acordo com Saraiva (2002), 

a Associação Cristã surge com “o compromisso de negar a concepção individualista e o 

lucro como únicos fins da empresa, atribuindo a sua função social a dez princípios 

básicos: respeito ético, função social, serviço à comunidade, lucro como remuneração, 

exigências legais, contribuição efetiva, respeito aos colaboradores, produtividade para 

todos, condições motivadoras e abertura ao diálogo”.  

Nas décadas seguintes, de 1970 e 1980, outras instituições surgiram: a Fundação 

Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (FIDES), constituída com base no 

ADCE e de caráter educativo e o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 
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(IBASE), que teve como principal mentor o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. O 

IBASE surgiu com a proposta de democratizar a informação e hoje tem atuação 

destacada na mobilização da sociedade e das empresas em torno de campanhas sociais, 

como a Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida. Essa campanha recebeu o 

apoio do Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE) e foi o marco da 

aproximação dos empresários com as questões sociais. Na década de 1990, outras 

iniciativas importantes fortaleceram ainda mais o movimento de ação social corporativa, 

como por exemplo, a instituição do Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE), 

fundado em 1995, primeiro instituto a transformar o interesse empresarial em 

investimento social privado.  

Os anos de 1990 representaram a consolidação da ação social corporativa no 

Brasil. Com o surgimento, em 1998, do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social, basicamente se institucionaliza no país alguns padrões normativos de conduta e 

controle dos projetos sociais corporativos com base na ética, na cidadania, na 

transparência e na qualidade nas relações da empresa com as comunidades (SARAIVA, 

2002).  

A institucionalização e a propagação de organizações não governamentais e 

fundações no cenário empresarial brasileiro é um reflexo da disseminação do 

movimento de responsabilidade social no país. Alinhadas com os interesses 

corporativos, as organizações criaram Fundações destinadas a propagar e a gerir 

projetos sociais de interesses comuns. Por usar mecanismos de gestão semelhantes aos 

utilizados pelas empresas e adaptados à realidade de instituição sem fins lucrativos, 

esses órgãos têm demonstrado capacidade de gerenciar as ações projetadas ou já 

consolidadas pelas empresas mantenedoras. Além disso, as ações sociais não se 

misturam com o objetivo empresarial do lucro, garantindo assim, a efetividade dos 
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projetos.  Essa evolução das práticas sociais das organizações culminou com o 

surgimento de conceitos como Cidadania Corporativa e ética empresarial que serão 

tratados no próximo tópico.  

 

4.6 O Exercício da Cidadania Corporativa e da Ética Empresarial 

 

Ashley (1999) ressalta que existe uma inconsistência a cerca da definição 

conceitual de Cidadania Corporativa e que alguns autores utilizam os termos 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e cidadania empresarial como sinônimo. 

Com o intuito de apresentar um conceito mais robusto para o termo Cidadania 

Corporativa (CC), Crane e Matten (2005), apresentam três visões para o assunto: a 

chamada “limited view”, que aproxima o conceito de CC com o de filantropia ou 

envolvimento comunitário, a “equivalent view”, que trata a Cidadania Corporativa e 

Responsabilidade Social Corporativa como sinônimos e a “extended view”, que 

visualiza a CC como uma reconstrução da relação entre negócio e sociedade. A empresa 

aqui possui um papel central na administração dos direitos de cidadania dos indivíduos. 

Para Fischer (2003) o conceito de Cidadania Corporativa é muito mais amplo do 

que a simples proposta embutida na atividade filantrópica. A cidadania organizacional 

se inicia com o estabelecimento de padrões do relacionamento interno: a empresa cidadã 

abre os canais de participação para que fluam idéias, opiniões, de modo que as pessoas 

compartilhem a responsabilidade de geri-la, ao mesmo tempo em que, desfrutem de um 

sentimento positivo de pertencer a uma entidade coletiva com a qual de identificam. 

Segundo Carvalho (2005) a reflexão e debates sobre a evolução histórica, os 

significados e as perspectivas da cidadania no cenário brasileiro podem contribuir para 

reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir o bem estar 
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social mínimo. Se até recentemente o que estava em jogo era o papel das empresas nas 

transformações da realidade social, o que se discute atualmente são as formas de 

integrar essa visão ao mapa estratégico da organização e á gestão do negócio. 

O exercício da Cidadania Corporativa pressupõe o comprometimento da 

organização com valores e princípios éticos em todas as suas ações e relacionamentos. 

Segundo Nash (1993), não atender certas exigências se torna danoso para a imagem 

social das empresas. A tecnologia, a complexidade financeira, as fraudes recorrentes, as 

novas preocupações ambientais, consumidores mais esclarecidos, legislação mais rígida, 

tudo isso somado a outras questões dão origem a uma necessidade de discussão e de 

efetivação da ética nos negócios que passa a ser fundamental para a sobrevivência da 

empresa que tem interesse em se auto preservar no mundo das transações comerciais.  

O conceito e prática da ética empresarial vêm sofrendo alterações no decorrer do 

tempo. A partir da década de 60 é que os empresários começam a falar, embora de 

maneira esparsa e desarticulada, em ética empresarial. Nesse período o que se percebe é 

a preocupação com uma ética pessoal na condução dos negócios voltada sobretudo para 

os dilemas morais que os executivos poderiam enfrentar. A intenção era de promover a 

ampliação dos princípios éticos tradicionais para que sua prática fosse além da esfera do 

indivíduo e se tornasse uma ética empresarial (KREITLON, 2004).  

Já nas décadas de 70 e 80 as empresas tornam-se alvo de reivindicações cada vez 

mais numerosas. Inúmeros movimentos da sociedade civil passam a exercer pressão 

sobre elas, particularmente em questões relacionadas á poluição, consumo, emprego, 

descriminações raciais e até sobre a natureza dos produtos comercializados. Em reação 

a este novo cenário, novas teorias organizacionais sugerem a idéia das empresas 

enquanto entidades morais. A ética pessoal é substituída pela noção de ética corporativa 
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e passa assim de uma perspectiva individualista para uma perspectiva organizacional 

(KREITLON, 2004). 

Consolida-se definitivamente a partir dos anos 80 a idéia de que a empresa não 

existe num ambiente composto apenas por consumidores, produtores e concorrente, mas 

também por cidadãos. Torna-se imprescindível, portanto que a empresa leve em 

consideração as questões pertinentes ao campo da ética empresarial. Nesse sentido, 

podemos dizer que um dos efeitos da economia global é a adoção de padrões éticos e 

morais mais rigorosos, seja pela necessidade das próprias organizações de manter sua 

boa imagem perante o público, seja pelas demandas diretas do público para que todas as 

organizações atuem de acordo com tais padrões. Valores éticos e morais sempre 

influenciaram as atitudes das empresas, mas estão se tornando, cada vez mais, 

homogêneos e rigorosos. (ASHLEY et al. 2005) 

Os negócios assumem cada vez mais dimensões muito complexas devido aos 

fenômenos da globalização, das inovações tecnológicas e da informação. Srour (2000) 

alega que toda essa transformação torna-se um desafio para os empresários já que altera 

comportamentos, e também serve como um novo paradigma na busca de um melhor 

entendimento sobre as mudanças que o mercado está enfrentando. Carrol (2004) revela 

a importância do exercício da ética no mundo globalizado. Para o autor a forma com a 

qual lidamos com a era da globalização irá depender de como nós respondemos 

eticamente à idéia de que vivemos em um mundo único.  
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5- HISTÓRIA ORAL E ESTUDO DE CASOS COMO MÉTODOS DE  

     INVESTIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

 

A metodologia utilizada em um trabalho científico é parte fundamental da 

pesquisa, visto que, trata-se da forma como o estudo vai se desenvolver. Ela determina e 

justifica o caminho a ser seguido e garante confiabilidade aos resultados. No sentido de 

desvendar a origem das ações sociais em siderúrgicas mineiras, utilizou-se uma 

metodologia qualitativa e descritiva. Segundo Pardini (2004), uma das vantagens da 

metodologia qualitativa é poder envolver uma ampla variedade de materiais empíricos 

que possibilitem ao pesquisador dar sentido e interpretar o objeto em estudo nos seus 

mais diversos momentos.  

Embora ao longo dos anos a pesquisa das Ciências Sociais tenha sido fortemente 

marcada por estudos valorizando a adoção de métodos quantitativos na explicação dos 

fenômenos de seu interesse, atualmente ela tem lançado mão cada vez mais de 

abordagens qualitativas de investigação. Se dentro das Ciências Sociais, os métodos 

qualitativos de pesquisa foram tradicionalmente utilizados mais pelos antropólogos e 

sociólogos, nos últimos anos eles começaram a ganhar um espaço reconhecido também 

em outras áreas do conhecimento, como a Psicologia, a Educação e a Administração 

(ICHIKAWA e SANTOS, 2003). 

 A pesquisa qualitativa em Administração poderia ser ainda mais enriquecida por 

meio da adoção da história oral. Isto porque a história oral é um procedimento, um meio, 

um caminho para a produção do conhecimento histórico que traz em si um duplo 

ensinamento: sobre a época enfocada pelo depoimento – o tempo passado – e sobre a 

época na qual o depoimento foi produzido – o tempo presente. Trata-se, portanto, de 
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uma produção especializada de documentos e fontes, realizada com interferência do 

historiador e na qual se cruzam intersubjetividades (DELGADO, 2003). 

O presente trabalho utilizou como métodos de pesquisa a história oral e o estudo 

múltiplo de casos. A idéia consistiu em, por meio do levantamento das percepções 

individuais dos funcionários e de membros da comunidade local registrar os 

significados da ação social corporativa no tempo.  No sentido de analisar as razões que 

levaram organizações do setor siderúrgico de Minas Gerais a implementarem ações 

sociais corporativas estudou-se quatro empresas siderúrgicas e a evolução de suas 

relações com as comunidades locais.  

Conforme mencionado por Yin (2005), o método de estudo de caso permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas dos 

acontecimentos da vida real – tais como ciclos de vida individuais, processos 

organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 

internacionais e a maturação de setores econômicos. O estudo de caso então, é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, em especial, quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos (YIN,2005).  

No caso desta dissertação utilizou-se o estudo de casos múltiplos. A análise de 

casos diversos permite uma maior abrangência do objeto de estudo em investigação e 

consequentemente podem vir a enriquecer mais o trabalho de pesquisa. Assim, os 

benefícios analíticos de ter dois ou mais casos podem ser substanciais no processo 

investigativo (YIN, 2005). Paralelamente ao estudo de casos múltiplos, a história oral 

será utilizada como estratégia metodológica.  
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5.1 A História Oral como alternativa metodológica 

 

Segundo Delgado (2006), o ponto comum que inscreve as produções de 

documentos no campo da história oral encontra-se no fato de fazerem da memória e da 

narrativa, elementos centrais para reconstituição de épocas e acontecimentos que 

tiveram importância para a vida de comunidades, instituições e movimentos aos quais 

os depoentes estiveram ou ainda estão vinculados. Em outras palavras, são documentos 

produzidos que têm nas lembranças o principal suporte para reconstituição de versões, 

representações e interpretações sobre a História (DELGADO, 2006).  

Para Sebe (2005) os fundamentos da história oral são: denunciar, documentar, 

reconhecer a cidadania de grupos oprimidos, propor diálogos interclasses e, sobretudo, 

instrumentar as lutas por direitos humanos na democracia. O método, ao dedicar-se a 

recolher depoimentos individuais que se referem aos processos históricos e sociais, 

recupera memórias locais, comunitárias e regionais, sob diferentes óticas e versões, 

possibilitando a construção de evidências via o entrecruzamento das falas dos atores 

(THOMPSON, 1992). 

Delgado (2006) ressalta que a comunidade acadêmica tem buscado criar 

alternativas para que o registro da fala de narradores, anônimos ou não, possa funcionar 

como um dos elos entre o passado e o presente. De acordo com a autora isso se deve às 

tentativas de se resgatar, por meio da transmissão das heranças do passado, os esteios 

que possam servir como referência para o futuro. O olhar do tempo presente se postaria 

sobre a experiência do tempo ido, mas não perdido (DELGADO, 2006). Reforçando 

essas idéias, Pardini (2004) argumenta que a história oral, na medida em que acrescenta 

dados pessoais e visões subjetivas baseadas em determinado evento, permite abrir 

caminhos de investigação, tanto no campo das rotinas institucionais como dos processos 
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e das relações sociais. O grande desafio do uso do método é rever o percurso construído 

pela empresa via depoimentos orais, e apresentar uma compreensão que auxilie a 

entender as mudanças organizacionais.  

  Fazer história oral não é simplesmente sair com um gravador, realizar algumas 

perguntas e entrevistar qualquer pessoa disposta a falar sobre sua vida. Muitas vezes tal 

situação é criada por uma concepção talvez ingênua e equivocada. Para Alberti (2004), 

a história oral, em vez de ser um meio de ampliação do conhecimento sobre o que 

passou, é o próprio passado reencarnado nas fitas gravadas. Sendo uma forma de 

recuperação do tempo remoto, é fundamental que tal abordagem seja efetivamente 

relevante para a investigação que se pretende realizar, ou seja, deve ser importante, 

diante do tema e das questões que o pesquisador se propõe a estudar e também às 

versões que os entrevistados fornecem acerca do objeto de análise (ALBERTI, 2004).  

A escolha da história oral para analisar a origem e a evolução das práticas de 

responsabilidade social recaiu sobre a capacidade do método em orientar e sistematizar 

a busca de respostas aos problemas e objetivos de pesquisa previamente definidos. Uma 

das potencialidades da metodologia de história oral refere-se ao caráter heterogêneo e 

essencialmente dinâmico de captação do que passou, segundo a visão dos diferentes 

narradores. Ela possibilita descobrir o ponto de vista dos protagonistas dos fatos sociais, 

mesmo daqueles geralmente descartados da visão dos setores dominantes (PARDINI, 

2004). Além disso, a história oral tem o potencial de conseguir dados difíceis e quase 

inacessíveis, numa tentativa de revelar o ambiente intangível dos acontecimentos (ou 

evidências) que fizeram parte da experiência de determinado indivíduo ou grupo social.  

