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Resumo 
 

Este trabalho trata de um estudo qualitativo de múltiplos casos, tendo como locus de pesquisa 

cinco hotéis do litoral pernambucano, no qual foi analisada a relação entre o Desempenho 

Social Empresarial (DSE), o Gerenciamento de Impressões (GI) e a Imagem Socialmente 

Responsável pretendida. Essa relação foi investigada a partir da análise do DSE, da 

identificação dos aspectos de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) presentes na 

Imagem Organizacional Pretendida, assim como da identificação das táticas de GI utilizadas 

por essas empresas para construir uma reputação socialmente responsável. Como arcabouço 

teórico foram utilizados os conceitos de Responsabilidade Social Empresarial e Desempenho 

Social Empresarial de Carroll, Teoria do Stakeholder de Freeman, Imagem Organizacional 

Pretendida de Brown et al. e Gerenciamento de Impressões Organizacional de Mohamed, 

Gardner e Paolillo. Os dados foram coletados através de observação direta, questionário, 

documentos e entrevistas, aplicados aos membros da alta administração. Os resultados obtidos 

indicam que: a) Os gerentes do setor hoteleiro começam a reconhecer a relevância da RSE 

para seus negócios, mas possuem uma visão limitada do tema; b) Os stakeholders que 

recebem um maior foco da conduta social são os funcionários, membros da comunidade local 

e o meio ambiente; c) Apesar de não se empenharem significativamente em comunicar 

aspectos de RSE, os hotéis consideram os clientes como principais stakeholders-alvo de suas 

comunicações, denotando uma preocupação em obter vantagens econômicas dessa 

comunicação; d) Apesar de utilizarem algumas táticas de GI para construir uma reputação 

socialmente responsável, a maioria dos hotéis estudados não realiza um planejamento 

deliberado para esse fim; e) Verifica-se que há uma maior utilização das táticas de GI para 

influenciar a reputação de stakeholders que têm um menor contato direto com as atividades 

dos hotéis. 

 
 
Palavras-chaves: Responsabilidade social empresarial. Desempenho social empresarial. 
Imagem organizacional. Gerenciamento de impressões. 
 



Abstract 
 

This work presents a qualitative study of multiple cases, using as locus of research five 

hotels in Pernambuco coastline, in which was analyzed the relation between Corporate Social 

Performance (CSP), Organizational Impression Management (OIM) and Socially Responsible 

Intended Image. This relation was investigated based on the analysis of CSP, the 

identification of aspects of Corporate Social Responsibility (CSR) in the Intended 

Organizational Image, as well as on the identification of OIM tactics used by these 

organizations to build a social responsible reputation. As theoretical framework were used 

Carroll’s concepts of Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance, 

Freeman’s Stakeholder Theory, Brown et al.’s Intended Organizational Image and Mohamed, 

Gardner and Paolillo’s Organizational Impression Management. Data were collected through 

direct observation, questionnaire, documents and interviews, applied to members of top 

management. The results indicate that: a) Managers of the hosting sector are becoming aware 

of the importance of CSR to business but still lack a thorough perspective; b) The social 

behavior focuses mainly on the stakeholders: employees, local community members and the 

natural environment; c) Despite their lack of emphasis on communication of CSR aspects, the 

hotels consider clients as their main target stakeholders for their communications, showing 

concern in achieving economic advantages as a result of this communication; d) In spite of 

using some OIM strategies to build a social responsible reputation, most of the studied hotels 

do not develop a deliberate planning for this purpose; e) The OIM tactics are more used to 

influence the reputation of stakeholders who have less direct contact with hotels’ activities. 

 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility. Corporate Social Performance. Organizational 
Image. Impression Management. 
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1 Introdução 
 

O conceito e a efetividade da responsabilidade social empresarial (RSE) vêm sendo 

intensamente debatidos no meio acadêmico e na mídia sobre negócios. Enquanto há 

defensores de que as empresas não devem desviar-se de sua função comercial, outros 

argumentam que existe uma obrigação moral de ajudarem a cuidar da sociedade (WOOLSEY, 

2007). No Brasil, onde o Estado nem sempre cumpre o seu papel de prestar serviços básicos à 

população, muitas empresas estão assumindo algumas dessas funções. Tal situação levanta a 

questão sobre a motivação para se adotar essas práticas, se é realmente uma preocupação com 

a sociedade em geral, ou apenas uma estratégia para melhorar a imagem perante os 

consumidores e desta forma obter vantagem competitiva (HERZOG, 2007b). 

Muito se tem discutido sobre porque as empresas devem, ou não, ser socialmente 

responsáveis e sobre as vantagens que elas podem obter em termos de competitividade e 

criação de valor. Observa-se, porém, que pouca atenção tem sido dada aos processos pelos 

quais as empresas realmente adotam essa postura em seus negócios e sobre a autenticidade 

das imagens que estas projetam. Para Mendonça e Amantino-de-Andrade (2003), na busca 

pela legitimidade, quando os stakeholders endossam e dão suporte às ações organizacionais, 

muitas empresas brasileiras estão adotando ações de divulgação de uma imagem socialmente 

responsável. 

Mendonça e Gonçalves (2004) propõem que os motivos para as organizações se 

engajarem em ações de RSE são diversos, podendo ser porque visualizam nisso oportunidades 

de negócio; por se preocuparem em manter um relacionamento harmonioso e ético com todos 

que compõem os seus grupos de interesse, sejam estes clientes, fornecedores, governo, 

acionistas ou sociedade; e existem aquelas que atuam como empresas cidadãs, ao 

contribuírem para o desenvolvimento social e por assumirem esse compromisso. Segundo os 

autores, o ambiente social exerce pressão para que as organizações adotem ações de 

responsabilidade social, podendo estimular tanto as que possuem valores condizentes com 

essas ações, quanto as que apenas se engajam numa estratégia de construir uma reputação 

favorável para o mercado (MENDONÇA e GONÇALVES, 2004). 

Acredita-se que uma reputação socialmente responsável possa influenciar a 

preferência dos consumidores por seus produtos, o que motivaria as organizações a 
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empregarem táticas de gerenciamento de impressões (GI) organizacional como uma forma de 

obter legitimidade no ambiente em que atuam. Segundo Mohamed, Gardner e Paolillo (1999), 

o GI refere-se à regulação de ações e/ou informações para moldar a percepção dos outros 

sobre si. Ao utilizarem o GI, as organizações procuram fazer com que os atributos de imagem 

pretendida favoráveis às mesmas façam parte da imagem que os stakeholders externos fazem 

delas (reputação). 

A alta administração é quem seleciona quais atributos e características da organização 

se pretende posicionar na mente dos stakeholders, definindo dessa forma a imagem 

pretendida para cada público-alvo (BROWN et al., 2006). Essa seleção se baseia na sua 

percepção das necessidades, valores e crenças desses stakeholders. A definição de quem são 

os stakeholders organizacionais e de quais são as responsabilidades perante os mesmos, 

porém, não é uma decisão objetiva e racional, mas é mediada pela cognição dos membros das 

organizações (SCOTT; LANE, 2000; MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997). 

O desempenho social empresarial refere-se ao comportamento de uma empresa em 

relação às responsabilidades perante seus stakeholders e pode ser dividido em diferentes 

dimensões de atuação. Carroll (1979) dividiu o desempenho social empresarial em quatro 

dimensões, conforme o foco de atuação responsável: econômica, legal, ética e voluntária1. 

Diversos estudos acadêmicos tratam das práticas exemplares das empresas consideradas 

“socialmente responsáveis” e de como estas divulgam publicamente seu comprometimento 

com a responsabilidade social, particularmente envolvendo-se com atividades da dimensão 

voluntária (WHETTEN; RANDS; GODFREY, 2002). Segundo os autores, ao analisar-se todo 

o conjunto de práticas corporativas, porém, poucas empresas realmente merecem esse rótulo. 

Para se avaliar a atuação das empresas no âmbito da RSE, ou o comportamento social 

das mesmas, foram desenvolvidos diversos tipos de indicadores, tais como os do Instituto 

Ethos e do Global Reporting Initiative O modelo ECP-Social, de Pasa (2004), buscou reunir 

diversos modelos de indicadores sociais, ao propor a avaliação da “estrutura de mercado”, 

“conduta social” e “performance social”. Ao avaliar a conduta social a partir desse modelo, 

pressupõe-se ser possível analisar como está ocorrendo a prática das empresas em relação à 

RSE. 

