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Resumo:  
 

Esta dissertação pretende colaborar com a pesquisa de responsabilidade social com enfoque nos 

mecanismos de controle e avaliação das ações sociais corporativas que nos últimos anos vem ganhando 

relevância no contexto corporativo. A expectativa é de que essa ação possa beneficiar tanto as 

comunidades carentes como a própria empresa, na medida em que atenda aos interesses do stakeholders 

diretamente envolvidos. No entanto, ainda existe considerável ceticismo em relação aos efeitos das ações 

sociais corporativas. Para que ela se torne uma prática de gestão sólida, é de fundamental importância 

evidenciar os resultados alcançados. Até o momento, o que se tem percebido é que as avaliações estão 

focadas em processos, ou seja, concentram-se na busca por detectar as dificuldades que ocorrem na 

programação, administração e controle das ações sociais. Por outro lado, a avaliação de impacto que 

procura determinar em que medida o projeto alcança seus objetivos e quais são seus efeitos secundários 

(previstos e não previstos) ainda não foi incorporada pelos gestores aos programa sociais das empresas 

pesquisadas, apesar de na literatura pesquisada existirem vários modelos. O discurso de que as ações 

sociais incorporam as estratégias corporativas é bastante contundente, bem como a participação dos 

stakeholders na implementação dessas ações. No aspecto operacional, é grande a dificuldade em avaliar 

os projetos sociais com os parceiros diretamente envolvidos, pela dificuldade na definição de indicadores 

consistente, que permitam medir o alcance do objetivo específico. A pesquisa constatou que ainda falta 

uma cultura de avaliação do ponto de vista da gestão de resultados, ou seja, as empresas estão mais 

preocupadas em divulgar suas ações sociais do que efetivamente evidenciar os resultados delas. Apesar da 

preocupação em alinhar o crescimento corporativo com o desenvolvimento auto-sustentável das regiões 

de influência social, econômica e ambiental das siderúrgicas mineiras, as dificuldades em sistematizar as 

ações sociais e na operacionalização do conceito de responsabilidade social, que ainda é bastante confuso, 

e pela demanda social sempre crescente, podem vir a ser um fator da não incorporação da avaliação de 

impacto na cultura da organização. 
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