Isso demonstra que a evidência oral pode vir a ser um poderoso recurso para o 

estudo adequado das relações entre organizações e comunidade quando os registros 

escritos são insuficientes para cobrir a situação que está sendo investigada. As unidades 
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de análise escolhidas para esse estudo são empresas de grande porte que se preocupam 

em relatar suas histórias, suas raízes e como cresceram, mas esses documentos 

geralmente referem-se a aspectos específicos de suas atividades econômicas e pouco se 

fala sobre os impactos sociais que elas causaram durante todo o período de suas 

existências. A evidência oral pode vir a ampliar as informações sobre acontecimentos 

específicos dessas organizações elucidando a origem, evolução e sistematização das 

práticas de ação social corporativa. 

Como já dito anteriormente, não se chegou ainda a um consenso sobre os 

significados e limites do conceito de responsabilidade social, uma vez que ele é amplo e 

defronta-se em áreas-limite da ética da moral e da subjetividade (VENTURA, 1999). 

Em função disso, a história oral pode surgir como proposta de um novo caminho para 

entender as concepções da temática no tempo. A ferramenta metodológica permite que 

membros participantes de determinados processos produzam uma outra forma de se 

conhecer e articular argumentos capazes de explicações sociais mais amplas (SEBE, 

2005). Ainda de acordo com o autor, a história oral além de ter o cuidado de inscrever 

indivíduos na história através de suas experiências e gerar documentos sobre tal 

participação, ela estaria marcando espaços individuais de atuação social, desde que estes 

lugares tenham sentido social, coletivo ou histórico. Como recurso capaz de captar o 

interdito, o silêncio, a mentira, o esquecimento e as deformações, a história oral estaria 

ocupando o lugar privilegiado de uma disciplina habilitada para tratar do subjetivismo 

(SEBE, 2005). 

Por outro lado, a utilização do método é uma operação complexa que envolve 

simultaneamente a produção de documentos, o levantamento de intersubjetividades e a 

construção de evidências históricas. É por isso que, segundo Delgado (2006), o esforço 

do pesquisador que usa a metodologia da história oral é no mínimo duplo: ele deve 
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voltar-se tanto para o estímulo ao afloramento aberto e dialético do ato de rememorar do 

depoente, quanto para a realização de uma operação intelectual que demanda crítica e 

análise. A história oral não é um fim em si mesma, e sim um meio de conhecimento. 

Sua utilização só irá se justificar no contexto de uma investigação científica (ALBERTI, 

2004). 

No caso desse trabalho, os depoimentos das várias pessoas que viveram o 

processo de desenvolvimento das práticas sociais realizadas pelas empresas estudadas, 

mostraram-se essenciais para o melhor entendimento dos significados da 

Responsabilidade Social Corporativa. Os entrevistados que participaram da pesquisa 

viveram mais da metade de suas vidas dentro das empresas siderúrgicas analisadas. 

Alguns deles foram responsáveis pela construção das usinas e por isso puderam 

presenciar os acontecimentos referentes à evolução das ações sociais desenvolvidas nas 

organizações. Os itens seguintes descrevem as unidades de análise pesquisadas e a 

estratégia de coleta de dados utilizada.   

 

5.2 Unidades de Análise 

 

Para entender a evolução dos conceitos da Responsabilidade Social Corporativa 

no contexto do cenário brasileiro decidiu-se estudar quatro siderúrgicas instaladas no 

Estado de Minas Gerais. Conforme já relatado, o segmento siderúrgico mineiro 

contribuiu decisivamente no processo de industrialização do país. Em função da 

possibilidade de se explorar um rico terreno para compreender o fenômeno da RSC, o 

desenvolvimento dessa dissertação contou com o financiamento do Programa de 

Pesquisa e Iniciação Científica da Universidade FUMEC – ProPIC/FUMEC. O projeto 

de pesquisa apresentado e aprovado, além de investigar as origens e evolução da 

Responsabilidade Social Corporativa nessas siderúrgicas, contemplou um outro estudo 



 51 

sobre os mecanismos de controle utilizados na avaliação das ações sociais nas 

comunidades locais. 

Cabe ressaltar que a relação institucional Universidade-Organizações auxiliou na 

aprovação e consolidação da pesquisa. Foi feito um contato com os principais gestores 

das quatro organizações para explicar a intenção do trabalho e verificar da possibilidade 

de realização das entrevistas. Os encontros foram marcados e as entrevistas foram 

gravadas com a autorização dos participantes. Nesse primeiro momento, buscou-se ter 

uma visão geral de como as empresas lidam com a responsabilidade social, quando se 

iniciaram as práticas sociais, sua evolução e como elas são vistas hoje. 

 Para conhecer os projetos sociais realizados pelas siderúrgicas foi necessário 

efetuar algumas viagens para as cidades onde estão localizadas as usinas. Os projetos 

sociais desenvolvidos pelas quatro siderúrgicas estudadas são separados em áreas - 

saúde, educação, meio ambiente e cultura - e cada área tem um gerente responsável. 

Assim, realizou-se entrevistas abertas com cada um dos gerentes para conhecer as 

principais características dos projetos sociais e principalmente para saber como eles 

começaram e evoluíram. Nesse momento foi possível também vivenciar um pouco do 

dia a dia desses gerentes e das suas interações com a comunidade. 

As quatro siderúrgicas analisadas na pesquisa - Belgo Mineira, Usiminas, 

Acesita e Gerdau Açominas respondem por quase 50% da produção de aço bruto do 

Brasil (IBS, 2004). Os históricos dessas organizações se entrelaçam com a história da 

siderurgia brasileira e com os períodos de maior crescimento econômico do país. Todas 

as quatro unidades de análise tiveram participação direta na formação e no 

desenvolvimento de cidades que surgiram no entorno das plantas siderúrgicas 

construídas. O Quadro 5 mostra as características de cada siderúrgica, quanto ao período 
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de suas fundações, as cidades que elas influenciaram devido às suas atividades e a 

predominância do capital no início das operações. 

 

 

QUADRO 5 
 

CARACTERIZAÇÃO DAS SIDERÚRGICAS PESQUISADAS E AS CIDADES 
INFLUENCIADAS POR SUAS ATIVIDADES 

 
Siderúrgicas Fundação 

(constituição legal) 
Cidades Influenciadas  Predominância do 

capital inicial no início 
de operações 

Belgo-Mineira 21.01.1917 João Monlevade Belgo-luxemburguês 
(ARBED) 

Acesita 31.10.1944 Timóteo Estatal 

Usiminas 25.04.1956 Ipatinga Estatal e japonês 

Açominas 18.06.1968 Ouro Branco Estatal 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

5.3 Coleta de Dados 

 

Na coleta de dados reuniu-se as percepções dos funcionários e da comunidade 

sobre as origens e evolução das práticas sociais corporativas. Para esse fim, foram feitas 

entrevistas com funcionários mais antigos e com aposentados das siderúrgicas que 

testemunharam o desenvolvimento das práticas de ação social das corporações. A idéia 

foi ouvir o maior número possível de pessoas que participaram do processo de formação 

das usinas, bem como de analisar as transformações dos vilarejos em municípios onde 

elas estavam instaladas, no caso: Ipatinga (USIMINAS), Timóteo (ACESITA), João 

Monlevade (BELGO MINEIRA) e Ouro Branco (AÇOMINAS). 

Segundo Delgado (2006) o primeiro passo para preparação de um depoimento de 

história oral consiste na escolha de critérios para definição dos potenciais entrevistados, 
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por isso, primeiramente montou-se uma estratégia para determinar quem seriam as 

pessoas escolhidas para serem entrevistadas. Inicialmente optou-se por entrevistar os 

presidentes das Fundações e os principais responsáveis pelos projetos sociais 

desenvolvidos pelas empresas. No decorrer das entrevistas foi possível perceber que 

existia um gerente para cada projeto social desenvolvido pelas organizações e foram 

eles os próximos a serem entrevistados.  

A fase de entrevista com os presidentes das áreas sociais de todas as quatro 

siderúrgicas foi realizada em Belo Horizonte, na sede das empresas. Já a parte de 

entrevista com os gerentes de projetos foi feita nas cidades onde estão localizadas as 

usinas, no caso da Usiminas na cidade de Ipatinga, da Belgo em João Monlevade, da 

Acesita em Timóteo e da Gerdau Açominas em Ouro Branco.  

Para identificar as origens e a evolução da Responsabilidade Social Corporativa 

das siderúrgicas, foi preciso resgatar a história de vida de todos os participantes desse 

processo e para isso a melhor opção foi o uso de entrevistas abertas. A intenção, com 

isso, foi encorajar todos os atores organizacionais a se envolverem com os depoimentos 

e assim trazerem mais fatos para a pesquisa. Neste ponto, os roteiros de entrevistas 

constituem-se em instrumentos fundamentais para as atividades subseqüentes da 

pesquisa, pois eles sistematizam as informações articulando-as com os problemas e 

questões que motivaram o trabalho. No caso desta pesquisa utilizou-se de entrevistas 

semi-estruturadas. A entrevista semi-estruturada é baseada em questões norteadoras, 

desenvolvidas mediante um esquema básico, permitindo a captação imediata e corrente 

das informações desejadas, e, ainda, possibilita uma flexibilidade de adaptações para o 

aprofundamento de pontos levantados (LUDKE e ANDRÉ, 1986).  

Esse estudo comportou roteiros de entrevistas específicos para cada grupo de 

entrevistados (VER ANEXOS 1 e 2). Para os principais gestores das organizações, as 
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perguntas foram mais abrangentes para que eles pudessem manifestar se realmente as 

práticas de ação social fazem parte da estratégia e da cultura da empresa ou se estão 

separadas da essência do negócio. Para os gerentes, as perguntas foram mais 

direcionadas ao conhecimento dos projetos. Já com os aposentados e representantes da 

comunidade as questões buscaram explorar o resgate sobre os antecedentes que 

permearam as relações entre organização e município. 

 Por meio de uma busca feita nas Associações de Aposentados das siderúrgicas e 

até nas próprias empresas, foi possível identificar pessoas mais antigas das cidades onde 

estão localizadas as usinas estudadas. Após a identificação desses indivíduos, 

promoveu-se um trabalho de localização dos mesmos com o intuito de entrevista-los.  A 

TAB. 1 mostra as categorias e o número dos entrevistados de cada uma das siderúrgicas 

pesquisadas. 

 

TABELA 1 

ESTRATIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS POR CATEGORIA E NÚMERO 

DE PESSOAS 

CATEGORIAS ACESITA USIMINAS BELGO 
MINEIRA 

GERDAU 
AÇOMINAS 

TOTAL 

Principais Gestores e 
Presidentes de Fundações 

1 1 1 2 5 

Gerentes de Projetos Sociais 4 4 4 2 14 

Funcionários Antigos e 
Aposentados 

5 3 3 2 13 

Total de Entrevistas 10 8 8 6 32 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

No sentido de revelar se o exercício da ação social corporativa pode ser mais 

bem entendido por meio do contexto econômico e social de cada localidade em um 

determinado período foi também realizada uma coleta de informações e publicações 
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sobre a história de cada siderúrgica. A intenção foi subsidiar a análise das relações das 

indústrias com a comunidade e do surgimento e crescimento das cidades onde elas estão 

situadas. 

 

5.4 Análise dos Dados 

 

Para analisar a origem e a evolução das práticas sociais corporativas nas 

siderúrgicas mineiras, os depoimentos orais e os dados secundários coletados foram 

agrupados de acordo com os seguintes temas: as primeiras ações sociais para a 

instalação das plantas siderúrgicas; a repercussão dos investimentos posteriores na 

comunidade para a fixação da mão-de-obra local; a política de ação social atual e os 

caminhos trilhados pelas organizações e a comunidade, fruto do desenvolvimento 

industrial.  

 Por meio desse agrupamento temático foi possível identificar as origens e a 

evolução da responsabilidade social corporativa nas siderúrgicas mineiras, bem como a 

manifestação dos significados da ação social corporativa para funcionários e 

representantes das comunidades locais. Antes porém, selecionou-se os depoimentos 

orais relevantes, manifestados no conjunto de trajetórias individuais em cada unidade de 

análise que se associavam com os atributos da pesquisa 

Seguindo a perspectiva metodológica do estudo de múltiplos casos (YIN, 2005) 

a análise foi realizada, inicialmente, com cada siderúrgica em separado e, 

posteriormente, consolidou-se as concepções gerais sobre a prática da ação social 

corporativa na indústria siderúrgica mineira. Os tópicos seguintes tratam dos resultados 

da pesquisa. 
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6- OS ANTECEDENTES DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

NA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA MINEIRA 

  

Neste capítulo foram elucidadas as origens e a evolução das ações sociais 

corporativas nas siderúrgicas de Minas Gerais. Em função do Estado possuir ricas 

reservas de minério de ferro, a região acabou se tornando um celeiro de indústrias 

siderúrgicas, que tiveram forte impacto no desenvolvimento econômico do Brasil. Após 

uma panorâmica sobre a história da siderurgia no Brasil e em Minas Gerais são 

apresentadas as trajetórias da ação social corporativa das quatro siderúrgicas 

selecionadas para este estudo. 