O campo empírico escolhido para realização dessa pesquisa foi o setor hoteleiro do 

litoral pernambucano, em que ainda existem poucos estudos sobre RSE. Como estratégia de 

pesquisa foi realizado um estudo de múltiplos casos, o que levou à escolha de cinco hotéis, 

                                                 
1 Do original em inglês: economic, legal, ethical, discretionary (CARROLL, 1979). A tradução como 
“voluntária” está presente em Bateman e Snell (2006). 
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selecionados preferencialmente os de grande ou médio porte e que atendessem ao critério de 

acessibilidade. 

Pretendeu-se avaliar a congruência entre a imagem socialmente responsável 

pretendida e a conduta social, identificando-se como o gerenciamento de impressões está 

sendo empregado para comunicar as diferentes dimensões da responsabilidade social para 

seus stakeholders e para moldar as percepções dos mesmos sobre os atributos de imagem 

organizacional. 

Optou-se por adotar neste estudo um foco apenas nas opiniões e ações dos membros 

das organizações, desta forma a reputação de fato construída na mente dos stakeholders 

externos não foi investigada, uma vez que a percepção dos membros quanto a essa reputação 

(imagem construída) é que irá influenciar suas ações, o que não corresponde necessariamente 

à reputação. A reputação é tratada como um resultado das ações concernentes à conduta social 

e ao GI, pois é influenciada por estes aspectos. A Figura 1 representa as relações entre os 

conceitos estudados. 

 

 

Figura 1 (1) Esquema teórico da dissertação 
Fonte: Baseado em Carroll (1979), Mitchell, Agle e Wood (1997), Pasa (2004), Brown et al. 

(2006), Mohamed, Gardner e Paolillo (1999) e Mendonça e Gonçalves (2004) 
 

Diante do que foi exposto anteriormente, definiu-se o problema de pesquisa, expresso 

em forma de pergunta: “Como a conduta social e o gerenciamento de impressões são 

utilizados para formar uma reputação socialmente responsável?” 
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1.1. Objetivos de pesquisa 

Para se responder à pergunta de pesquisa foram traçados os objetivos geral e 

específicos, descritos a seguir. 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar a utilização da conduta social e do gerenciamento de impressões para formar 

uma reputação socialmente responsável. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

1. Analisar a definição de responsabilidade social adotada pelas empresas, os 

stakeholders considerados e os elementos enfatizados na conduta social; 

2. Identificar aspectos de responsabilidade social empresarial na imagem 

organizacional pretendida; 

3. Identificar quais táticas2 de gerenciamento de impressões são utilizadas para a 

construção de uma reputação socialmente responsável. 

 

 

1.2. Relevância e justificativa da pesquisa 

Buscou-se com esta pesquisa, de cunho teórico-empírico, colaborar para o avanço na 

teoria de gerenciamento de impressões (GI) organizacional, ao verificar empiricamente uma 

parte do modelo proposto por Mendonça e Gonçalves (2004) (ver Anexo A), que oferece um 

instrumento de avaliação da legitimidade das ações de responsabilidade social e comunicação 

corporativa. Ao aplicar o modelo, este trabalho procurou explorar a questão das práticas/ações 

de responsabilidade social corporativa (RSC)3, as ações de GI organizacional e a definição 

dos públicos-chave (stakeholders), contribuindo para verificar a relação (que foi proposta 

teoricamente) entre esses três aspectos. 

                                                 
2 Na literatura sobre Gerenciamento de Impressões utiliza-se tanto o termo “estratégias” quanto “táticas”; optou-
se pelo segundo por ser o termo empregado no modelo de Mohamed, Gardner e Paolillo (1999), adotado neste 
trabalho. 
3 Neste trabalho RSC e RSE são considerados sinônimos. 
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A análise das práticas/ ações de RSE do modelo de Mendonça e Gonçalves (2004) foi 

baseada no modelo de Desempenho Social Empresarial de Carroll (1979) e no modelo ECP-

Social, de Pasa (2004). A metodologia de mapeamento cognitivo aplicada nesta pesquisa 

também trouxe uma possibilidade de utilização com o modelo de Pasa (2004), ao permitir um 

diagnóstico mais profundo da visão dos gerentes sobre RSE e das decisões nessa esfera. 

Foram identificados poucos estudos em RSE no setor hoteleiro, logo uma investigação 

em profundidade do desempenho social dessas empresas contribui para o conhecimento de 

como o conceito de RSE está disseminado no setor, já que não existe consenso teórico nem 

prático sobre como as empresas devem agir em relação ao tema. 

Com este trabalho pretendeu-se colaborar com a atuação de empresas que precisam de 

uma ferramenta que permita avaliar a congruência entre seu desempenho social e o que ela 

comunica para os stakeholders. Isso pode ajudar a evitar críticas que estão se tornando mais 

freqüentes sobre empresas que fazem muita propaganda da sua RSE sem que tenham um 

desempenho consistente em suas diversas esferas. 
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2 Fundamentação teórico-empírica 

 

Nesta seção serão apresentados os temas relacionados ao problema de pesquisa e que 

foram analisados para definição dos objetivos do estudo: responsabilidade social empresarial, 

desempenho social empresarial e gerenciamento de impressões organizacional. 

A fundamentação teórica foi desenvolvida a partir de uma visão sócio-construtivista, 

que segundo Schwandt (2007), focaliza nos processos e interações sociais e tem suas bases na 

obra de Peter Berger e Thomas Luckmann, A construção social da realidade, de 1966. Ao se 

adotar essa corrente de pensamento, toma-se como pressuposto que os atores sociais 

reconhecem, produzem e reproduzem ações sociais, passando a produzir um entendimento 

intersubjetivo de circunstâncias específicas, objetos, conceitos, enfim, do mundo em que 

vivem. 

 

 

2.1 Responsabilidade social empresarial 

A questão da responsabilidade das empresas perante a sociedade começou a ser 

discutida com maior intensidade a partir do crescimento das primeiras grandes corporações, 

no fim do século XIX, mas foi a partir da década de 1940 que se intensificou a produção de 

textos formais sobre o tema (CARROLL, 1999; WHETTEN; RANDS; GODFREY, 2002). A 

princípio, o foco da discussão era na atuação responsável do “homem de negócios”, como no 

trabalho seminal de Howard Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, de 1953, que 

trata do impacto das decisões corporativas sobre a sociedade e da conseqüente 

responsabilidade de respeitar seus objetivos e valores (CARROLL, 1999).  

A crescente aceitação do tema e o direcionamento do foco de análise para as 

corporações, e não mais sobre os indivíduos à frente delas, provocou intensas críticas, 

lideradas pelo economista Milton Friedman (WHETTEN; RANDS; GODFREY, 2002). 

Friedman (1970) defendia que a responsabilidade social das empresas é gerar lucros e não se 

envolver em resolver problemas sociais, que deveriam ser tratados pelo Estado. A 

contribuição das empresas deveria se resumir a gerar empregos, fornecer bens e serviços e 

pagar seus impostos. Na visão do autor, quando um executivo decide agir de forma a gerar 
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benefícios sociais, tais como não reajustar preços para ajudar a conter a inflação, contratando 

mão-de-obra menos qualificada para reduzir a pobreza, ele está gastando os recursos 

financeiros dos acionistas, clientes e empregados. Como um agente que gerencia esses 

recursos, ele deveria priorizar seus interesses e não de terceiros (FRIEDMAN, 1970). As suas 

críticas baseavam-se num entendimento da RSE como atividades que vão além do core 

business e de que cumprir obrigações éticas e legais é simplesmente parte da condução 

normal de um negócio. 

Um defensor contemporâneo das idéias de Friedman é Robert Reich, que em seu livro 

“Supercapitalism” defende que o movimento de responsabilidade corporativa é uma farsa, 

pois as empresas existem para gerar lucros e usam a responsabilidade social apenas para 

melhorar sua imagem perante a sociedade e dessa forma obter ganhos econômicos 

(HERZOG, 2007). Segundo Reich (2008, p. 12), “As empresas não são cidadãs. São pilhas de 

contratos. O objetivo das empresas é participar do jogo econômico com o máximo de 

agressividade e eficácia. O desafio pra nós, cidadãos, é impedir que imponham as regras do 

jogo”. O conceito de RSE que Reich adota é semelhante ao de Friedman, ao considerar que 

quando as empresas fazem alguma ação aparentemente social ou ambiental, mas que também 

lhes traz economia, melhoria da imagem ou da força de trabalho, isso não é RSE, mas apenas 

“bons negócios” (WOOLSEY, 2007). Quando os autores criticam a RSE, eles estão se 

referindo às ações voluntárias adotadas pelas empresas, sem incluir aspectos como o 

cumprimento de leis, políticas de relacionamento com os consumidores, controle dos 

impactos ambientais e sociais. 

