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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 no 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. 