  

6.1 Breve histórico da siderurgia no Brasil e em Minas Gerais 

 

A história da siderurgia no Brasil começa a se desenhar no início dos anos de 

1900. Com o delineamento do plano federal para a indústria brasileira elaborado em 

1909, iniciam-se os projetos de construção de usinas siderúrgicas com grande 

capacidade de produção. De acordo com Baer (1970) as potencialidades de produção do 

quadrilátero central de Minas Gerais, com a indicação de grandes jazidas de ferro e 

manganês e a estimativa de reservas de cerca de quatro bilhões de toneladas de minério, 

despertava o interesse de grupos estrangeiros, que acabaram promovendo uma 

verdadeira corrida para a compra de vastas extensões de terras, visando a exploração 

dos minerais. Esse episódio contribuiu para com a reação por parte do governo 

brasileiro e durante muito tempo manteve-se um impasse em relação a participação ou 

não de grupos estrangeiros na construção de usinas siderúrgicas (BAER, 1970).   
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As primeiras décadas do século XX foram de avanços para a siderurgia 

brasileira.  impulsionados pelo surto industrial verificado entre 1917 e 1930. Um fato 

interessante é que os governos brasileiros dos primeiros 30 anos do século XX se 

mostravam mais preocupados com a agricultura e principalmente com a produção do 

café, dando pouca atenção ao crescimento da indústria nacional. Mas a siderurgia era 

exceção: decretos governamentais concederam às empresas de ferro e aço diversos 

benefícios fiscais e outras vantagens para o seu desenvolvimento. Na ocasião, a 

produção brasileira era de apenas 36 mil toneladas anuais de gusa (BAER, 1970). 

A década de 30 registrou um grande aumento na produção siderúrgica nacional 

incentivada principalmente pelo crescimento, em 1937, da Cia Siderúrgica Belgo-

Mineira, primeira siderúrgica integrada do Brasil (LANARI) que inaugurava a usina de 

Monlevade, com capacidade inicial de 50 mil toneladas anuais de lingotes de aço. Ainda 

em 1937, são constituídas a companhia siderúrgica de Barra Mansa e a Companhia 

Metalúrgica de Barbará. Apesar disso, o Brasil continuava ainda muito dependente da 

importação de aços. Esse cenário de dependência dos produtos siderúrgicos importados 

só começou a mudar nos anos de 1940, com a ascensão de Getúlio Vargas à presidência 

do Brasil. Uma das metas do presidente era fazer com que a indústria de base brasileira 

crescesse e se nacionalizasse. 

Um dos grandes exemplos desse esforço foi a inauguração, em 1946, no 

município de Volta Redonda (RJ), da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) que 

começou a produzir coque metalúrgico. No mesmo ano, foram ativados os altos-fornos 

e a aciaria da siderúrgica e, em 1948, a área de laminação entrou em atividade, 

marcando o início da autonomia brasileira na produção de ferro e aço. Erguidas com 

financiamentos estrangeiros e fundos do Governo, as siderúrgicas nasciam e cresciam 

para preencher o vazio econômico do Brasil naquela época.  
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Em 1971 o governo federal criou o Plano Siderúrgico Nacional (PSN) com o 

objetivo de iniciar um novo ciclo de expansão e quadruplicar a produção das 

siderúrgicas. As maiores responsáveis em cumprir essa meta foram as empresas estatais, 

que então respondiam por cerca de 70% da produção nacional e detinham exclusividade 

nos produtos planos. Uma grande parte dessa produção era destinada à exportação. Em 

1973, foi inaugurada, no País, a primeira usina integrada produtora de aço que utilizava 

o processo de redução direta de minérios de ferro a base de gás natural, a Usina 

Siderúrgica da Bahia (USIBA). No mesmo ano foi criada a Siderurgia Brasileira S.A 

(SIDERBRÁS), estatal que passou a abarcar todas as siderúrgicas de controle acionário 

do governo central. Dez anos depois, entrou em operação, em Vitória (ES), a 

Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) e, em 1986, foi a vez da Açominas (uma das 

protagonistas deste estudo) iniciar suas atividades na cidade de Ouro Branco (MG). 

No Brasil, ao longo dos anos 80, a crise da dívida externa provocou o declínio da 

demanda interna por aço. O resultante excesso de capacidade forçou as siderúrgicas a 

exportar com menor retorno, de forma a garantir a colocação no mercado internacional e 

a manutenção da produção. Os lucros e investimentos sofreram queda significativa, 

devido à menor disponibilidade de crédito externo e aos baixos preços, tanto externos 

como internos – estes causados pelo controle de preços, fruto da política governamental 

de combate à inflação. Em 1988, iniciou-se um grande processo de privatização na 

siderurgia mundial, caracterizando uma nova etapa de constantes e profundas 

transformações no setor. A privatização da siderurgia brasileira também começou em 

1988, com o Plano de Saneamento do Sistema Siderbrás, realizando-se privatizações de 

menor porte. As siderúrgicas privatizadas eram produtoras de aços longos, as quais 

foram absorvidas principalmente pela Gerdau e pela Villares (MATOS, 2002). 
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 Após o período de grande recessão, o parque siderúrgico nacional iniciou a 

década de 90 contando com 43 empresas estatais e privadas, cinco delas integradas a 

coque, nove a carvão vegetal, duas integradas a redução direta e 27 semi-integradas, 

além de produtores independentes de ferro-gusa e carvão vegetal, que somavam cerca 

de 120 altos-fornos (MATOS, 2002). A instalação dessas unidades produtoras se 

concentrou principalmente no Estado de Minas Gerais e no eixo Rio-São Paulo, devido 

à proximidade com regiões ricas em matérias-primas empregadas na fabricação do aço, 

ou de locais com grande potencial de consumo. 

Nos primeiros anos da década de 90, era visível o esgotamento do modelo com 

forte presença do Estado na economia. Então, em 1991 começou o processo de 

privatização das siderúrgicas. Dois anos depois, em 1993, oito empresas estatais, com 

capacidade para produzir 19,5 milhões de toneladas (70% da produção nacional), 

tinham sido privatizadas. Entre 1994 e 2004, as siderúrgicas investiram US$ 13 bilhões, 

dando prioridade para modernização e atualização tecnológica das usinas. Em 1999, a 

produção brasileira de aço era de 25 milhões de toneladas no ano. (IBS, 2006) 

Cabe destacar também os investimentos destinados à preservação do ambiente 

no entorno das siderúrgicas. Com o avanço tecnológico dos fornos e a crescente 

demanda por produtos feitos de ferro e aço, as indústrias siderúrgicas aumentaram a 

produção e isso gerou problemas de poluição devido aos gases liberados na atmosfera 

pela queima do carvão vegetal. Em meados do século XIX, a produção diária de um 

alto-forno chegava a cerca de três toneladas, o que elevava ainda mais o consumo de 

carvão vegetal. A partir do século XX, as siderúrgicas aumentaram os investimentos em 

tecnologia de forma a reduzir o impacto da produção no meio ambiente e reforçar a 

segurança dos funcionários e da comunidade. 
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Pode-se dizer que o aço é um dos produtos mais recicláveis do mundo. Carros, 

geladeiras, fogões, latas, barras e arames tornam-se sucatas, que alimentam os fornos 

das usinas, produzindo novamente aço com a mesma qualidade. Além disso, as 

empresas siderúrgicas participam de acordos internacionais para preservar o meio 

ambiente. Na década de 90, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima estabeleceu a redução de emissão de gases de efeito estufa, estabelecendo que os 

países deveriam apresentar projetos na modalidade Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) (IBS, 2006). Durante a Convenção de Estocolmo, em 2004, os países se 

comprometeram a fazer um plano nacional de controle de Poluentes Orgânicos 

Persistentes (POP´s). Entre os segmentos comprometidos com essa nova agenda, 

encontram-se as indústrias siderúrgicas de diversas partes do mundo (IBS, 2006). 

Hoje, o parque produtor de aço brasileiro é constituído de 25 usinas, sendo 11 

integradas (produção a partir de minério de ferro) e 14 semi-integradas (produção a 

partir da reciclagem de sucata), administradas por sete grupos empresariais distintos 

(IBS, 2006). O setor é formado pela Acesita, Aços Villares, Belgo - Arcelor Brasil, 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), CST - Arcelor Brasil, Grupo Gerdau, 

Siderúrgica Barra Mansa, Usiminas / Cosipa, V&M do Brasil e Villares Metals. São 25 

usinas comandadas por 11 empresas. Entre pessoal efetivo e terceirizado, elas 

empregaram, em 2005, 98.756 pessoas (IBS, 2006). A previsão de investimentos no 

setor de 2005 a 2010 é de US$ 12,5 bilhões, com projeção de alcançar a capacidade 

instalada de 49,7 milhões de toneladas no final desses cinco anos.  

Dentro do cenário da indústria siderúrgica brasileira destaca-se as empresas 

instaladas no Estado de Minas Gerais. As sete empresas siderúrgicas mineiras (com um 

total de 11 usinas em operação) foram responsáveis, em 2005, por 35,4% de toda a 

produção brasileira, confirmando a posição do Estado como maior produtor brasileiro 
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de aço bruto. O parque siderúrgico instalado em Minas Gerais, que reúne 11 das 25 

usinas em operação no Brasil, é moderno, passa por constantes processos de 

reestruturação e ampliação e está em condições de oferecer ao mercado interno e 

externo produtos de alta qualidade. Um dos diferenciais competitivos da indústria 

siderúrgica mineira é o fato de o Estado também ser o maior produtor brasileiro de 

minério de ferro. O setor conta com matéria-prima de qualidade, em abundância e 

próxima das usinas. O tópico seguinte evidencia a história de crescimento e das relações 

de quatro das principais siderúrgicas mineiras com as comunidades locais. 

 

6.2 – Trajetórias da ação social corporativa em siderúrgicas mineiras 

  

 Nesse tópico será feito primeiramente uma contextualização da relação entre as 

práticas de ação social realizadas pelas siderúrgicas e a evolução e desenvolvimento das 

cidades e das comunidades diretamente afetadas por essas ações. 

 

6.2.1 – A Companhia Belgo Mineira e a cidade de João Monlevade 

 

 Em 11 de dezembro de 1921 a Companhia Siderúrgica Mineira em associação 

com o grupo belga-luxemburguês ARBED (Aciéries Réunies de Burbach – Eich – 

Deudelange), fundou a Siderúrgica Belgo Mineira. Antes mesmo da fundação da 

empresa, representantes da ARBED compraram a antiga propriedade de Jean 

Monlevade, em São José do Piracicaba, que viria a se transformar, posteriormente, no 

município de João Monlevade. 
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O segmento de siderurgia passou por um grande desenvolvimento, impulsionado 

também pelo incremento da indústria nacional, a partir dos anos 30. O presidente 

Getúlio Vargas tinha especial interesse pelo desenvolvimento industrial e, em 1931, 

reafirmou sua posição quando, em visita a Minas Gerais, se comprometeu a promover a 

ligação ferroviária entre a Estrada de Ferro Central do Brasil e a Vitória Minas para 

viabilizar a usina na região da antiga fazenda de Monlevade. 

Monlevade era ainda praticamente um imenso canteiro de obras quando entrou 

em operação o primeiro alto-forno. A primeira corrida de gusa ocorreu em 20 de julho 

de 1937. Para viabilizar a implantação da Usina em Monlevade foi necessária também a 

construção de toda a cidade em torno do antigo Solar Monlevade &ndash; residências, 

ruas, escola, hospital, clube e outras benfeitorias. Além desses investimentos a Belgo 

instalou vários outros núcleos comunitários pelo vale do rio Doce no sentido de 

viabilizar o manejo das matas de eucalipto para carvoejamento. 

 

 

Monlevade que era um fim de mundo, era assim um lugar 
inóspito e de difícil acesso. Então para levar engenheiros, 
técnicos, pessoas especializadas para a usina em Monlevade, a 
Belgo oferecia tudo. Então dava casa, comida, mingau para as 
crianças, luz das casas, até lavar as roupas das pessoas. Então 
eram oferecidos todos os benefícios para essa casta com o 
objetivo de manter a mão de obra na região. Nesse início a 
empresa oferecia muitos benefícios, e isso foi até mais ou menos 
o início da década de 1960. (Funcionário antigo da Belgo) 

 

 

 As origens de João Monlevade remontam de 1817 quando um nobre frânces, 

Jean Antoine Felix Dissandes de Monlevade, com apenas 28 anos de idade e recém-

formado em Engenharia de Minas chega ao Brasil. Ao chegar nas terras brasileiras, o 

jovem lançou-se em vários empreendimentos, entre eles, a instalação de uma fábrica de 
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ferro situada próximo ao arraial de São Miguel de Piracicaba, em Minas Gerais. 

Posteriormente essa fábrica e toda a região que pertencia ao nobre Jean Monlevade foi 

comprada para dar lugar à Siderúrgica Belgo Mineira e a cidade passou a ter o seu nome 

como uma homenagem (BELGO,2006). 