As críticas à RSE estimularam o desenvolvimento de novos conceitos, que pregavam 

um foco maior sobre as questões mais relacionadas às atividades-fim das empresas e aos 

impactos de suas atividades sobre a sociedade e o meio ambiente (WHETTEN; RANDS; 

GODFREY, 2002). Um conceito bastante difundido e influente no meio acadêmico foi o 

elaborado por Carroll (1979), que separa a RSE em quatro dimensões distintas: econômica, 

legal, ética e voluntária (Figura 2). A dimensão econômica refere-se ao papel das empresas na 

economia, de produzir bens e serviços que a sociedade deseja e vendê-los de forma a obter 

lucro. A dimensão legal envolve o cumprimento de leis e regulamentos, enquanto que a ética 

implica no cumprimento de normas éticas não necessariamente previstas em lei, mas que a 

sociedade espera que sejam cumpridas. As responsabilidades voluntárias incluem atividades 

que não são impostas às empresas, nem por lei, normas éticas e nem necessidades 

econômicas. Inclui ações como doações para instituições de caridade, treinamentos para 

pessoas desempregadas e creche para filhos de funcionários (CARROLL, 1979). A separação 
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do conceito de RSE em diferentes dimensões contribuiu para evitar a confusão do termo com 

filantropia e a incluir o controle de impactos negativos no escopo da discussão. 

 

Responsabilidades
Econômicas

Responsabilidades
Legais

Responsabilidades
Éticas

Responsabilidades
Voluntárias

Responsabilidades
Econômicas

Responsabilidades
Legais

Responsabilidades
Éticas

Responsabilidades
Voluntárias

 

Figura 2 (2)- Dimensões da RSE 
Fonte: Carroll (1979, p. 499) 

 

Carroll (1979) propõe que as categorias de RSE seguem uma ordem de prioridade, 

com a econômica sendo a primeira, seguida pela legal, ética e voluntária. Uma pesquisa 

realizada com 241 CEOs por Aupperle, Carroll e Hatfield (1985) confirmou essa priorização, 

além de encontrar uma alta correlação entre as categorias legal, ética e voluntária, que os 

autores denominaram “preocupação com a sociedade”. A categoria econômica foi 

denominada de “preocupação com desempenho econômico” e mostrou uma correlação 

negativa em relação às outras três categorias. Os autores identificaram que existem 

administradores com uma maior orientação social (maior foco nas dimensões legal, ética e 

voluntária) ou econômica e nem todos enxergam a RSE como um conceito que engloba as 

quatro dimensões. Outra importante conclusão desse estudo foi de que a responsabilidade 

econômica não é vista por todos como parte da RSE, mas como algo que “as empresas fazem 

para si mesmas” (CARROLL, 1999, p. 287). 

Bovens (1998) colabora para esclarecer o conceito de RSE a partir da análise 

etimológica da palavra “responsabilidade”, diferenciando cinco idéias distintas: 

responsabilidade como causa; responsabilização; capacidade; tarefa ou virtude. A 

responsabilidade como causa traz a idéia de quem ou o que provocou um determinado evento. 
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Como responsabilização, tem um sentido de “ser responsável por” e de responder por 

resultados, especialmente os negativos, de determinados atos empresariais. Inclui os aspectos 

legais e semi-legais (obrigações impostas à empresa mas não previstas em lei). 

Responsabilidade como tarefa refere-se às atribuições que cabem a quem ocupa um papel na 

sociedade, em forma de obrigações determinadas de acordo com suas atividades. A 

responsabilidade como virtude está associada ao “senso de responsabilidade”, pautado em 

valores morais, que geram uma conduta organizacional deliberada, levando a sério suas 

tarefas e obrigações e que se dispõe a responder pelas conseqüências de suas ações 

(BOVENS, 1998). 

A partir desses conceitos, Bovens (1998) propõe a divisão entre dois tipos de RSE, 

com foco nas idéias de responsabilidade como responsabilização (passiva) ou virtude (ativa). 

A responsabilidade passiva é uma resposta demandada após a ocorrência dos eventos. Já a 

responsabilidade ativa deriva da responsabilidade como virtude, indo além das obrigações e 

antecipando-se a possíveis conseqüências negativas de suas atividades, por meio de um 

comportamento responsável. Um elemento que conecta a responsabilidade ativa e passiva é a 

responsabilidade como tarefa, conceito que ajuda a identificar até que ponto faz parte do 

papel de uma empresa ser responsabilizada por alguma situação ou ter de agir de uma 

determinada forma (BOVENS, 1998). 

Ao caracterizar diferentes tipos de responsabilidade, Bovens (1998) inclui no escopo 

de RSE aspectos que para outros autores fazem parte apenas das atividades ordinárias das 

empresas. Sem se incluírem esses outros aspectos, uma empresa que praticasse filantropia 

poderia alegar que é socialmente responsável, mesmo poluindo o meio ambiente e pagando 

salários muito abaixo da média do mercado. A adoção de um conceito mais amplo, portanto, 

justifica-se por não ser coerente considerar para avaliar a responsabilidade social de uma 

empresa, apenas o que está além de suas atividades principais, uma vez que ser responsável 

perante a sociedade envolve, antes de ajudar a resolver problemas fora de seu escopo, 

responder pelo impacto causado pelas suas atividades. 

Segundo Bovens (1998), para se classificar uma empresa como “socialmente 

responsável”, esta deve necessariamente ser responsável na dimensão passiva, enquanto na 

dimensão ativa não existe a dicotomia responsável ou irresponsável, podendo a empresa estar 

num maior ou menor grau de responsabilidade, conforme a sua conduta. Para o autor, nesse 

último caso, os critérios para definir qual conduta é mais responsável não são tão claramente 

definidos e estão mais subordinados ao contexto e valores morais da sociedade. 
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Uma definição ampla de RSE e bastante difundida nas empresas e no meio acadêmico 

é a do Instituto Ethos4 (2008): 

 

Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais 
ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis 
com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 
ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 
promovendo a redução das desigualdades sociais (INSTITUTO ETHOS, 
2008). 

 

A definição do Instituto Ethos coloca, como objetivo das empresas socialmente 

responsáveis, contribuir para o desenvolvimento sustentável, não restringindo-se a garantir a 

sustentabilidade dos seus negócios, que seria manter um equilíbrio entre as dimensões 

econômica, social e ambiental nas suas atividades (MCDONOUGH; BRAUNGART, 2002). 

Isso diverge do conceito de Carroll (1979), que defende que as questões sociais que as 

empresas consideram, ou pelas quais são cobradas, mudam conforme a época e a indústria. O 

Instituto Ethos, portanto, estabelece algumas questões que refletem anseios da sociedade no 

momento atual, tanto o desenvolvimento sustentável quanto a preservação ambiental, respeito 

à diversidade e redução das desigualdades sociais. 

Os “Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial” foram desenvolvidos 

pelo Instituto Ethos para que as empresas pudessem realizar uma auto-avaliação sobre o seu 

estágio de gestão em relação às práticas de RSE. O modelo desenvolvido pode ser associado à 

tipologia de Bovens (1998), pois determina quatro estágios de evolução, começando com a 

responsabilidade passiva e incorporando gradativamente aspectos de responsabilidade ativa. 

Para o Instituto Ethos (2008), uma empresa pode ser mais ou menos socialmente responsável, 

de acordo com o grau em que ela cumpre suas obrigações legais e éticas e quanto busca 

participar ativamente da construção de uma sociedade melhor. Ao comparar-se com o 

conceito de Carroll (1979), observam-se indicadores relativos às dimensões legal (com menor 

ênfase), ética e voluntária, porém a dimensão econômica não faz parte do modelo. 

Apesar de adotar um conceito de RSE com menos dimensões, desconsiderando a legal 

e a econômica, Husted (2003) enfatiza a importância das empresas envolverem-se em ações 

                                                 
4 O Instituto Ethos é uma organização não-governamental brasileira criada com a missão de mobilizar, 
sensibilizar e ajudar as empresas a gerirem seus negócios de forma socialmente responsável, tendo como 
característica principal o interesse em estabelecer padrões éticos de relacionamento com funcionários, clientes, 
fornecedores, comunidade, acionistas, poder público e com o meio ambiente. Foi idealizado por empresários e 
executivos oriundos do setor privado, e funciona como um pólo de organização de conhecimento, troca de 
experiências e desenvolvimento de ferramentas de gestão da RSE. É hoje uma referência internacional no 
assunto e desenvolve projetos em parceria com diversas entidades no mundo todo (INSTITUTO ETHOS, 2008). 
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de RSE que tenham uma melhor relação custo-benefício. Husted e Salazar (2006) vão além e 

defendem que os investimentos sociais – recursos gastos pelas empresas para produzir 

benefícios sociais – devem ser feitos de maneira estratégica e não altruísta, pois desta forma 

garantem a sustentabilidade econômica do negócio e conseqüentemente podem viabilizar um 

maior benefício social. Os autores não consideram inadequado o envolvimento das empresas 

em ações sociais, mas defendem que exista um equilíbrio econômico-social. 

O conceito de RSE de Husted (2003) e Husted e Salazar (2006) envolve a 

consideração e resposta a questões que vão além dos aspectos econômico, técnico e legal, 

deixando de fora o que é obrigatório (como o cumprimento de leis) e que fazem parte da 

atividade principal das empresas. Para aumentar a eficácia dos investimentos sociais e 

ambientais, Husted (2003) sugere que se escolha criteriosamente quais práticas serão adotadas 

e quais serão tratadas internamente, terceirizadas ou de forma híbrida. O objetivo dos critérios 

é fazer com que essas práticas sejam executadas por quem tem maior expertise, seja a própria 

empresa, ONGs5 ou universidades e evitar que as empresas gastem excessivamente em ações 

com retornos social e econômico baixos. As ações que estão mais relacionadas à atividade fim 

devem prioritariamente ser realizadas internamente, pois podem trazer maiores benefícios 

econômicos e, portanto, devem ser mais controladas (HUSTED, 2003). 

A falta de consenso sobre diferentes aspectos de RSE, começando com a discussão 

sobre a existência ou não de RSE e passando por questões como os mecanismos de indução 

da RSE (por meio de leis, dedução de impostos, pressões do mercado ou outros), o equilíbrio 

entre objetivos econômicos e sociais e os valores morais que justificam sua adoção levaram a 

novas vertentes de estudos, que buscaram abordar questões gerenciais práticas diante da RSE 

(FREDERICK, 1994). A teoria do stakeholder emergiu no campo de estudo da RSE como 

uma alternativa para identificar mais claramente os públicos com os quais as organizações 

interagem e como decidem se posicionar em relação aos mesmos. Esse tema será abordado no 

tópico seguinte. 

 

 

2.1.1 Responsabilidade social empresarial e a teoria do stakeholder 

A literatura sobre stakeholders traz uma grande controvérsia quanto à definição de 

quem são os stakeholders de uma organização e quanto à adoção de uma perspectiva ampla 

ou restrita para essa definição (MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997). Freeman e Reed (1983, 

                                                 
5 Organizações não-governamentais 
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p. 91) definem stakeholder no sentido amplo, como: “qualquer grupo ou indivíduo 

identificável que pode afetar o alcance dos objetivos organizacionais, ou que pode ser afetado 

pelo alcance dos objetivos de uma organização”. No sentido restrito, consideram os grupos ou 

indivíduos de quem uma organização depende para sobreviver, que na visão tradicional 

incluía proprietários, clientes, fornecedores e funcionários (FREEMAN, 1984; WOOD, 

1991). 

A teoria do stakeholder foi desenvolvida como um contraponto à perspectiva do 

shareholder (acionista), que enfatiza a lucratividade das empresas, não apenas como uma 

questão de remunerar os acionistas, mas também uma necessidade para garantir a 

sobrevivência dos negócios (DEWIT; MEYER, 2004). Nessa perspectiva, o lucro por ação é 

fundamental para garantir o interesse dos investidores, que por sua vez provêm as empresas 

de recursos financeiros necessários ao seu crescimento, além de viabilizar maiores salários 

para os funcionários, menores preços para os consumidores, pagamento em dia aos 

fornecedores, sendo, portanto, a maneira pela qual estaria atendendo aos interesses dessas 

partes (DEWIT; MEYER, 2004; RAPPAPORT, 2004). 

A perspectiva do shareholder, extremamente influente nos estudos de estratégia 

empresarial, incentivou a realização de estudos que justificassem a RSE com argumentos 

econômicos. Meznar, Chrisman e Carroll (1991), porém, argumentam que os estudos sobre a 

relação entre RSE e desempenho econômico, além de terem problemas metodológicos, 

chegaram a resultados díspares, com relações positivas, negativas ou inexistentes. Os autores 

buscam então defender a RSE, argumentando que as estratégias empresariais devem ser 

desenvolvidas de maneira a adicionar valor para seus stakeholders, legitimando sua existência 

e garantindo seu futuro. Eles defendem que o papel das empresas na sociedade é uma idéia 

muito generalista e difusa. Portanto, ao se desenvolver estratégias socialmente responsáveis, é 

mais adequado compreender o ambiente externo por meio da análise dos stakeholders 

(MEZNAR; CHRISMAN; CARROLL, 1991). 

Ao analisar a responsabilidade pública das empresas, Wood (1991, p. 697) afirma que 

“Empresas não são responsáveis por resolver todos os problemas sociais. Elas são, entretanto, 

responsáveis por resolver problemas que elas tenham causado, e são responsáveis por ajudar a 

resolver problemas e interesses sociais relacionados às suas atividades e interesses”. Segundo 

Clarkson (1995), há uma enorme variedade de questões sociais que são citadas na literatura 

sobre RSE, como parte do escopo da responsabilidade das empresas. Para o autor, as 

empresas não podem ser consideradas responsáveis por todas as questões sociais existentes, 

mas sim pelas que envolvem seus stakeholders. Dessa forma, é possível distinguir mais 
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claramente as questões empresariais das sociais genéricas, separando o que deve ser tratado 

pelo Estado ou pelas empresas (CLARKSON, 1995).  

Freeman e Liedtka (1991) defendem o abandono do conceito de responsabilidade 

social, argumentando que todos os diferentes modelos existentes aceitam os termos do debate, 

conforme proposto por Friedman (1970), discutindo se as empresas podem, devem (ou não) 

cuidar de questões sociais, além das econômicas. Esse debate separa negócios e sociedade e 

os autores defendem a inseparabilidade das duas partes e a adoção da perspectiva do 

stakeholder perpassando toda a atividade empresarial. 

A definição sobre quem são os stakeholders de uma organização e a decisão de quais 

deles levar em conta é discutida por Mitchell, Agle e Wood (1997), que propõem a 

classificação dos stakeholders conforme os seguintes atributos: poder, legitimidade e 

urgência. Os autores referem-se ao poder como a habilidade dos stakeholders influenciarem 

as ações das organizações, legitimidade como o direito percebido (pela organização) em fazer 

reivindicações, e urgência como um indicador da necessidade de atenção imediata para essas 

reivindicações. Assim, os stakeholders poderiam ser identificados e priorizados conforme a 

presença e intensidade desses três atributos, definindo a saliência (ou relevância) do 

stakeholder para a organização. Definir se eles possuem esses atributos ou não, porém, não 

parte de uma avaliação objetiva da realidade, mas é o produto de múltiplas percepções, 

socialmente construídas. Os gerentes têm a responsabilidade de conciliar interesses 

divergentes ao tomarem decisões estratégicas e alocarem recursos organizacionais. Assim, a 

percepção dos mesmos e suas características pessoais (como personalidade e valores pessoais) 

moderam a avaliação dos atributos e da saliência dos diferentes stakeholders organizacionais. 

O modelo de Mitchell, Agle e Wood (1997) foi testado empiricamente por Agle, 

Mitchell e Sonnenfeld (1999) em uma pesquisa com CEOs6 de oitenta grandes empresas 

norte-americanas. Foi encontrada uma relação significativa entre os valores pessoais dos 

CEOs, a saliência dos stakeholders e o desempenho social corporativo. Gago e Antolin 

(2004), por sua vez, utilizaram o mesmo modelo para investigar a saliência dos stakeholders 

em relação a questões do meio ambiente. Ambos os estudos encontraram evidências de que os 

atributos de poder, legitimidade e urgência aumentam a saliência dos stakeholders, 

mostrando-se um modelo útil para compreender porque as necessidades de determinados 

grupos são mais ou menos consideradas na definição de políticas empresariais. 

                                                 
6
 Chief Executive Officers 
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Alguns autores propõem que o meio ambiente seja considerado como uma entidade 

personificada, que gera demandas e causa influências sobre as empresas (STARIK, 1995; 

JACOBS, 1997; JAWAHAR; McLAUGHLIN, 2001). O propósito dessa abordagem seria 

levar em conta as “necessidades” reais do meio ambiente e não apenas as que fazem parte das 

demandas de grupos que o representam. Jacobs (1997) argumenta que, embora não seja 

possível perguntar ao meio ambiente quais são seus anseios, incluir seus interesses nas 

estruturas de tomada de decisão é algo plenamente viável e necessário. Outros autores 

discordam que o meio ambiente possa ser considerado como um stakeholder, principalmente 

por ser uma entidade não humana, que precisa de representantes para se expressar 

(PHILLIPS; REICHART, 2000). Essa crítica desconsidera a possibilidade, por exemplo, de se 

enxergar as ocorrências de mudanças climáticas (como furacões) como uma forma de 

expressão que não demanda representantes. 