Os primeiros anos da Belgo em João Monlevade foram dedicados à viabilização 

da infra-estrutura necessária para a construção da usina e da cidade em si que começou 

a se desenvolver no entorno da companhia. Assim, a siderúrgica precisou investir em 

habitação, alimentação e assistência social para atrair a mão de obra para a região. Esse 

comportamento foi importante para a época, no sentido de desenvolver e fortalecer as 

relações entre a empresa e a comunidade: 

 

 

Bom, a Belgo sempre teve uma boa relação com a comunidade. No 
principio para garantir o próprio negócio, para conseguir manter a 
mão de obra você tinha que ter investimento na cidade. (Gerente da 
Fundação Belgo)  
 
 
Era preciso construir a usina de Monlevade e você tinha que ter 
atrativos para que as pessoas viessem trabalhar na usina. É a fase em 
que a Belgo era a dona da cidade. É uma fase em que se queimava 
uma lâmpada na casa em que o funcionário morava quem tinha que 
trocar era a Belgo. Olhando isso de uma perspectiva atual parece 
uma coisa impensável, mas era o que a época demandava e que era 
comum se fazer. (Presidente da Fundação Belgo) 
 
 
 

Com a edificação da usina foram se instalando comunidades nas adjacências da 

planta. O crescimento desses agrupamentos de pessoas ganhou o tamanho de cidade e 

fez com que a siderúrgica reformulasse as suas ações sociais. A Belgo deixa de se 

concentrar em investimentos privilegiando o amparo das pessoas direta ou 

indiretamente envolvidas com suas atividades siderúrgicas para centrar em dispêndios 

com a produção da usina:  
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[...] a Belgo veio antes da cidade, quando a Belgo foi para lá ainda 
era Rio Piracicaba, passou a se chamar João Monlevade a partir de 
1963 e 1964, quando emancipou e coincidiu com a época dela ir 
cortando esses vínculos umbilicais com a cidade. Foi uma época de 
trauma, porque estava todo acostumado, então ficou ao longo de uns 
25 anos, ela querendo afastar da comunidade, um ambiente bastante 
diferente do que tinha a 30 anos, então ela começou a ter um 
relacionamento,” olha eu não tenho nada com a comunidade, meu 
negócio é fazer aço aqui”.Aumentou a distância e passou a ter uma 
cultura essencialmente assistencialista, assim você quer mil então 
toma mil e volta só no ano que vem. (Funcionário antigo da Belgo) 

 

À medida que ia se desenvolvendo, a cidade de João Monlevade foi atraindo 

para as regiões do entorno um grande contingente de pessoas, que formaram bairros 

como o de Carneirinhos que existe até hoje. Décadas depois, a região já não era mais tão 

isolada, dispondo de ligação rodoviária e já não mais fazia sentido manter a cidade sob a 

administração da empresa. Em 29 de abril de 1964, portanto, João Monlevade tornou-se 

um município independente. A Belgo então, passou toda a infra-estrutura e os 

equipamentos urbanos para a municipalidade que, a partir daí, passou a administrar a 

cidade.  

Após a emancipação da cidade de João Monlevade a Belgo passou a exercer 

ações filantrópicas empresariais marcadas por traços assistencialistas que durou mais ou 

menos uns 30 anos. Nessa época a empresa não tinha muito compromisso com a 

atuação social e agia mais como um “bazar” onde a comunidade solicitava o que 

precisava. Esse período de consolidação e estreitamento das relações da empresa com a 

comunidade local propiciou o surgimento da personificação de quem doa: 

 

  

A empresa dava o que a comunidade pedia. Isso dava margem ao 
personalismo, ou seja, quem doa não é a Belgo é o Presidente da 
Belgo. A isso também se chama de clientelismo onde eu dou para uma 
pessoa, mas não dou para outra por ser de partido diferente, partição 
diferente, religião diferente e etc. (Presidente da Fundação Belgo)  
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A partir da década de 90, a Belgo experimenta uma outra etapa na trajetória de 

suas ações sociais corporativas, ou seja, a siderúrgica passa a atuar através de uma 

fundação. O presidente da Fundação Belgo identificou que essa mudança foi essencial, 

pois as doações feitas pela empresa, que giravam em torno de três milhões de reais por 

ano, era um negócio, em termos empresariais, insustentável. Não havia, por exemplo, 

como explicar aos acionistas o destino dos recursos e se eles geravam algum tipo de 

resultado para a comunidade e para a empresa:  

 

[...] a gente gastava em torno de três milhões de reais em doações 
para a comunidade e não sabia o que era feito com o dinheiro, que 
benefícios esse dinheiro gerava, então era um negócio insustentável. 
O que se falava para um acionista sobre o que tinha sido feito com o 
dinheiro? (Presidente da Fundação Belgo) 
 

 
[...] eu não sei qual o benefício desse tipo de ação. Só se beneficia 
aquele que precisa da doação sem nem saber se ele aplicou aquele 
recurso de maneira correta. A gente não queria saber, nós nos 
contentávamos em assinar o cheque, dali para lá nós não tínhamos 
nada com isso. (Presidente da Fundação Belgo) 

 

 

A Fundação Belgo então, passou a promover um novo estilo de ação social com 

programas específicos de atuação nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e cultura. 

Esses programas viabilizaram o desenvolvimento das comunidades da região de João 

Monlevade que antes se limitavam apenas a receber doações e que hoje através de uma 

nova gestão, aprenderam a gerar sua própria riqueza: 

 
 

Com o movimento da responsabilidade social, e a fundação em 98 do 
Instituto Ethos, nós reestruturamos a Fundação Belgo ampliando o 
leque de atuação que até então era só na área de cultura, a gente 
passa a atuar também nas áreas de meio ambiente, saúde e educação. 
Ela foi reestruturada no sentido de atuar como um apoio às usinas e à 
comunidade. (Presidente da Fundação Belgo) 
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Inexistia um controle sobre a aplicação dos recursos destinados a atender as 

necessidades sociais da comunidade. Além disso, com o aumento do volume de 

investimentos sociais era necessário estruturar as áreas de coordenação e implementação 

dos programas de ação corporativos. A ampliação da atuação social da empresa para 

diversas áreas acabou demandando um controle mais efetivo de suas ações: 

 
 
[...] aí nós desenvolvemos uma série de programas que atendem a 
todas as usinas de modo a socializar os gastos e os recursos. Em 
segundo, buscamos aplicar um modelo de gestão que fosse 
profissional à atuação social. Os programas são planejados, 
executados, controlados, avaliados tanto na avaliação de processos 
como na de resultados. (Presidente da Fundação Belgo) 

 

 

 O que se percebe pelos relatos acima é que as ações sociais corporativas 

favoreceram, em um primeiro instante, os investimentos em infra-estrutura básica de 

modo a assegurar condições de vida adequadas à fixação da mão-de-obra nos arredores 

da usina. O segundo momento é caracterizado pelo rompimento dos vínculos de capital 

destinados à comunidade. A empresa começa a centrar seus recursos em atividades de 

produção, ao mesmo tempo, em que o município de João Monlevade assume a 

administração da estrutura urbana edificada pela Belgo Mineira. Os gestores da 

siderúrgica passam a exercer uma postura mais filantrópica no relacionamento com a 

comunidade local praticando doações para demandas sociais específicas. A ausência de 

um controle maior sobre esses gastos e a necessidade de informar aos acionistas sobre a 

aplicação dos recursos com fins sociais justifica a legitimação de um posicionamento 

mais profissional no trato desses investimentos. A empresa então se estrutura e, por 

meio da Fundação Belgo, passa a gerir os seus projetos sociais. Na seqüência será 

analisada a trajetória da Acesita, siderúrgica de aços especiais, construída 

posteriormente à Belgo Mineira. 
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6.2.2 – A Acesita e a cidade de Timóteo 

 

Sob o pano de fundo dos acontecimentos que marcaram a evolução da Acesita 

como agente econômico, é possível visualizar como se estruturou e modificou a ação 

social da siderúrgica orientada à comunidade, desde os primeiros tempos, em que a vida 

da cidade de Timóteo dependia integralmente da empresa, até os dias de hoje. A Acesita 

S.A. foi fundada em 1944, num período em que, no Brasil, o Estado e os empresários 

buscavam suplantar a simples exploração do minério de ferro e estruturar um processo 

de industrialização e exportação dos recursos minerais. 

A criação da Acesita se viabilizou pela associação de empresários mineiros e 

norte-americanos, com o apoio do governo mineiro. É importante destacar que, nesse 

caso, a criação da empresa deu origem ao que viria a ser mais tarde o município de 

Timóteo, anteriormente uma pequena comunidade rural. A preparação do terreno para 

receber a usina demandou um grande esforço da mão de obra que migrou para atuar na 

região: 

 

Eu e os meus companheiros construímos a usina com os braços e com 
as mãos. A gente carregava madeira no ombro, não tinha essas 
máquinas que tem hoje, era tudo na força. Isso tudo aqui era um mato 
só e nós tínhamos que desbastar tudo e tinha muito bicho e muito 
calor. Primeiro eu vim sozinho, depois eu trouxe a família e a 
empresa ajudava a gente com o que a gente precisava. (Aposentado 
da Acesita) 
 
 
 

Tal qual a Belgo Mineira, os primeiros anos da Acesita foram dedicados à 

construção da infra-estrutura para o funcionamento da indústria, à montagem da usina e 

ao início da produção propriamente dita. A futura cidade começou a nascer em torno da 

companhia, com a construção de casas e conjuntos residenciais para funcionários, 

estradas e outras benfeitorias. Assim, Timóteo foi criada e mantida pela Acesita que 
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destinava recursos para a construção de escolas, postos de saúde, centros de lazer e de 

comércio, além de cuidar também da segurança pública e do transporte coletivo. O 

depoimento de representantes da Fundação Acesita resgata esse período: 

 

Historicamente coube à Acesita, logo no início quando ela comprou 
todos os terrenos dos sitiantes e dos fazendeiros, construir bairros, 
prédios públicos, igreja, hospital e tudo que a comunidade precisava. 
(Gerente da Fundação Acesita) 
 
A Acesita criou em torno de si toda a infra-estrutura para os 
empregados. Ou seja, a cidade cresceu por causa da empresa e isto 
criou uma dependência da comunidade em relação a ela. A empresa 
construiu todos os bairros, fornecia energia elétrica para toda a 
cidade, fazia o tratamento e abastecimento da água, a manutenção 
das casas e até a troca de lâmpadas. Ela era a proprietária do 
armazém, do açougue, da pocilga, da horta. Havia uma dependência 
muito grande, criando a cultura de que a Acesita era uma grande mãe, 
responsável por tudo. Esta postura foi necessária no início, pois a 
empresa precisava criar uma estrutura até mesmo para reter os 
empregados na região. (Ex-Presidente da Fundação Acesita).  

 

 

Um fato muito interessante marca a força da presença da empresa na cidade. Os 

moradores ainda manifestam uma forte identidade com a Acesita. No ano de 1979 foi 

efetuado um plebiscito para a escolha do nome da cidade – Acesita ou Timóteo. Apesar 

da maioria dos cidadãos terem optado por Acesita, a empresa não autorizou a utilização 

da nomenclatura, tendo sido homologado o nome de Timóteo para o município. Nas 

viagens realizadas pela pesquisadora observou-se na entrada da cidade uma grande 

placa escrita: “Bem vindos à Acesita!”. Para vários moradores a localidade ainda é 

tratada como Acesita. De acordo com a diretora da Fundação, o nome é usado inclusive 

pelas companhias de transporte rodoviário que atendem à cidade:  

 

A cultura da Acesita sempre foi de muita intimidade com a 
comunidade e acabou criando essa confusão. Uma vez eu fui para 
Belo Horizonte, logo quando eu cheguei aqui há muitos anos atrás, e 
quando eu cheguei na rodoviária para comprar a passagem para 
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voltar, eu pedi passagem para Timóteo e o funcionário da empresa de 
ônibus me falou que não tinha passagem para essa cidade. Eu só 
consegui voltar porque lembrei dessa associação da cidade com a 
empresa e pedi passagem para Acesita. (Diretora da Fundação Acesita) 

 

Após a primeira fase marcada por ações sociais direcionadas ao atendimento das 

necessidades de infra-estrutura para a comunidade local, a Acesita passou a exercer um 

papel mais filantrópico. Doações eram oferecidas à comunidade sem maiores 

expectativas de que ela própria tivesse iniciativas de auto-ajuda ou capacidades que 

pudessem ser mobilizadas para desencadear e sustentar processos de melhoria social. 

Essa etapa guarda coerência com a tradição presente na cultura brasileira caracterizada 

pelo traço paternalista. Prates e Barros (1997) lembram que o paternalismo é uma das 

manifestações da cultura brasileira que valoriza o poder do patriarca e a obediência dos 

membros do clã. Segundo os autores a rebeldia pode ser premiada com o rompimento 

das relações com as partes resistentes. Assim, as ações filantrópicas são estabelecidas 

muito em função dos interesses do detentor do capital.  

Durante as décadas de 50 e 60 desenvolve-se um processo de expansão das 

atividades da Acesita que ganha maior força em fins dos anos 60. Nesse período a 

atuação da Companhia se restringe aos objetivos específicos ligados à produção de aço. 

A criação do Município de Timóteo acontece em 1964 e a partir daí a empresa inicia 

uma nova fase, que vai levá-la, ainda na condição de estatal, a uma posição de destaque 

no setor siderúrgico mundial. Em fins da década de 80, alguns anos antes de sua 

privatização, a Acesita gerava mais de 8.000 empregos diretos e cerca de 25.000 

indiretos, em um município cuja população girava em torno de 55.000 habitantes. 

 

O sonho de todo mundo que nasce aqui em Timóteo é ser funcionário 
da Acesita. Sempre foi assim. Eu trabalhei, o meu filho trabalha, só os 
meus netos que não trabalham, mas todo mundo queria trabalhar 
porque a empresa sempre ajuda os funcionários com tudo. 
(Aposentado da Acesita) 
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Percebe-se que com o início das atividades da siderúrgica, a companhia 

valorizava a contratação de familiares de funcionários. Com o tempo essa política de 

Recursos Humanos foi redirecionada para ações que privilegiassem o incentivo à 

criação de negócios afins à siderurgia com o intuito de aproveitar a mão de obra local 

em funções sem vínculo empregatício com a usina.  