Analisando o papel do meio ambiente a partir do modelo de Mitchell, Agle e Wood 

(1997), verifica-se que este possui os atributos de poder (possibilidade de parar de fornecer 

algum recurso, de causar desastres naturais) e urgência (não reduzir a emissão de gás carbono 

na atmosfera pode mudar o clima irreversivelmente) e legitimidade (ainda não estabelecida 

em todos os países e indústrias). A principal contribuição da perspectiva do meio ambiente 

como um stakeholder é a sua inclusão explícita nos processos de gerenciamento de 

stakeholders, garantindo a relevância dada às suas implicações para a empresa (STARIK, 

1995). 

Neste trabalho, os stakeholders identificados nas entrevistas foram classificados nas 

categorias presentes na literatura, a fim de viabilizar a comparação entre os hotéis. Apesar de 

defender que cada empresa deve selecionar seus stakeholders, Freeman (1984) define as 

categorias básicas que geralmente são consideradas nas empresas e que podem servir de 

orientação para um mapeamento mais detalhado. A Figura 3 representa essas categorias, além 

de sindicatos e instituições financeiras, acrescentadas por Stoner e Freeman (1985). 
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Figura 3 (2)- Categorias de stakeholders 
Fonte: Baseado em Freeman (1984) e Stoner e Freeman (1985) 

 

A forma como as empresas gerenciam suas relações com os stakeholders pode ser 

melhor compreendida por meio da abordagem do desempenho social empresarial, que 

focaliza nas práticas empresariais, que causam impacto sobre os públicos com os quais 

interagem. Esse tema será discutido no próximo tópico. 

 

 

2.1.2 Desempenho social empresarial 

Um tema que começou a ser mais explorado dentro da literatura sobre RSE, 

principalmente a partir dos anos 1970, foi o Desempenho Social Empresarial7 (DSE) 

(WHETTEN; RANDS; GODFREY, 2002). Segundo os autores, nesse período começou-se a 

discutir de que maneira as empresas deveriam ser gerenciadas para atenderem às suas 

responsabilidades perante a sociedade. Uma atenção maior foi dada a como as organizações 

deveriam identificar as questões sociais envolvidas nos seus negócios, que cargos e 

departamentos criar para lidar com as mesmas e como controlá-las por meio de relatórios e 

auditorias (CARROLL, 1979; WHETTEN; RANDS; GODFREY, 2002; ASHLEY, 2005). 

                                                 
7 Do inglês corporate social performance. Adotou-se como sinônimo de desempenho social corporativo. 
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Para os autores, o DSE pode ser definido como: 

 

O comportamento em relação às questões sociais (pode ser usado em 
referência a respostas, conseqüências e impactos de respostas, ou a todo o 
conjunto de entradas, processos e saídas resultantes em impactos sociais do 
comportamento corporativo); uma avaliação pelos stakeholders do grau de 
aceitabilidade das respostas sociais de uma companhia (WHETTEN; 
RANDS; GODFREY, 2002; p. 374). 

 

A utilização desse conceito muda o foco da discussão das expectativas perante as 

organizações, o que varia sobremaneira entre os grupos de stakeholders, para o que elas de 

fato fazem em relação às questões sociais. 

Sethi (1975) propôs que o DSE deveria incluir três dimensões: comportamento 

corporativo (ou obrigação social), responsabilidade social e resposta social. Para o autor, as 

dimensões referem-se, respectivamente, ao cumprimento de exigências legais, atendimento às 

normas, valores e expectativas da sociedade e ações pró-ativas voltadas para minimizar 

problemas sociais (relacionados ou não às suas atividades). 

O modelo tridimensional conceitual de desempenho corporativo de Carroll (1979) 

tornou-se muito influente nos meios acadêmicos e serviu de base para a maioria dos modelos 

de desempenho social corporativo desenvolvidos até hoje (WHETTEN; RANDS; 

GODFREY, 2002). O modelo envolve três aspectos inter-relacionados: (1) a definição de 

responsabilidade social, (2) as questões sociais envolvidas e (3) a filosofia do processo de 

resposta social (CARROLL, 1979). Segundo Carroll (1979), para se analisar o desempenho 

social de uma empresa, é necessário considerar como ela lida com esses três aspectos.  

O primeiro refere-se à decisão da empresa quanto ao escopo de sua RSE e ao seu grau 

de atuação nas quatro categorias: econômica, legal, ética e voluntária (CARROLL, 1979). 

Em relação ao segundo aspecto, Carroll (1979) considera que as questões sociais com 

as quais as empresas devem lidar mudam e variam significativamente conforme a indústria 

analisada. Assim, cada uma deve analisar seu contexto e selecionar as que lhe cabem. Alguns 

exemplos que Carroll (1979) apresenta são meio ambiente, discriminação, segurança de 

produtos, segurança no trabalho, entre outros. 

O processo de resposta social é definido por Frederick (1994) como a capacidade de 

uma empresa em responder a pressões sociais8. A definição de mecanismos, procedimentos, 

arranjos e padrões de comportamento podem tornar a empresa mais ou menos capaz de 

responder a pressões sociais (FREDERICK, 1994). No seu modelo de DSE, Carroll (1979) 

                                                 
8 Do inglês corporate social responsiveness. 
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apresenta um contínuo, com “fazer nada” num extremo e “fazer muito” no outro. O autor 

combina os três aspectos em um gráfico tridimensional, que serve para sistematizar as 

dimensões que devem ser analisadas para se avaliar o desempenho social corporativo, seja por 

acadêmicos ou administradores. 

Wood (1991) analisou o DSE em três níveis: institucional, organizacional e individual. 

Para que uma empresa tenha um desempenho positivo, segundo seu modelo, é necessário 

considerar a necessidade de buscar legitimidade (nível institucional), minimizar impactos 

negativos de suas atividades regulares (nível organizacional) e escolher ações não obrigatórias 

que contribuam para a sociedade (nível individual). A autora atribui a definição da dimensão 

voluntária de Carroll (1979) nas organizações aos gerentes, como um processo de decisão 

individual, baseado em seus valores pessoais. 

Os diferentes conceitos e dimensões do DSE existentes têm em comum, entre outros 

aspectos, o caráter prescritivo, de indicar como as empresas podem ou devem lidar com a 

questão, porém não apresentam indicadores claros e precisos para avaliar o DSE (PASA, 

2004). Essa lacuna estimulou a proposta do modelo ECP-Social de Pasa (2004), que sugere o 

diagnóstico do DSE a partir das categorias: estrutura de mercado, conduta social e 

performance social (ver Figura 4). A estrutura de mercado envolve aspectos do ambiente em 

que a empresa atua, incluindo as dimensões: afetados e interessados (ou stakeholders), 

economia da demanda, oferta e da cadeia industrial. Para a autora, as dimensões influenciam a 

definição da conduta social, que por sua vez contém dimensões relativas às diferentes 

atividades empresariais, tais como marketing e comunicação, finanças e gestão de pessoas. 

Por fim, o impacto da conduta sobre os afetados e interessados internos e externos são as duas 

dimensões da categoria de performance social. 
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Figura 4(2)- Modelo ECP-Social 
Fonte: Pasa (2004, p. 92) 

 

Para atender ao objetivo deste trabalho e comparar o DSE com as ações que as 

organizações adotam para construir uma reputação socialmente responsável, verificou-se que 

não seria necessário avaliar os impactos sobre os stakeholders, uma vez que adotou-se a 

perspectiva do modelo de Mitchell, Agle e Wood (1997), em que a influência dos 

stakeholders sobre as decisões das organizações é mediada pela percepção da alta 
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administração quanto à sua saliência.. Dessa forma, o que é relevante investigar para entender 

a formação de uma reputação socialmente responsável é a visão da alta administração quanto 

aos seus stakeholders e não a visão desses últimos. Para analisar o DSE utilizou-se uma 

combinação dos modelos de Mitchell, Agle e Wood (1997), Carroll (1979) e Pasa (2004). 

O primeiro aspecto considerado para análise do DSE foi a saliência dos stakeholders, 

ou seja, quanto estes possuem dos atributos de poder, legitimidade e urgência perante a 

organização, na percepção da alta administração (MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997). 

Optou-se por focar na análise da saliência dos stakeholders ao invés de utilizar-se a categoria 

“estrutura” do ECP-Social, com base nas idéias de Meznar, Chrisman e Carroll (1991), 

Freeman e Liedtka (1991) e Clarkson (1995), de que as empresas definem sua atuação social a 

partir de sua visão quanto às demandas de seus stakeholders. 