No bojo da abertura e modernização da economia brasileira, em 1992, ocorre a 

privatização da Acesita. A lógica do processo envolvia a reestruturação da empresa em 

busca de aumento de produtividade e competitividade. Com a privatização, abre-se 

também a oportunidade de se repensar a relação entre a Acesita e a comunidade. A 

organização começa a atuar muito mais “juntamente com a comunidade” do que “para a 

comunidade”. O depoimento da Diretora da Fundação exemplifica essa nova relação 

empresa-comunidade: 

 

[...] então quando foi aquela passagem da acesita privatizada... como 
seria o relacionamento dela com a comunidade? Tem um projeto que 
se chama até hoje Projeto Conviver que é dentro da empresa - tinha 
um momento de visita dos empregados e seus familiares pra dentro da 
usina, para conhecer a usina onde seus maridos trabalhavam e as 
pessoas aqui da comunidade vieram assistir, então eles perguntavam 
como que seria o relacionamento com a Acesita. Os funcionários 
perguntavam: “vocês vão criar agora uma escola modelo?” E a 
resposta foi “não”, nós vamos trabalhar com todas as escolas e todas 
as escolas terão futuramente as pessoas que tenham igual 
competência pra poder competir e pleitear uma vaga na Acesita 
(Diretora da Fundação Acesita). 

 

A atuação da empresa passa a ser mais de orientação do que de formação direta. 

Assim, o direcionamento da ação social se faz mais no sentido de capacitar os 

facilitadores, no caso os professores do setor público, do que instalar escolas no 

município. Uma nova etapa na política da empresa no campo das ações corporativas 

sociais é desencadeada com a criação, em 1994, da Fundação Acesita para o 
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Desenvolvimento Social. O depoimento seguinte fala dessa criação e do seu significado 

como ponto de partida de um processo de profissionalização da ação social da empresa: 

 

Nesse momento a empresa entendeu que tinha uma responsabilidade 
social perante a comunidade, mas que sua ação social não deveria 
acontecer dentro da estrutura produtiva da organização: se 
desenvolveria melhor com a criação de uma entidade para esse fim. 
Foi criada então a Fundação Acesita, em 14 de junho de 1994 para 
ser o braço social da empresa. (Ex-Presidente da Fundação Acesita). 
 
 
 

Nessa etapa de transição, a Acesita percebe que o modelo de filantropia até 

então praticado – expressão de uma postura reativa em relação às demandas ou 

circunstâncias sociais locais – podia gerar benefícios pontuais, mas tinha baixa 

capacidade de estimular o desenvolvimento de competências na própria comunidade 

para o desenvolvimento social. Certamente a cultura do período anterior ainda vigorava 

e a perspectiva paternalista deu lugar a uma postura mais assistencialista onde a 

presença do principal gestor ainda era muito marcante. Nesse momento, surgem novos 

desafios que demandarão um tipo de relacionamento diferente entre a empresa e a 

comunidade. 

 

A Acesita não tem como empregar todos os moradores da cidade mas 
ela cria programas que ajudam no desenvolvimento da comunidade. 
Acaba que todos são beneficiados direta ou indiretamente .(Membro 
da comunidade) 
 
 

Sob a inspiração dos projetos sociais, nasce o Programa Vale Cidadania e com 

ele um novo estilo de ação social da empresa – mais compartilhado, descentrado e 

estruturado para promover o fortalecimento da comunidade. Uma nova identidade 

institucional vai-se definindo tanto na autopercepção da equipe da Fundação Acesita, 
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quanto na forma pela qual a comunidade passa a perceber as ações da empresa nessa 

nova etapa. 

O Programa Vale Cidadania surge, assim, como concretização de uma 

consciência mais avançada da Acesita em relação à sua responsabilidade social. Nesse 

paradigma, as ações sociais não se limitam ao conceito restrito da fundação como 

“braço social da empresa”, operadora de programas concebidos internamente segundo 

uma ótica filantrópica e assistencialista, ou restrito à promoção da imagem institucional 

da mantenedora. Agora, a empresa busca transferir ao campo social as competências de 

planejamento e gestão derivadas do mundo empresarial. 

 

6.2.3 – A Usiminas e a cidade de Ipatinga 

 

A terceira siderúrgica objeto deste estudo é idealizada quase uma década depois 

da fundação da Acesita.  A idéia de construir uma grande indústria siderúrgica em 

Minas Gerais advém da mobilização da classe de empresários do Estado, preocupados 

com o excessivo deslocamento da produção de minério de ferro para outras regiões do 

país (PARDINI, 2004). Assim, no dia 25 de Abril de 1956, em um cenário brasileiro de 

euforia e otimismo gerado pelo Plano de Desenvolvimento do governo Kubitscheck, 

fundou-se a Usiminas - Usina Siderúrgica de Minas Gerais, no Horto de Nossa Senhora, 

atual Ipatinga. Naquele momento, se pensava que, quanto mais perto da Acesita, melhor 

seria a localização da Usiminas, em função das possíveis facilidades que a Acesita 

poderia proporcionar na implantação e operação da usina. 

Dois anos depois, em 1958, a Usiminas realizou uma joint venture com a Nippon 

Steel que perdura até os dias de hoje. A participação de capital estatal em parceria com 

capital japonês permitiu um estilo de gestão compartilhado nos moldes da iniciativa 
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privada. Assim como as duas outras siderúrgicas já descritas a empresa precisou investir 

pesadamente em infra-estrutura local: 

 

Quando a empresa foi instalada não tinha ninguém, não tinha nada, 
então, veja bem, foi montada uma empresa com toda a necessidade de 
preparar uma estrutura para suportar aquilo ali. Então, teve que se 
construir uma cidade. É diferente de montar uma empresa num local 
aonde existe toda uma infra-estrutura que você é obrigado a seguir o 
costume da cidade etc. E lá não, quando veio a Usiminas, com o povo 
japonês então, não tinha nada e todo mundo que foi para lá, foi no 
sentido de aventura. A Usiminas foi um projeto assim, interessante 
porque todo mundo foi no sentido de ocupar um espaço né, para 
atender uma necessidade básica de trabalho. (Aposentado da 
Usiminas) 
 
[...] aquilo era uma miséria, tinha o que uns 50 ou 100 casebres de 
homens trabalhando em regime semi-escravo, fazendo carvão com 
criança de 6 anos, 5 anos fazendo carvão é um ambiente que nós 
pegamos, não havia um médico, não havia uma escola, não havia 
estrada pra chegar lá, não havia água, não havia nada, e nós 
transformamos aquilo numa floração humana (Funcionário antigo da 
Usiminas). 
 
Quando a Usiminas chegou ao Vale do Aço, na década de 50, 
Ipatinga era uma pequena vila com 200 habitantes, marcada pela 
pobreza e sem qualquer perspectiva de futuro. Hoje, estamos 
conscientes de que paralelamente à construção da usina, usina de aço, 
estamos construindo uma cidade, cidade de homens, e que esses 
homens e essa cidade constituem, em última análise, o nosso principal 
objetivo. (Presidente da Fundação São Francisco Xavier) 

 
 

No período em que se iniciaram as obras para a construção da Usiminas, 

Ipatinga era um pequeno vilarejo com aproximadamente 60 casas e 300 habitantes 

(FSFX,2006). A cidade não apresentava infra-estrutura alguma para, durante o período 

de implantação da usina, receber uma população estimada em 10 mil habitantes. 

Ipatinga era cercada de pés de eucaliptos e não passava de uma simples cidade 

interiorana isolada do resto do mundo. Dois funcionários relembram do início da 

instalação da usina e da importância de contar com o know how da mão-de-obra 

japonesa:   
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É diferente de montar uma empresa num local aonde existe toda uma 
infra-estrutura que você é obrigado a seguir o costume da cidade etc. 
E lá não, quando veio a Usiminas, com o povo japonês então, não 
tinha nada e todo mundo que foi para lá, foi no sentido de aventura. A 
Usiminas foi um projeto assim, interessante porque todo mundo foi no 
sentido de ocupar um espaço né, para atender uma necessidade 
básica de trabalho (Funcionário antigo da Usiminas). 

 

Veja bem, a Usiminas abordava Ipatinga, naquela época em que o 
Brasil não tinha assim grandes pessoas preparadas para siderurgia 
né, então, tudo que veio realmente, veio do japonês, neste aspecto 
técnico. Nós tínhamos o quê? Gente que foi contratada da Belgo 
Mineira, da Mannesmann, da CSN, etc. Essas pessoas não tinham 
conhecimento então, o que veio daí foi do japonês (Aposentado da 
Usiminas). 
 
 

Paralela à construção da siderúrgica foram criadas condições para alojar os 

funcionários e os empregados responsáveis pela implantação da usina, garantindo-se 

assim a expansão do núcleo urbano. Coube também à Usiminas a responsabilidade 

pelos problemas de saúde, educação, lazer, transportes e comunicação, uma vez que os 

poderes públicos e a iniciativa privada não estavam em condições de atender a essas 

demandas. Seis anos após a fundação da Usiminas, no dia 26 de Outubro de 1962, o 

presidente João Goulart inaugurou a Usina Intendente Câmara; 24 horas depois, 

iniciava-se a primeira corrida de gusa (GOMES, 1990). 

Com a usina em funcionamento e a cidade mais desenvolvida, a Usiminas passa 

a se preocupar com o bem estar de seus funcionários que mesmo já estando instalados 

precisavam de uma infra-estrutura mais adequada. No mesmo ano de entrada em 

operação da usina, 1962, a Usiminas inaugurou o Colégio São Francisco Xavier, 

administrado em parceria com a Congregação Irmãs de Jesus da Santa Eucaristia (FSFX, 

2006). Em 1965, a empresa presenteia a comunidade com o Hospital Márcio Cunha. A 

siderúrgica então começa a desempenhar o papel de provedora das demandas da 

sociedade local, por meio de ações sociais com um perfil mais filantrópico: 
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[...] uma empresa igual a Usiminas quando se instalou aqui, quando 
ela veio para cá, ela já veio fazendo bem estar social. Ela já foi se 
instalando aqui por natureza própria, ela já veio fazendo esse bem 
estar social, porque ela foi gerando emprego, construindo hospital e 
outra coisa: eu estou fazendo bem estar social porque eu estou 
disponibilizando para a comunidade um sistema de primeira 
qualidade. (Presidente da Fundação São Francisco Xavier)  

 

A Usiminas fornece escola com um programa bolsa estudos e altos 
investimentos até a conclusão do ensino médio, com material escolar, 
uniforme, transporte, alimentação. (Presidente da Usiminas) 

 

Em dezembro de 1969 é criada a Fundação Francisco Xavier que assume a 

gestão das benfeitorias sociais da Usiminas (FSFX, 2006). Em relação à 

municipalização da infra-estrutura levantada pela siderúrgica, a empresa parece 

acompanhar mais de perto a administração pública local, apesar de se manifestar no 

discurso a desvinculação da organização com a política municipal: 

 

Mesmo com a entrada do PT [Partido dos Trabalhadores] aqui, a 
Usiminas nunca se faltou... Inicialmente quando o PT entrou com o 
Chico Ferramenta, naquela época em que ele era um técnico da 
Usiminas e que começou aquela relação com sindicato mais forte, a 
gente foi levando em banho-maria e nunca esquecendo  o seguinte: a 
comunidade e os próprios funcionários da Usiminas não tinham nada 
a ver com a política que hora estava no poder. Então depois disso ele 
mesmo viu o seguinte que não poderia estar fora do processo de 
acrescentar com a companhia Usiminas. (Presidente da Fundação São 
Francisco Xavier)  
 

 

A eleição para a prefeitura de um antigo funcionário da Usiminas pode ter 

representado, em um primeiro instante, uma preocupação para a empresa, pelo fato do 

mesmo pertencer a um partido tradicionalmente ligado aos movimentos trabalhistas. 

Esse temor vai sendo aos poucos minimizado com a conscientização da necessidade do 

trabalho conjunto município-organização. Ao contrário das duas outras siderúrgicas 

analisadas a Usiminas exerceu uma política de ação social mais efetiva na comunidade 

local. De acordo com o depoimento do presidente Fundação da empresa muito em 
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função do poder público não conseguir assumir certos investimentos em prol da 

melhora da qualidade de vida no município: 

 

Olha, a meu ver nós não temos que estar sempre explorando coisa do 
Estado. Nós já temos lá na constituição que saúde, educação é dever 
do Estado. Se nós fossemos esperar isso, se a Usiminas fosse esperar 
isso, nós não teríamos o que temos hoje. A Usiminas tem um zôo 
botânico, hoje nós temos a maior diversificação de planta, fazemos 
replantio e cuidamos da mata ciliar. Hoje, Ipatinga, a nossa cidade é 
a mais arborizada do Brasil. No próprio zôo botânico o que se tem 
plantado de arvore frutífera... você vê hoje aqui nós temos canarinho 
da terra. São coisas importantes que, muitas vezes, as pessoas não 
dão importância, mas quem esta aqui dentro, no interior, sabe quê 
que isso tem valor. Que se você deixar, isso vai acabando. A Usiminas, 
essa interação junto com o Estado eu acho o seguinte: não só as 
empresas privadas mas, também as pessoas físicas, não tem que 
esperar, eu acho que nós temos que cobrar. Por isso que nós estamos 
nesse país do jeito que esta aí (Presidente da Fundação São Francisco 
Xavier). 
 

O questionamento do papel do Estado vai de encontro ao debate sobre até que 

ponto a empresa deve ou não assumir uma postura mais social. O que está em jogo aqui 

é assegurar à população local a manutenção dos recursos naturais (BLAIR, 1998), 

ameaçados pela deteriorização do ambiente promovido pelo funcionamento da usina 

siderúrgica. Por outro lado, a organização para viabilizar esses projetos sociais tem que 

obter recursos financeiros provenientes de suas receitas e demonstrar aos acionistas a 

capacidade de retorno de seus investimentos (FRIEDMAN, 1977): 

 

[...] nós temos que ser socialmente responsáveis. Nós temos que gerar 
lucro. Eu não tenho missão, nem visão, nem faço responsabilidade 
social se eu não ganhar dinheiro, primeiro. A Fundação tem que 
ganhar dinheiro para se auto sustentar e para fazer responsabilidade 
social, isso talvez seja a primeira premissa (Presidente da Fundação 
São Francisco Xavier). 
 