As análises das definições de quais dimensões da RSE e quais questões sociais são 

consideradas pelas empresas foi baseada no modelo tridimensional conceitual de desempenho 

corporativo de Carroll (1979). Esses dois aspectos são relevantes para entender-se em que 

pressupostos baseia-se a intenção das empresas em projetar imagens socialmente 

responsáveis, bem como em compreender as definições que levam a determinados 

comportamentos ou condutas sociais. 

Para a análise da conduta social, por sua vez, utilizou-se a categoria conduta do 

modelo ECP-Social de Pasa (2004), que permite identificar o nível de resposta social (fraco, 

moderado ou alto) em relação às principais questões sociais, que foram selecionadas pela 

autora a partir de diferentes indicadores de RSE, tais como os do Instituto Ethos, do balanço 

social do IBASE e de bolsas de valores. As empresas que possuem uma conduta social baixa 

são as que não estabeleceram estratégias sociais, valores e objetivos éticos, restringindo sua 

atuação social às imposições legais (PASA, 2004). O nível de resposta social alto refere-se às 

empresas que monitoram e divulgam os resultados de suas estratégias sociais, desenvolvidas 

com base em princípios e valores estabelecidos e disseminados, que norteiam sua estrutura e 

processos (PASA, 2004). As empresas com uma conduta social moderada encontram-se num 

nível intermediário, em que existem estratégias sociais, ações sociais, porém não são ainda 

plenamente disseminadas e monitoradas (PASA, 2004). 

O aumento da comunicação do DSE pelas empresas é um fenômeno crescente no 

Brasil e no mundo, envolvendo ações que influenciam a formação da reputação 

organizacional. Esse assunto será abordado no próximo tópico. 
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2.1.3 Comunicação da responsabilidade social empresarial 

As empresas vêm aumentando ultimamente suas estratégias de comunicação para que 

seus clientes conheçam e aprovem seu desempenho social empresarial. A comunicação da 

RSE pode ser definida como as iniciativas das empresas em desenvolver e distribuir 

informações sobre suas práticas de RSE (MORSING; SCHULTZ, 2006). Esse tipo de 

comunicação gera uma situação controversa, pois ao mesmo tempo em que mostrar suas 

ações pode gerar reações positivas dos stakeholders, uma disseminação excessiva pode gerar 

desconfiança ou críticas quanto a sua conduta (MORSING; SCHULTZ, 2006; 

SCHLEGELMILCH; POLLACH, 2005). Schlegelmilch e Pollach (2005) sugerem que a 

credibilidade das comunicações da RSE é maior quando são apresentadas evidências 

numéricas e prêmios concedidos por entidades independentes para as ações empreendidas. 

Muitas empresas, principalmente de grande porte, vêm aumentando significativamente 

os investimentos na comunicação da RSE, geralmente por meio de propagandas, divulgação 

de balanços sociais e sites institucionais (HUTTON et al., 2001). Os sites são particularmente 

relevantes para esse tipo de comunicação, pois permitem divulgar uma grande quantidade de 

informação de uma maneira rápida e barata (MARKEN, 1998). Outra característica 

importante é que permitem um contato interativo com os stakeholders, que podem escolher 

quais informações acessar e deixar mensagens para as empresas. Portanto, as empresas podem 

criar páginas específicas para cada tipo de stakeholder em um único veículo (ESROCK; 

LEICHTY, 2000; BRANCO; RODRIGUES, 2006). 

Wanderley et al. (2007) adotaram cinco indicadores para avaliar como as empresas 

divulgam a RSE em seus sites: código de ética ou conduta, projetos sociais, resultados de 

projetos sociais, identificação de parceiros em ações de responsabilidade social e balanço 

social. Os autores propuseram esses indicadores com base na análise do tipo de informação 

que os stakeholders teriam uma maior probabilidade de procurar nos sites corporativos.  

Uma pesquisa realizada no Brasil pelo Instituto Akatu (2005) identificou que 78% dos 

consumidores gostariam de saber como as empresas procuram ser socialmente responsáveis, 

porém 45% não acreditam no que as empresas declaram a respeito de suas ações sociais e 

ambientais. O presidente do Instituto Ethos, Ricardo Young, em entrevista à revista Exame, 

declarou que o instituto vem recebendo uma grande quantidade de reclamações devido a 

exageros das empresas associadas ao comunicarem suas políticas de RSE (HERZOG, 2007a). 

Existe uma grande distância entre o “discurso verde” e as ações efetivas, sendo provável que 
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o principal objetivo de adotar e comunicar ações de RSE seja apenas criar uma imagem 

positiva no mercado (HERZOG, 2007a). 

O interesse dos consumidores ou de outros stakeholders sobre a conduta das empresas 

no âmbito da RSE pode estar impulsionando as mesmas a preocuparem-se em gerenciar suas 

imagens para parecerem socialmente responsáveis, uma vez que isso pode torná-las mais 

atraentes para os diferentes públicos. Esse assunto será abordado no próximo tópico. 

 

 

2.2 Imagem organizacional 

Para Dutton e Dukerich (2004), a imagem organizacional é composta por atributos que 

os membros da organização acreditam que pessoas de fora usam para distingui-la, ou seja, 

aquilo que os membros julgam que essas pessoas pensam sobre a organização. Para as 

autoras, reputação é diferente de imagem, pois descreve os atributos que de fato as pessoas de 

fora atribuem a uma organização. Brown et al. (2006) fizeram uma extensa revisão das 

terminologias de diferentes autores a respeito de identidade, imagem e reputação 

organizacional e propuseram quatro diferentes conceitos, buscando integrar as diferentes 

idéias. A figura abaixo representa esses conceitos: 

 

 

Figura 5 (2) – Pontos de vista-chave das organizações 
Fonte: Brown et al. (2006, p. 100) 

 

Cada número constante na figura representa um diferente conceito, sendo associado a 

uma pergunta (ênfase adicionada): 

1 “Quem somos como organização?”; 

2 “O que a organização quer que outros pensem sobre ela?” 

3 “O que a organização acredita que os outros pensam sobre ela?” 

4 “O que os stakeholders realmente pensam da organização?” 
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Os quatro conceitos foram denominados pelos autores como identidade, imagem 

pretendida, imagem construída e reputação, respectivamente, referindo-se aos diferentes 

pontos de vista sobre a organização, ou seja, a como as pessoas vêem, gerenciam e reagem à 

mesma (BROWN et al., 2006). 

Os pontos de vista sobre a organização foram analisados por Brown et al. (2006) em 

relação ao conceito de identidade organizacional de Albert e Whetten (1985), que inclui as 

associações mentais quanto às características centrais, distintivas e duradouras da 

organização. Apesar das associações mentais de cada indivíduo serem diferentes e 

particulares, para uma análise no nível organizacional o foco recai sobre as crenças que são 

compartilhadas (BROWN et al., 2006). Dessa forma, o conceito de imagem construída, por 

exemplo, inclui o que a organização acredita que os outros consideram como aspectos 

centrais, distintivos e duradouros da mesma. Tanto os conceitos de identidade quanto de 

imagem estão presentes nas mentes dos membros da organização, apenas a reputação está 

presente na mente de membros de fora, dos stakeholders externos da organização (DUTTON; 

DUKERICH, 2004; BROWN et al., 2006). 

A imagem organizacional é importante para os seus membros porque estes têm seus 

autoconceitos e identidades pessoais afetados por estarem associados à organização em que 

trabalham e por identificar-se com a mesma (DUTTON; DUKERICH, 2004; SCOTT; LANE, 

2000). Dessa forma, os membros de uma organização podem sentir-se motivados a tomarem 

ações para melhorar a imagem organizacional por se sentirem pessoalmente afetados 

(DUTTON; DUKERICH, 2004). 

Para Alvesson (2004, p.166), “o objetivo da gestão da imagem é produzir um retrato 

atrativo da organização para vários públicos (funcionários, clientes, acionistas, governo, etc.) 

e posicioná-lo de um modo benéfico”. Segundo o autor, as organizações terão mais razões 

para se preocuparem com a imagem formada por públicos cujas opiniões e atitudes forem 

relevantes para as mesmas. Vale salientar que o conceito de imagem de Alvesson (2004) 

equivale ao conceito de reputação de Brown et al. (2006).  