 

Se a década de 1970 caracterizou um período de forte crescimento econômico, 

no início dos anos de 1980 o Brasil foi palco de uma profunda recessão, com o país 

convivendo com elevadas dívidas, inflação galopante, desemprego e queda do PIB. Para 
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a Usiminas esse período representou a necessidade de ajustamento estrutural para fazer 

frente à conjuntura da época. Foi executado um sério controle sobre os novos 

investimentos em função da manutenção de seu pessoal e melhor utilização de seus 

recursos físicos, financeiros e humanos.  

O dia 24 de Outubro de 1991 assinala o início de uma grande transformação na 

economia brasileira. Naquela data efetivou-se o Programa Nacional de Desestatização 

(PND), com a realização do leilão de privatização da Usiminas. A siderúrgica foi 

escolhida dentre várias empresas para dar início ao processo de privatização das 

principais estatais do país. A Usiminas inaugurava então um novo ciclo em sua história. 

Foram dados novos enfoques empresariais e culturais à Usiminas, preservando 

os valores e práticas construídas ao longo de seus quarenta anos. Paralelamente à nova 

adaptação da livre iniciativa, a Usiminas estabeleceu prioridades para o seu 

posicionamento no mercado siderúrgico, de forma competitiva e sustentável. Seus 

investimentos foram direcionados para as áreas de atualização tecnológica e ampliação 

da capacidade produtiva, visando a produção de aços de alto valor agregado. Neste 

ponto, a utilização de padronizações de qualidade ISO, uma exigência dos 

consumidores de produtos siderúrgicos, acabou refletindo na política de ação ambiental 

da companhia. 

Com o processo de privatização da siderurgia brasileira a Usiminas acabou 

adquirindo, em 1993, a Cosipa – Companhia Siderúrgica Paulista. A experiência do 

sucesso das ações sociais corporativas foi transplantada para o município de Cubatão, 

região da siderúrgica altamente afetada na época pelos gases poluentes da usina. Um 

funcionário antigo da usina que presenciou a integração das duas companhias relembra 

esses momentos: 
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[...] isso é uma cultura que a Usiminas tem há 40 anos, então trazendo 
também magotes enormes, dezenas e centenas de homens 
[funcionários da Cosipa] por cá [Ipatinga], eles viram primeiro um 
ambiente lindo que é a Usiminas. Você tem um milhão de metros 
quadrados de jardim dentro da usina. Isso não existe em lugar 
nenhum no mundo. Depois você tem 3 milhões de árvores plantadas, 
você tem animais que repovoaram, então, eles [funcionários da 
Cosipa] viram aquilo, acostumados com a poluição terrível em que a 
água do mar entrava dentro da água da .laminação, deteriorando e 
apodrecendo o aço. Nós tratamos da poluição do ar, da poluição de 
produtos sólidos, da poluição da água. Nós fomos mostrando a eles 
de que isso é possível fazer, agora é uma reeducação né, reeducação 
de adultos (Funcionário antigo da Usiminas). 

 

Fazendo um retrospecto da atuação da Usiminas ao longo dos seus primeiros 40 

anos, é possível verificar que a empresa formulou o planejamento urbanístico da cidade 

de Ipatinga e posteriormente de Cubatão. No município mineiro ergueu mais de 10 mil 

moradias, construiu escolas, hospital, mais de 20 clubes de esporte e lazer, estação de 

tratamento de água, postos de saúde, cooperativas de consumo e crédito, templos 

religiosos, teatros e centros culturais. Hoje, as ações sociais da empresa estão 

centralizadas na Fundação São Francisco Xavier (FSFX), instituição auto-sustentável 

que atua de maneira mais profissional frente às questões relacionadas à responsabilidade 

social da Usiminas. 

 

 

6.2.4 – A Açominas e a cidade de Ouro Branco 

 

 Ao contrário das outras três siderúrgicas que contribuíram decisivamente na 

formação dos municípios que surgiram no entorno das usinas, a Açominas veio 

posteriormente à cidade de Ouro Branco. A planta da siderúrgica foi instalada no 

município nos anos de 1966 e 1967. O histórico da região mostra que a localidade foi 

passagem da primeira “bandeira” paulista capitaneada por Miguel Garcia em 1694, que 

descobriu a jazida de ouro de coloração amarela, conhecida como “branco”, “ouro 
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branco”, em função de outra descoberta de um dos integrantes da expedição que, ao 

abandonarem o grupo e rumarem na direção do vale do Tripuí acharam “ouro escuro” 

(devido a presença de óxido de ferro) denominado então de “ouro preto” (RESENDE e 

SASSAKI, 2006). Findo o período do eldorado a cidade vivenciou os ciclos econômicos 

do vinho e da batata. Em meados da década de 1970, no embalo dos planos de 

desenvolvimento para o país, inicia-se na região o ciclo do aço. O município teve então 

que se aparelhar para receber a Açominas:  

 

[...] a empresa chega à cidade e praticamente tem que reconstruir 
essa cidade, então ela constrói um bairro, constrói um hospital para 
atender uma perspectiva daquelas pessoas que estavam chegando. 
Foi construído, desde o saneamento básico, até energia elétrica. Tudo 
por conta da Açominas. (Assessor da Diretoria) 
 
 
[...] a cidade que tinha 12 mil habitantes, de repente ela passa a ter 
12mil empregados entre diretos ou indiretos que vão morar ali. Casas 
sendo construídas, todo um impacto sócio ambiental ocorrendo 
perante aquela comunidade. A gente costuma falar que os nativos eles 
chamavam as pessoas de invasores. No aspecto psíquico social você 
tinha uma relação muito interessante, eram os invasores que estavam 
ocupando uma região centenária como Ouro Branco, que era uma 
cidade notadamente agrícola que trabalhava com o cultivo da batata. 
De repente a cidade é invadida, por uma modernidade, por uma 
tecnologia, por pessoas, das mais diferentes espécies, te tudo mais 
variado, de lucros, do Brasil inteiro vinha gente de todos os lugares 
para trabalhar. Isso acaba gerando uma relação com a empresa 
muito grande, que gerou uma relação de dependência que é histórica. 
Isso aconteceu em todas as usinas em um determinado momento. 
(Assessor da diretoria) 
 

 

 Diferentemente das outras três siderúrgicas que fizeram brotar os municípios 

formados no entorno de suas usinas, a região contava com toda uma infra-estutura 

municipal e a Açominas busca assim, conquistar seu espaço junto à população local.  

Como Ouro Branco era uma região semi-montanhosa foi preciso fazer uma 

terraplanagem, considerada um dos maiores deslocamento de terra já realizado em 

Minas Gerais (AÇOMINAS, 2006). Para a realização da obra, a cidade passou por um 
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processo de desapropriação que causou grande impacto na comunidade que até então 

era terminantemente agrícola e passou a ter que conviver com uma estrutura industrial. 

 A cidade de Ouro Branco que contava com aproximadamente 12 mil habitantes 

passa a ter em um pequeno espaço de tempo mais de 20 mil pessoas e para suportar esse 

novo contingente foi preciso criar um plano de desenvolvimento urbano onde a 

patrocinadora foi a Açominas. Instala-se aí uma grande dependência entre a comunidade 

e a empresa que vai perdurar durante muitos anos porque o tipo de empreendimento 

exigiu que a organização criasse uma infra-estrutura imprescindível para a manutenção 

da mão de obra responsável pela construção da usina e posteriormente para os 

funcionários que iriam ficar na cidade. 

 

 

[...] se já foi feita uma interferência muito grande na comunidade, 
então o que você vai fazer? Os nossos engenheiros eram os donos da 
cidade, você tirou esse profissional da casa dele então ele tinha que 
ter o mínimo de condição, de certo conforto, então tinha uma relação 
de dependência com a cidade e com os próprios funcionários. 
(Funcionário antigo da Açominas) 
 
 
A empresa está criando uma nova cidade, ela quase que se obriga a 
ser a patrocinadora de tudo, então ela tem policiamento, ela tem 
eletricidade, ela tem manutenção das casas que são construídas e as 
famílias estão mudando para Ouro Branco. É criar uma cidade 
mesmo, né, e isso gera uma relação da empresa na qual assim que ela 
se instala e passa a fase dos canteiros de obra e se começam a 
instalar as comunidades e famílias, gera uma relação com a empresa 
que é uma relação de muita dependência, veja, como eu te falei da 
manutenção das casas, queimava uma lâmpada e a empresa ia lá e 
trocava.(Funcionário Antigo da Açominas)  

 

Esse modelo de dependência da atuação da empresa com a comunidade é 

rompido bruscamente na década de 80 devido à falência econômica do Estado. Os 

recursos destinados à sustentação e manutenção desse modelo acabam e a população 

acostumada a receber tudo da empresa se sente totalmente abandonada. 
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O modelo implantado pelos PNDs , plano nacional de 
desenvolvimento econômico previa esse tipo de atitude. A empresa 
cumpre por uma necessidade, então ela cria uma infra-estrutura para 
uma necessidade e ao criar essa infra-estrutura ela está criando 
também uma série de benefícios para a população e ao mesmo tempo 
ela cria também malefícios no seguinte sentido: ela causa impacto 
naquela comunidade, ela gera uma dependência muito grande em 
conseqüência também do fato de não ter nada na região onde ela se 
instalou. (Funcionário antigo da Açominas) 
 
 
 
 

Em 1993 a Açominas é privatizada, mas um dos grupos que participou da privatização 

passa por problemas econômicos que são transferidos para a empresa que quase chega à 

falência. Mais uma vez a comunidade de Ouro Branco é afetada, pois a realidade da 

empresa reflete na região que sofre com as demissões e com a falta de assistência.  

 

[...] essa ruptura se dá em dois momentos, ela se dá pela quebra do 
Estado no sentido de fomentar esse tipo de desenvolvimento, num 
determinado momento os recursos minguaram acabou e aí vc tinha 
que falar para a população: ó não vai ser mais dessa forma, não tem 
mais esse tipo de apoio, a empresa não tem mais condição então é a 
primeira ruptura. A segunda ruptura se dá já no processo de 
privatização, onde também, a privatização se dá em 93, nós estamos 
falando aí de um período da historia brasileira que vai de 79 até o 
inicio da década de 90 de uma deterioração da economia brasileira 
muito grande então essa ruptura se dá em dois momentos, pela falta 
de recursos e outra pela decisão de que não tendo recurso e precisava 
privatizar, precisava de recurso para tocar aquele empreendimento, 
surge-se uma decisão governamental que esses apoios fossem 
retirados e já ocorrem pela falta de recurso e são consolidados depois 
a partir da privatização. (Funcionário Antigo da Açominas) 

 

 

 

[...] antes do período de privatização foi preciso contrabalancear os 
atos que estavam fazendo parte do ajuste da empresa, com as atitudes 
em relação à comunidade. A gente precisava sair daquela ação de 
dependência e estabelecer um novo tipo de relacionamento com a 
comunidade. Um relacionamento que a gente mantivesse a 
responsabilidade social, mas sem a noção de doação [...] (Gerente de 
Comunicação) 
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A empresa tinha o interesse no crescimento daquela pequena região, 
então você tem que começar a trabalhar um planejamento do 
crescimento não de uma forma filantrópica, mas numa perspectiva de 
parceria responsável. (Assessor da Diretoria) 
 
 
 
 

 Após a recuperação econômica da Açominas que passa a ser chamada de Gerdau 

Açominas, as ações sociais que até então tinham um caráter econômico e de 

sobrevivência da região, passam a ter um caráter mais social. Para isso a empresa criou 

uma estratégia de recuperação da alto estima da população da cidade para 

posteriormente atuar com projetos sociais nas áreas de educação, saúde, cultura e meio 

ambiente: 

 

Antes da privatização, as ações sociais tinham um caráter econômico 
mais de sobrevivência da região e após a privatização, quando a 
empresa vai recuperar o trabalho já feito, ela embute o aspecto social. 
(Gerente de Comunicação) 

 

[...] depois de 2000, quando a empresa se encontra em uma outra 
situação econômica, ela começa a provocar a sociedade que ainda 
está acostumada à cultura de “me dá um dinheiro aí”. A atuação 
passa a ser mais profissional, mais de uma orientação para aquilo 
que a própria comunidade é capaz de fazer. (Assessor de Diretoria) 
 

 

  

 Hoje as ações da Gerdau Açominas junto à comunidade de Ouro Branco, 

abrangem desde a educação até trabalhos de promoção humana, de parcerias 

agropecuárias e industriais e patrocínios culturais que promovem, incentivam e 

resgatam a cultura mineira e impulsionam o turismo na região de influência da usina. 
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7. EVOLUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

SOCIAL CORPORATIVA DAS SIDERÚRGICAS MINEIRAS 

 

 Depois de relatar o processo de desenvolvimento das cidades associado às 

práticas sociais realizadas pelas siderúrgicas estudas, será feito, nesse tópico, uma 

consolidação das informações coletadas identificando assim características comuns 

vividas pelas empresas. O período histórico em estudo vai de 1921 quando foi instalada 

a primeira siderúrgica em Minas Gerais, a Belgo Mineira, até os dias de hoje. Durante 

as décadas de 1950, 1960 e 1970, o Brasil foi marcado por uma forte presença estatal na 

elaboração de diversos planos cujo objetivo principal era o crescimento econômico. 

Esses planos de desenvolvimento foram decisivos para o comportamento da economia 

brasileira ao longo de sua história. Nesse período, o governo federal considerava como 

prioridade o crescimento do setor siderúrgico. 

 Embaladas pelas instalações das grandes usinas siderúrgicas, as cidades de João 

Monlevade, Timóteo, Ipatinga e Ouro Branco cresceram e se transformaram em pólos 

urbanos com grande representatividade no cenário mineiro. Para chegarem às cidades 

que são hoje, elas passaram por várias etapas que marcaram as vidas das suas 

comunidades. Associado à esse processo de crescimento natural devido aos grandes 

investimentos feitos para as instalações das usinas, houve uma preocupação por parte 

das siderúrgicas em desenvolver ações sociais que seriam importantes para atrair e 

manter mão de obra. 

 A análise da história das quatro siderúrgicas confirma uma alternância nos 

significados e interesses estratégicos da ação social corporativa. Três fases foram 

identificadas no período estudado: a paternalista, a assistencialista e a profissional. A 

primeira fase foi marcada por uma relação de dependência entre a empresa e a 

comunidade ao seu redor. Essa dependência se justificava principalmente pelo caráter 
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dos empreendimentos que tinham como base a implantação de siderúrgicas em locais 

inóspitos, sem mão de obra e com uma população essencialmente agrícola. Assim, as 

empresas criavam condições de infra-estrutura no sentido de incentivar os trabalhadores 

a migrarem para complexos urbanos edificados no entorno da planta industrial. Com 

essa realidade a empresa tinha que suprir as necessidades mais básicas das regiões como 

moradia, transporte, segurança, fornecimento de água e luz, escolas e até lazer. 

Essa relação tutelar conduzida pelas organizações durou até os municípios se 

munirem de condições administrativas para gerenciar os equipamentos urbanos gerados 

pelas siderúrgicas. Com o início das operações siderúrgicas, o foco da ação corporativa 

passou a ter como pilares a geração de lucros, a criação de empregos e a garantia da 

segurança no ambiente de trabalho. A responsabilidade social passa a ser exercida tendo 

como norte os princípios da filantropia. O papel paternalista da organização cede lugar 

ao papel assistencialista dos principais gestores. Cabe aos executivos a iniciativa de 

adotar medidas que atendam às demandas dos “desfavorecidos”. O que de fato persiste 

neste período é o assistencialismo, bastante fortalecido pela responsabilidade do 

indivíduo, quase que uma personalização da ação responsável pelas doações da 

organização. 

 Na terceira fase identificada, as decisões empresariais deixam de ser atribuídas 

apenas aos indivíduos e a organização resgata o papel de agente das ações sociais para a 

comunidade. A responsabilidade pessoal é substituída pela noção de responsabilidade 

corporativa, migrando de uma perspectiva individualista para uma perspectiva 

organizacional. Essa etapa, denominada de gestão social profissional, oficializa a 

postura responsável das siderúrgicas. As organizações assumem a implementação e 

controle dos projetos sociais investidos na comunidade e incorporam na estrutura de 

governança a gestão de investimentos sociais. 
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A institucionalização das relações com as comunidades é intermediada pelas 

Fundações, criadas para gerir atividades organizadas nas áreas de educação, saúde, 

cultura, meio ambiente e voluntariado. Das quatro siderúrgicas pesquisadas, três (Belgo 

Mineira, Acesita e Usiminas) optaram pela estrutura de Fundação, que permite uma 

autonomia da gestão social e conta com benefícios fiscais do governo. Por meio das 

Fundações é possível buscar parcerias com órgãos públicos, instituições nacionais e 

internacionais no sentido de implementar as políticas de ação social propostas. 

 O Quadro 6 mostra as principais características que marcaram todo o processo 

de evolução das práticas de ação social desenvolvidas pelas siderúrgicas. 

 

QUADRO 6 

EVOLUÇÃO DAS PRÁTICAS DE AÇÃO SOCIAL 

FASE PATERNALISTA FASE 
ASSISTENCIALISTA 

FASE PROFISSIONAL 

- Manutenção das condições de 
existência das cidades; 
 
- Dependência absoluta da 
comunidade à empresa. 

- Filantropia assistencialista; 
- Reação às demandas; 
- Ausência de prioridades e 
critérios; 
- Personalização de quem doa. 
 

- Profissionalização da ação 
social; 
- Programas próprios destinados 
à comunidade; 
- Parcerias e alianças; 
- Foco no fortalecimento do 
capital social. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS 

FUTUROS 

 

8.1 - Conclusões  

 

Este estudo objetivou entender as razões que levam as organizações do setor 

siderúrgico a implementarem ações sociais corporativas. Tomou-se como ponto de 

partida a possibilidade de que através da análise do contexto histórico das relações entre 
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organização e comunidade se pudesse chegar aos significados da Responsabilidade 

Social Corporativa. Para isso foi utilizada a metodologia de história oral que através do 

seu caráter investigativo sobre o passado, pode esclarecer as minúcias dos 

acontecimentos que se transformaram na realidade atual. 

Com a análise dos significados da RSC embasados na percepção de indivíduos 

que influenciaram ou foram afetados pelo processo de construção das usinas, chegou-se 

a resultados que podem enriquecer os estudos sobre os novos papéis organizacionais. 

Essa colocação leva a uma questão crucial: Qual o propósito da existência de uma 

empresa? Em seu recente livro “Fundamentos da Empresa Relevante”, Almeida (2006) 

fala que muitos autores ainda acreditam que o único objetivo da empresa é tão-somente 

o lucro, sem o qual ela não sobrevive. Ele concorda que a empresa precisa do lucro para 

investir em seu desenvolvimento e para remunerar o capital nela empregado, mas ele 

também fala que essa afirmativa pode ser verdadeira, mas não corresponde a toda a 

verdade. 

Para Almeida (2006) aqueles que criam empreendimentos que assumem papel 

influente na coletividade são movidos por outras razões além do lucro. O que os inspira 

está relacionado à vontade de construir para o desenvolvimento da sociedade e que eles 

tendem a ver a organização como uma comunidade humana de trabalho e menos como 

ente econômico que serve para produzir bens e serviços. Para reforçar sua idéia o autor 

convenientemente lembra de José Mindlin, um dos ícones do empresariado e da 

intelectualidade brasileira: [A empresa é um] “instrumento de desenvolvimento social. 

O lucro neste caso só é uma finalidade no sentido de permitir que a empresa seja um 

bom instrumento de promoção do bem-estar social”. 

O presente trabalho, através de entrevistas com líderes e representantes de quatro 

siderúrgicas mineiras (Belgo, Acesita, Gerdau Açominas e Usiminas) e com o auxílio 
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da metodologia de história oral, conseguiu construir uma idéia sobre o papel social 

dessas empresas e sobre a essência das ações sociais desenvolvidas por elas. Os 

momentos históricos nortearam as decisões de investimento de todas as empresas 

estudadas e percebeu-se após a pesquisa, que a preocupação com o bem estar da 

comunidade em cada época, foi estrategicamente visto como fator de sustentação do 

negócio.   

Nesse momento, é importante colocar novamente o pensamente de Almeida 

(2006) que fala que não se pode separar uma organização, de qualquer natureza, do 

contexto da comunidade onde ela está inserida. Ele destaca que a empresa nada mais é 

do que o anel de uma grande cadeia, formada por vários elos entrelaçados e que a força 

e a segurança da corrente são determinadas pela qualidade de seus elos – o 

fortalecimento ou enfraquecimento de um deles será responsável pela força ou fraqueza 

de toda a cadeia. Por isso, interessa ao elo empresa que o elo sociedade seja forte o 

bastante para beneficiar toda a corrente.  

No caso especifico da pesquisa, constatou-se que o contexto histórico 

determinou qual prática social seria adotada no sentido de fortalecer a estrutura empresa 

comunidade. Essas práticas sociais foram tão demarcadas nas quatro siderúrgicas que 

foi possível identificar três fases distintas de atuação: a fase paternalista, a 

assistencialista e a profissional. 

 A fase paternalista se caracterizou por uma relação de dependência entre as 

siderúrgicas e as comunidades. No sentido de atrair e manter mão de obra, as empresas 

tiveram que montar uma infra-estrutura que consistia desde a construção de casas, 

fornecimento de água e luz até troca de lâmpadas e mamadeira para crianças. Logo 

depois, quando as empresas perceberam que não podiam manter mais essa estrutura de 

dependência, elas iniciam um processo de afastamento e delegação de responsabilidades 
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para o governo. Esse período foi identificado como a fase assistencialista onde a 

empresa sai de cena e a pessoa do executivo passa a ser o canalizador dos recursos para 

práticas sociais. 

Privatização, globalização, exportação, os tempos eram outros e as empresas 

também precisavam mudar sua forma de atuação social perante a comunidade. 

Configura-se então a fase profissional e as empresas passam a atuar como parceiras das 

comunidades, ou seja, elas transferem para a sociedade sua expertise em gestão e 

através desse conhecimento as comunidades se tornam capazes de articularem seus 

próprios projetos. 

Essas fases coincidem e são justificadas por um estudo feito por Franco (2003) 

onde ele faz uma análise de três gerações de políticas sociais desenvolvidas pelo 

governo: política de intervenção centralizada do Estado, política pública de oferta 

governamental descentralizada e política pública de parceria entre Estado e sociedade 

para o investimento no desenvolvimento social. 

Segundo Franco (2003) nos anos de 1980 predominaram as políticas de 

intervenção centralizada do Estado, quer pela atuação paternalista de atores políticos 

populistas, quer por setores oligárquicos conservadores. Nesse período as políticas 

sociais desenvolvidas pelo governo concorrem mais para a manutenção da pobreza do 

que para sua erradicação. Nos anos de 1990 predominaram as políticas públicas 

universais baseadas na oferta estatal. O universalismo é a forma de política social que 

nasce e se desenvolve com a ampliação do conceito de cidadania, ou seja, com base na 

concepção de que existem direitos sociais indissociáveis à existência de qualquer 

cidadão. Já nos primeiros anos do século 21, Franco (2003) fala das políticas multi e 

intersetoriais de desenvolvimento social e não apenas de gasto estatal para satisfazer 

necessidades setoriais. 
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Realmente o comportamento das siderúrgicas em relação às suas práticas sociais 

foi muitas vezes influenciado por políticas sociais adotadas pelo governo. Mais uma vez 

a constatação de que os significados da RSC, reflexo das práticas sociais, vão variar 

conforme o contexto histórico. É como se fosse um trem e seus vagões onde a 

locomotiva é o governo com suas políticas que vão determinando momentos históricos 

e os vagões são as empresas e a sociedade que vão tendo atitudes ligadas e influenciadas 

por esse motor principal. 

A constatação das três fases: paternalista, assistencialista e profissional só foi 

possível no momento em que se levaram em consideração todos os relatos feitos pelos 

membros das siderúrgicas nas entrevistas colhidas durante a pesquisa. Delgado (2006) 

fala que reconhecer o passado é também, na dinâmica da história, construir 

conhecimento, defender o presente e resguardá-lo como matéria-prima para o futuro, ou 

seja, o conhecimento sobre o passado enriquece o presente com resíduos ampliados 

sobre o tempo que já se foi. Nesse sentido, o método de história oral se mostrou uma 

eficiente ferramenta para entender a dinâmica que a Responsabilidade Social 

Corporativa pode assumir no tempo. Nos casos do segmento siderúrgico as ações 

sociais variaram de acordo com os interesses corporativos: atrair mão-de-obra mantê-la 

e consolidar a imagem da empresa.  

 Embora as definições da RSC variem de acordo com o contexto histórico e 

social em que são formuladas, existe hoje um consenso de que uma empresa 

socialmente responsável deve reconhecer o impacto que suas atividades causam sobre a 

sociedade na qual está inserida. Por isso, uma quarta dimensão conceitual da 

responsabilidade social também foi vislumbrada a partir do momento em que são 

levadas em consideração as pressões que as organizações estão sofrendo no que se 

refere à preservação do meio ambiente e ao controle da pobreza mundial. Muitas 
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empresas adotam hoje ações de sustentabilidade social como estratégias centrais no 

exercício dos negócios. Se essa tendência de fato se confirmar, a necessidade de avaliar 

o impacto de cada decisão organizacional em relação aos malefícios para o ambiente 

social deve direcionar o plano estratégico das organizações em um futuro próximo.  

 

 

8.2 – Limitações da Pesquisa 

 

 Juntamente com as conclusões da pesquisa, algumas limitações devem ser 

assinaladas. Em primeiro lugar, a existência de poucos estudos conduzidos no Brasil 

com foco nas origens históricas da Responsabilidade Social Corporativa.  Como uma 

outra limitação pode-se citar o pequeno número de entrevistas com representantes da 

comunidade do entorno das siderúrgicas, que poderiam ter dado uma contribuição maior 

sobre suas percepções a respeito das práticas sociais desenvolvidas pelas empresas. 

 Os fatos de os estudos de casos terem sido feitos apenas em empresas mineiras 

também pode ser considerado como uma limitação, pois as evidências encontradas 

sobre os significados da Responsabilidade Social Corporativa podem traduzir uma 

realidade da região. Por fim, é importante enfatizar que com relação à análise dos 

resultados pode-se afirmar que o mesmo lidou com percepções, opiniões e avaliações 

altamente subjetivas e até certo ponto, com informações desconhecidas por parte dos 

entrevistados, visto que o tema Responsabilidade Social Corporativa é relativamente 

novo e não possui um conceito fechado. Com isso a interpretação dos resultados passa a 

ser muito mais complexa. 
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8.3 – Sugestões para Estudos Futuros  

 

 O tema Responsabilidade Social Corporativa é um campo relativamente novo na 

pesquisa acadêmica no Brasil. A grande complexidade do assunto encontra solo fértil 

para o desenvolvimento de novos estudos. Nesse sentido, com base nos resultados 

obtidos e a partir das situações vivenciadas durante o desenvolvimento do trabalho, 

podem-se sugerir algumas idéias para futuras pesquisas. 