Apesar de todos os membros organizacionais poderem afetar a construção da imagem, 

são os gerentes ou membros da alta administração que são formalmente encarregados de fazê-

lo e que têm acesso aos recursos necessários para tal (SCOTT; LANE, 2000). Para Ginzel, 

Kramer e Sutton (2004), a alta administração é a guardiã e promotora da imagem 

organizacional, podendo ser constituída por uma única pessoa (proprietário), uma equipe de 

gerentes ou de diretores, de acordo com o tamanho da organização. Os autores também 

incluem como uma extensão legítima da alta administração os membros com autoridade 
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formal para fornecer explicações e interpretações oficiais, tais como relações-públicas e 

assessorias de imprensa. 

Segundo Ginzel, Kramer e Sutton (2004), a promoção da imagem organizacional é um 

processo pelo qual a alta administração provê explicações e racionalizações para as atividades 

da organização, buscando dar sentido e moldar a percepção dos diversos públicos de forma a 

garantir a legitimidade dessas atividades. Para Brown et al. (2006, p. 103), “uma das decisões 

estratégicas mais importantes dos gerentes é posicionar uma organização nas mentes dos seus 

stakeholders-chave”. Essa decisão envolve selecionar quais atributos e características devem 

ser comunicadas para cada tipo de stakeholder, ou seja, definir a imagem pretendida para cada 

tipo e gerenciar sua comunicação para influenciar a formação da reputação. 

Scott e Lane (2000) consideram que os gerentes selecionam os elementos de imagem a 

apresentar aos diversos públicos por razões estratégicas, para construir uma reputação 

favorável e assim alcançar seus objetivos. Para as autoras, os stakeholders são as audiências 

mais relevantes na visão da alta administração, que constrói a imagem pretendida conforme 

sua percepção das necessidades, valores e crenças desses stakeholders. Scott e Lane (2000) 

baseiam-se no trabalho de Mitchell, Agle e Wood (1997) para abordar os critérios da alta 

administração para definir a imagem pretendida para cada stakeholder, ou seja, os gerentes 

decidiriam os atributos da imagem pretendida conforme suas interpretações acerca do poder, 

legitimidade e urgência de cada stakeholder em relação à organização. Para Brown et al. 

(2006), as organizações terão imagens pretendidas diferentes para cada tipo de stakeholder, 

uma vez que os atributos organizacionais relevantes para cada tipo são diferentes. 

As decisões gerenciais quanto à imagem pretendida e sua comunicação podem ter uma 

influência relevante sobre a formação da reputação organizacional na mente dos stakeholders 

externos, embora exista a influência de outras fontes de informação, tais como competidores, 

especialistas, ativistas e mídia em geral (BROWN et al., 2006). Vale ressaltar que neste 

trabalho foram investigados os atributos da imagem pretendida relacionados apenas à 

responsabilidade social dos hotéis. 

O processo pelo qual as organizações tentam influenciar a reputação, aproximando-a 

da imagem pretendida, pode ser mais bem compreendido ao investigar-se o emprego de 

táticas de gerenciamento de impressões, que serão discutidas no próximo tópico. 

 

 



37 

2.3 Gerenciamento de impressões 

Para Ginzel, Kramer e Sutton (2004), todas as organizações desejam que sua definição 

da realidade seja aceita, para assim obterem legitimidade e acesso a recursos necessários à sua 

sobrevivência. Segundo os autores, quando ocorrem eventos que ameaçam essa definição de 

realidade, a alta administração engaja-se em ações para moldar a interpretação dos seus 

stakeholders para evitar danos à reputação organizacional. Uma alternativa para explorar o 

processo pelo qual as organizações influenciam a formação da sua reputação na mente dos 

stakeholders é por meio da análise do gerenciamento de impressões (GI). 

O GI refere-se ao controle de ações e informações reveladas por alguém ou por uma 

organização de forma a influenciar a percepção que os outros formam a seu respeito 

(MOHAMED; GARDNER; PAOLILLO, 1999). As pesquisas sobre GI surgiram a partir da 

publicação do livro The Presentation of Self in Everyday Life, de Erving Goffman, em 1959, 

na Sociologia e desenvolveu-se na Psicologia Social a partir dos estudos de Edward Jones 

(MENDONÇA, 2003). O estudo do GI nas organizações começou a ganhar uma identidade 

distinta dos estudos sobre política organizacional em meados dos anos 1980 e desenvolveu-se 

em diferentes e diversas temáticas, tais como entrevistas de seleção, ética empresarial e 

marketing (GIACALONE; ROSENFELD, 1991). 

Para Mohamed, Gardner e Paolillo (1999), as organizações realizam o GI para 

influenciar as impressões dos diferentes públicos e assim obter recompensas específicas e 

acesso a recursos que os públicos detêm. Segundo Mendonça (2003, p. 62): 

 

as próprias organizações demonstram um crescente interesse na questão da 
reputação organizacional e da imagem corporativa, pois estes aspectos 
parecem poder influenciar fortemente a legitimidade, a aceitação de produtos 
e serviços e os tipos e extensão do suporte de diversos públicos de interesse 
das organizações (internos e externos). 

 

O estudo do GI no nível organizacional recebeu uma importante contribuição com a 

taxonomia de táticas de GI organizacional, de Mohamed, Gardner e Paolillo (1999). Essa 

taxonomia foi criada a partir de uma adaptação de taxonomias para o nível individual 

elaboradas por diversos autores9. Neste trabalho foi utilizada essa taxonomia, com o intuito de 

se identificar como as organizações estão gerenciando impressões de uma reputação 

socialmente responsável. 

                                                 
9 Jones e Pittman (1982), Tedeschi e Melburg (1984), Tedeschi e Norman (1985), Cialdini (1989) e 

Bozeman e Kacmar (1997) 
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Segundo Mohamed, Gardner e Paolillo (1999), as táticas de GI podem ser 

classificadas em assertivas ou defensivas e diretas ou indiretas. As táticas diretas são aquelas 

utilizadas para criar e realçar aspectos favoráveis da própria organização, enquanto as 

indiretas são aplicadas para projetar ou proteger a imagem por meio de terceiros (pessoas ou 

outras instituições) que possam ser de alguma forma associados à organização, tais como 

clientes, fornecedores ou parceiros (MOHAMED; GARDNER; PAOLILLO, 1999). Segundo 

os autores, as táticas assertivas têm o objetivo de criar imagens favoráveis e as defensivas de 

mantê-las quando algum evento ameaça a sua manutenção. Assim, as assertivas partem de 

uma iniciativa da organização e as defensivas partem da reação da organização a situações 

que podem afetar sua reputação. Nos quadros 1, 2 e 3 são apresentadas as definições de cada 

tática ou tipo de comportamento de GI. 

 

Comportamento Definição 

Insinuação 
Comportamentos utilizados pelos atores organizacionais para fazer a organização 
parecer mais atrativa para os outros 

Intimidação 
Comportamentos que apresentam a organização como uma entidade poderosa e 
perigosa, capaz e disposta a causar danos a quem prejudique seus esforços e 
alcance de objetivos 

Promoção organizacional 
Comportamentos que apresentam a organização como altamente competente, 
efetiva e bem-sucedida 

Exemplificação 
Comportamentos utilizados pela organização para projetar imagens de integridade 
moral e responsabilidade social; pode ter o objetivo de buscar a imitação de outras 
entidades 

Suplicação 
Comportamentos da organização que retratam uma imagem de dependência e 
vulnerabilidade para o propósito de solicitar assistência dos outros 

Quadro 1 (2)- Táticas assertivas diretas de gerenciamento de impressões 
Fonte: baseado em Mohamed, Gardner e Paolillo (1999), Mendonça (2003) e Mendonça e Amantino-
de-Andrade (2003). 

 

Apesar de parecer semelhante à insinuação, a tática de promoção organizacional 

diferencia-se da mesma por buscar despertar uma atribuição de competência, relacionada ao 

seu desempenho e não de ser apreciada e gerar afeição e atratividade pela audiência (JONES; 

PITMAN, 1982; MENDONÇA, 2003). Tanto a promoção organizacional quanto a 

exemplificação buscam respeito e admiração, com a diferença que a exemplificação refere-se 

especificamente a questões de integridade, enquanto a promoção enfoca sua competência 

(JONES; PITMAN, 1982; MOHAMED; GARDNER; PAOLILLO, 1999). No quadro 2 são 

apresentadas as táticas diretas e defensivas. 
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Comportamento Definição 

Explicações 
Explicações para eventos capazes de criar dificuldades, visando minimizar a 
gravidade da situação 

Retratação 
Explicações dadas antes de uma ação com potencial de causar repercussões 
negativas para a imagem organizacional a fim de minimizar seu impacto 

Handicapping organizacional 
Esforços empreendidos por uma organização para fazer o sucesso parecer 
improvável e fornecer uma desculpa pronta para a falha 

Desculpas 
Admissão de culpa por um evento negativo, incluindo expressões de remorso e 
solicitação de perdão 

Restituição 
Ofertas de compensação pela organização a públicos que sofreram algum dano 
devido a ações suas 

Comportamento pró-social 
Engajamento em ações pró-sociais para reparar uma transgressão aparente e 
convencer uma audiência que a organização merece uma imagem positiva 

Quadro 2 (2)- Táticas defensivas diretas de gerenciamento de impressões 
Fonte: baseado em Mohamed, Gardner e Paolillo (1999), Mendonça (2003) e Mendonça e Amantino-
de-Andrade (2003).   