 A primeira seria fazer um levantamento mais abrangente junto a um universo 

maior de empresas situadas em diferentes regiões do Brasil. Além disso, como dito na 

conclusão, uma nova dimensão está sendo analisada pelas empresas – a sustentabilidade. 

A partir daí podem surgir vários estudos com enfoques nessa nova estratégia 

organizacional que leva em consideração aspectos econômicos, sociais e ambientais.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO COM FUNCIONÁRIOS COM MAIS 
DE 20 ANOS DE CASA, APOSENTADOS E RESIDENTES ANTIGOS 

 
 
OBJETIVO: VERIFICAR A EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS  
                     PELAS AÇÕES SOCIAIS DAS ORGANIZAÇÕES NO DECORRER DO  
                     TEMPO. 
 
1) Como era a cidade antes da empresa siderúrgica chegar? 
 
2) É possível identificar as origens e a evolução das ações sociais desenvolvidas 
pela empresa? 

 
3) Quais foram as melhorias realizadas pela empresa na comunidade? 

 
4) Porque a empresa deve se preocupar com o bem estar de seus funcionários e da 
comunidade? 

 
5) Na sua opinião, qual o significado das ações sociais praticadas pela empresa? 

 
6) É possível identificar mudanças na forma com que a empresa lidou com os 
benefícios concedidos aos funcionários e á população? 

 
7) Quais são as ações praticadas pela empresa em relação ao meio ambiente? 
Sempre foi assim? 

 
8) Como é hoje a atuação social da empresa? 

 
9) Quais são os interesses da empresa quando ela atua com projetos sociais na 
comunidade? 

 
10) Caracterize os tipos de ações sociais promovidas pela organização no tempo. 

 
11)  Você considera que as práticas de responsabilidade social fazem parte do plano 
estratégico da empresa? 

 
12) Como é feita a divulgação das ações sociais realizadas pela empresa? Os 
funcionários ficam sabendo das práticas sociais realizadas pela empresa? 

 
13) Você acha que os funcionários se sentem orgulhosos de trabalharem numa 
empresa que pratica responsabilidade social ou você acha que essa idéia ainda 
não chegou até todos? 

 
14) Um investimento social geralmente é de médio a longo prazo em contrapartida 
os resultados financeiros de uma empresa devem ser apresentados em curtíssimo 
prazo. Como você vê esse contraste e como um diretor pode lidar com esse 
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dilema na hora de justificar uma verba para a área social numa reunião com os 
acionistas?   

 
 

ANEXO 2 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO COM OS PRINCIPAIS 

GESTORES E GERENTES DE PROJETOS 

 
 
OBJETIVO: IDENTIFICAR OS MOTIVOS PARA A AÇÃO SOCIAL 
CORPORATIVA  
 
 
1) Como iniciaram as atividades de ação social da organização? 
 
2) Quais os principais motivos que levam a organização a investir em projetos sociais? 
 
3) Até onde vai a responsabilidade social da empresa e do Estado? 
 
4) A empresa interage com os órgãos governamentais para identificar as necessidades 
da comunidade em relação a determinadas demandas? 
 
5) Ao investir em projetos sociais, a empresa enxerga algumas oportunidades de 
negócio? 
 
 
Processos de escolha e elaboração dos projetos sociais 
 
 
1) Como são definidas as prioridades sociais que a organização quer atender? 
 
2) Quem participa do processo de decisão dos investimentos sociais? 
 
3) De que forma as práticas de responsabilidade social se transformam em estratégias 
empresariais ou vice-versa? 
 
4) Os órgãos governamentais participam das escolhas dos projetos sociais a serem 
implementados pela empresa? De que maneira? 
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ANEXO 3 
 
QUADRO 7: DADOS HISTÓRICOS DA SIDERÚRGICA BELGO MINEIRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Belgo (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA EVENTO HISTÓRICO 

Década de 1920 Fundação da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira 
Entrada em operação do 1º Forno 

Década de 1930 Inauguração da usina de João Monlevade 
Década de 1940 Entrada em operação de mais 3 Altos Fornos 

Entrada em operação da 1ª Sinterização da América Latina 
Entrada em operação da Usina Hidrelétrica de Amorim 

Década de 1950 Aquisição do controle acionário da Samitri - S.A. 
Fundação da Companhia Agrícola e Florestal Santa Bárbara 

Década de 1960 Entrada em operação do Laminador Duo Reversível 
Década de 1970 Fundação da ABEB - Associação Beneficente dos Empregados 

da Belgo –Mineira; 
Fundação da Samarco Mineração S.A.; 
Fundação da BMB - Belgo-Mineira Bekaert Artefatos de Arame 
Ltda; 

Década de 1980 Entrada em operação do 5º Alto –Forno; 
Aquisição do controle acionário da Jossan da Bahia S.A.; 
Fundação da Bemex - Belgo-Mineira Comercial Exportadora S.A.; 
Fundação da BMS - Belgo-Mineira Sistemas Ltda.; 
Criação da Fundação Belgo-Mineira. 

Década de 1990 Criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural Belgo-
Mineira; 
Inauguração do Centro de Educação Ambiental (CEAM); 
Certificação da Belgo-Mineira na Norma ISO 9002; 
Comemoração dos 75 anos de fundação da Belgo-Mineira. 

Ano 2000 Venda das empresas do Setor de Mineração – Samitri e 
Samarco; 
Premiação da Belgo como uma das 10 melhores empresas do 
Brasil em responsabilidade social, pela revista Exame; 
Belgo é indicada, pelo terceiro ano consecutivo, uma das 11 
empresas modelo em Responsabilidade Social no País pela 
Revista Exame; 
Belgo conclui, em março, a operação de compra da Mendes 
Júnior Siderurgia; 
Belgo é eleita, pelo quarto ano consecutivo, Empresa Modelo em 
Cidadania e Responsabilidade Social, pelo Guia Exame de Boa 
Cidadania Corporativa. 
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ANEXO 4 
 
QUADRO 8: DADOS HISTÓRICOS DA SIDERÚRGICA USIMINAS 
 
DATA EVENTO HISTÓRICO 
Década de 1950 O acordo Lanari- Horikoshi foi assinado em 03 de junho de 1957; 

No dia 16 de agosto de 1958, pelas mãos do então Presidente da 
República Juscelino Kubitscheck, foi cravada solenemente a 
estaca inicial para a construção da Usina Intendente Câmara; 
A Usiminas assumiu, então, paralela à sua construção, criar 
condições para alojar seus funcionários e os empregados da 
construção civil, além de desenvolver um plano de urbanização, 
garantindo a expansão do núcleo urbano. 

Década de 1960 Inauguração da Usina Intendente Câmara; 
O Presidente João Goulart acende o Alto Forno nº 1, dando início 
às operações da Usiminas; 
Inauguração do Hospital Márcio Cunha. 

Década de 1970 A Usiminas Mecânica foi fundada pela Usiminas, em 21 de 
outubro de 1970; 
O Centro de Pesquisa da Usiminas foi inaugurado em 26 de 
outubro de 1971. 

Década de 1980 A nova sede da Usiminas, em Belo Horizonte, na região da 
Pampulha; 
Alto Forno nº 3: 10 milhões de toneladas de Gusa; 
O Projeto Xerimbabo e as crianças participantes; 
A Associação Esportiva e Recreativa Usipa comemorou 25 anos 
de fundação em 25 de março de 1984. 

Década de 1990 A privatização da Usiminas no dia 24 de outubro de 1991; 
Seu novo posicionamento propiciou a formação do Sistema 
Usiminas; 
Assembléia do novo conselho da Usiminas após a Privatização; 
Usiminas foi a primeira usina do Brasil e segunda do mundo a 
alcançar o certificado ISO 14001. 

Ano 2000 Em maio de 2005 a Usiminas - líder do Sistema Usiminas - 
concluiu a operação de fechamento de capital da Cosipa; 
Também em 2005, a Usiminas anunciou sua participação, em 
conjunto com o grupo Techint, em uma grande empresa 
siderúrgica denominada Ternium; 
A Usiminas fez sua estréia na Latibex (bolsa espanhola onde são 
negociados apenas papéis de empresas latino americanas) em 5 
julho de 2005; 
O Sistema Usiminas registrou, no período de 2005, um lucro 
líquido recorde em sua história. 

Fonte: Usiminas (2006) 
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ANEXO 5 
 

 
QUADRO 9: DADOS HISTÓRICOS DA SIDERÚRGICA ACESITA 

 
DATA EVENTO HISTÓRICO 
Década de 1940 A Acesita é fundada, em 31 de outubro de 1944, pelos 

engenheiros Amyntas Jacques de Moraes, Percival Farqhuar e 
Athos de Lemos Rache; 
As obras de instalação da siderúrgica, no então povoado de 
Timóteo, às margens do Rio Piracicaba, Minas Gerais, são 
financiadas pelo Banco do Brasil; 
Ocorre a primeira corrida de gusa do alto-forno nº 1 em 1949. 

Década de 1950 O Banco do Brasil converte os créditos do financiamento em 
participação societária e se transforma no sócio majoritário, com 
78% do capital social da companhia em 1951; 
O controle acionário é transferido para o Banco do Brasil em 
1952; 
A Acesita busca manter sua estabilidade financeira e tem início o 
primeiro plano de expansão em 1957. 

Década de 1960 Fim da primeira fase de expansão, que dobrou a capacidade 
inicial da Usina em 1963; 
Timóteo se emancipa de Coronel Fabriciano em 29 de abril 
de 1964; 
Em 1965, início oficial da fabricação de aço inox; 
É aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento, que lança as 
diretrizes para a segunda expansão da empresa em 1969. 

Década de 1970 Encerra-se em 1972, a segunda fase de expansão, que eleva a 
capacidade da Acesita para 300.000t/ano; 
Tem início a terceira expansão e a formação do atual complexo 
empresarial da Acesita em 1977. 

Década de 1980 A Acesita ingressa nos anos 80 com o projeto siderúrgico 
integrado de aços especiais e uma linha de produção abrangente, 
servindo à indústria nacional na fabricação de produtos do 
cotidiano doméstico; 
Tem início em 1985 o desenvolvimento de uma política de 
participação ativa no mercado internacional. 

Década de 1990 Em 1992 a Acesita é privatizada; 
Tem início a expansão da capacidade produtiva da empresa, por 
meio de investimentos em treinamento, produtividade e 
rendimento dos equipamentos; 
A Acesita cria a Fundação Acesita para o Desenvolvimento 
Social, atuando nas áreas de educação, cultura, meio ambiente e 
ação comunitária em 1994; 
A Acesita concebe e passa a incentivar o projeto "Timóteo, 
Capital do Inox", com o objetivo de tornar o município um centro 
fornecedor de produtos e serviços a partir do aço inoxidável. 

Ano 2000 Investimentos em meio ambiente deixam a Usina completamente 
adequada, o que leva à certificação da ISO 14001; 
De 2001 para 2002 é criada a Arcelor – resultado da fusão dos 
grupos europeus Usinor, Arbed e Aceralia, formando, à época, o 
maior complexo da siderurgia mundial. 

Fonte: Acesita (2006) 
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QUADRO 10: DADOS HISTÓRICOS DA SIDERÚRGICA GERDAU 
AÇOMINAS 

 
DATA EVENTO HISTÓRICO 
Década de 1920 O Presidente da República Arthur Bernardes assina o decreto 

4.801, de 09/01, que autoriza a criação de uma siderúrgica no 
vale do Paraopega em 1924. 

Década de 1960 O Presidente da República Arthur Bernardes assina o decreto 
4.801, de 09/01, que autoriza a criação de uma siderúrgica no 
vale do Paraopega em 1968. 

Década de 1970 Em 1975 O governo de Minas Gerais assume o controle 
acionário da empresa; 
O governo de Minas Gerais transfere o controle acionário da 
Açominas para a holding estatal Siderúrgica Brasileira S.A – 
Siderbrás. A transferência é feita através de acordo de 
acionistas no dia 07 de Outubro de 1976; 
Iniciam as obras de engenharia civil do Alto-forno em 1977. 

Década de 1980 O Presidente da República, João Figueiredo, assina o decreto 
90.929, dando à Usina o nome de Presidente Arthur Bernardes; 
O Presidente da Republica, José Sarney inaugura a usina 
Presidente Arthur Bernardes, em Ouro Branco em 1986. 

Década de 1990 É lançado o plano de privatização das siderúrgicas estatais em 
1991; 
É fundado o Clube de Participação Acionária dos Empregados da 
Açominas – CEA; 
A Aço Minas Gerais S.A – Açominas é privatizada. O leilão é 
vencido pelo consórcio formado pelo CEA, Mendes Junior, Banco 
Econômico, BCN, Benge/Credireal, CVRD e Aços Vilares. 
Primeiro acordo de acionistas garante o controle acionário da 
empresa para a Mendes Junior e o CEA; 
O Diretor Presidente do Grupo Gerdau, José Gerdau 
Johannpeter, é eleito Presidente do Conselho de Administração 
da Açominas e o Diretor do CEA, Marcos Antonio Pepino, é eleito 
o Vice Presidente do Conselho. Gerdau, Natstell, Econômico e 
CEA capitalizam a Empresa. 
 

Ano 2000 O Grupo Gerdau compra ações da Natstell e assume posição 
majoritária no controle acionário da Açominas; 
Acordo de acionistas passa a ter dois signatários, Gerdau e CEA; 
A Açominas e o Grupo Gerdau anunciam a integração de seus 
ativos financeiros, criando a Gerdau Açominas S.A., empresa que 
responde pelas operações do Grupo Gerdau no Brasil. 

Fonte: Açominas (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 