 

As táticas diretas e defensivas são acionadas após um evento potencialmente danoso à 

reputação organizacional, visando recuperá-la (MOHAMED; GARDNER; PAOLILLO, 

1999). Segundo os autores, as táticas de GI podem ser usadas em conjunto, dificilmente uma 

organização usa apenas um dos tipos, logo as táticas diretas defensivas podem ser utilizadas 

para recuperar uma reputação construída com o emprego de táticas diretas assertivas. As 

táticas indiretas são apresentadas no quadro abaixo:  

 

 Comportamento Definição 

Engrandecer 
Proclamar uma associação positiva a uma entidade com imagem 
favorável 

Vociferar 
Proclamar uma associação negativa a uma entidade com imagem 
desfavorável 

Enaltecer 
Enaltecer as características favoráveis de uma entidade positivamente 
associada 

Assertivas 

Infamar 
Exagerar as características desfavoráveis de uma entidade 
negativamente associada 

Encobrir 
Encobrir uma associação positiva a uma entidade com imagem 
desfavorável 

Ofuscar 
Encobrir uma associação negativa a uma entidade com imagem 
favorável 

Encorajar 
Minimizar as características desfavoráveis de uma entidade 
positivamente associada 

Defensivas 

Menosprezar 
Minimizar as características favoráveis de uma entidade 
negativamente associada 

Quadro 3 (2)- Táticas indiretas de gerenciamento de impressões 
Fonte: baseado em Mohamed, Gardner e Paolillo (1999), Mendonça (2003) e Mendonça e Amantino-
de-Andrade (2003). 

 

As táticas indiretas são voltadas para influenciar a associação (ou dissociação) de 

entidades em relação à organização, ou ainda para enaltecer ou minimizar características 

dessas entidades (MOHAMED; GARDNER; PAOLILLO, 1999). 
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Para Mendonça e Gonçalves (2004), as pressões do ambiente para que as empresas 

adotem uma postura socialmente responsável e projetem essa imagem podem gerar diferentes 

comportamentos, de acordo com a existência ou não de objetivos instrumentais voltados para 

essa projeção. No modelo desenvolvido pelos autores (ver Anexo A), são previstos três perfis 

de organizações, conforme a combinação da “essência” (quando as mesmas praticam a 

responsabilidade social com base em seus valores, normas e cultura) e imagem (quando são 

empregadas táticas de GI para criar uma imagem socialmente responsável). 

Os elementos do modelo que se optou por investigar neste trabalho foram: a imagem 

organizacional, as práticas de RSC (responsabilidade social corporativa), as ações de GI 

organizacional e os públicos-chave. Vale ressaltar que neste trabalho adotou-se para imagem 

o conceito de imagem pretendida (BROWN et al., 2006) e por públicos-chave os stakeholders 

(FREEMAN, 1984) de cada organização estudada. 

No próximo tópico serão abordados os procedimentos metodológicos definidos para 

atendimento aos objetivos de pesquisa. 
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3 Procedimentos metodológicos 
 

Neste tópico são apresentados os procedimentos adotados para atender aos objetivos 

de pesquisa propostos, incluindo o delineamento da pesquisa, critérios para seleção dos casos, 

além das técnicas de coleta e análise de dados. Ao final são expostas limitações identificadas 

pela autora. 

 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

Segundo Godoy (1995a), a perspectiva qualitativa em pesquisas defende que os 

fenômenos podem ser melhor compreendidos no contexto em que ocorrem, logo o 

pesquisador deve captar o fenômeno a partir do ponto de vista das pessoas envolvidas. Utiliza 

diferentes fontes de dados, buscando responder a questões amplas que serão delimitadas ao 

longo do estudo. A pesquisa qualitativa baseia-se no pressuposto de que a realidade é 

socialmente construída, logo o interesse é voltado para entender como as pessoas constroem 

significados sobre o mundo e as experiências de vida (MERRIAM, 1998). 

Para Oliveira (2007), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa, que pode ser 

adotada em diferentes circunstâncias, sendo particularmente útil para compreender fenômenos 

sociais complexos. Nesta pesquisa será realizado um estudo de múltiplos casos, que segundo 

Oliveira (2007, p. 56), “[...] utiliza mais de uma realidade para confrontar dados, visando 

buscar explicações e fundamentos para os fenômenos que caracterizam o objeto de estudo”.  

Stake (2000) classifica os estudos de caso conforme o objeto de interesse envolvido na 

pesquisa. Quando se deseja compreender um caso em particular, denomina-se estudo de caso 

intrínseco e quando o interesse principal é aumentar o entendimento de alguma questão, 

denomina-se estudo de caso instrumental. Nesse último, o caso escolhido é apenas um 

instrumento para se entender algum tema. Ainda segundo o autor, o estudo de múltiplos casos 

é também instrumental, com a possibilidade adicional de realizar comparações e identificar 

semelhanças e diferenças, tornando-se valioso para a construção de teorias. 
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Diante do exposto, verificou-se que uma abordagem qualitativa com a estratégia de 

estudo de múltiplos casos seria a maneira mais adequada para se investigar o tema de 

pesquisa proposto neste estudo. 

 

 

3.2 Seleção dos casos 

Neste estudo foram selecionados 05 (cinco) hotéis do litoral sul pernambucano10. A 

opção por esse tipo de empresa para locus de pesquisa ocorreu devido ao grande aumento nos 

investimentos ocorridos no setor hoteleiro da região nos últimos anos, que transformou essa 

área num dos principais destinos turísticos do Estado. Com a construção desses hotéis foram 

observados impactos sociais, ambientais e econômicos, o que torna relevante investigar o 

desempenho social dessas empresas. 

A seleção dos hotéis seguiu alguns critérios previamente estabelecidos: localização 

(litoral sul de Pernambuco), disponibilidade da administração dos hotéis em permitir acesso 

às instalações e aos funcionários para a coleta de dados e porte do hotel (médio e grande 

porte). A carta de apresentação do projeto e solicitação de autorização para a participação na 

pesquisa é apresentada no Apêndice A.  

 

 

3.3 Coleta de dados 

Adotou-se neste trabalho a triangulação de instrumentos de coleta de dados, que 

segundo Stake (2000) reduz a chance de interpretação incorreta, ao utilizarem-se múltiplas 

percepções para clarear significados, observando-se a repetição de uma observação ou 

interpretação. Dessa forma, foram utilizados como instrumentos de coleta de dados: 

questionários, entrevistas, observação direta e análise de documentos. No quadro abaixo 

apresenta-se a relação entre os objetivos específicos e os instrumentos de coleta de dados que 

foram empregados. 

 

 

                                                 
10 Esta pesquisa está associada a um projeto mais abrangente, do MKP – Centro de Estudos em Marketing e 
Pessoas, sob o título “Responsabilidade social corporativa: a questão da congruência entre a imagem, o 
gerenciamento de impressões e a identidade organizacional”. Para atender conjuntamente aos objetivos do 
projeto do MKP, portanto, definiu-se que esta dissertação analisaria os mesmos cinco casos selecionados. 
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Objetivos específicos Instrumentos de coleta de dados 

Questionário hotéis 

Entrevistas com gerentes – utilização da 
matriz de repertório 

Observação direta 
1. Avaliar o desempenho social empresarial 

Pesquisa documental 

2. Identificar aspectos de responsabilidade social empresarial na 
imagem organizacional pretendida 

Entrevistas com gerentes - semi-
estruturadas 

Entrevistas com gerentes - semi-
estruturadas 

Observação direta 

3. Identificar quais táticas de gerenciamento de impressões são 
utilizadas para construção de uma imagem socialmente 
responsável 

Pesquisa documental 

Quadro 4 (3)- Relação entre objetivos específicos e instrumentos de coleta de dados 
 

O questionário foi utilizado para levantamento de dados relativos ao desempenho 

social das empresas e quanto à comunicação da RSE para os seus stakeholders. Para isso foi 

utilizada parte do instrumento desenvolvido para o modelo ECP-Social (PASA, 2004), com 

algumas adaptações e acréscimos (ver Apêndice B). As adaptações foram feitas para adequar 

as perguntas para aplicação em empresas prestadoras de serviço, uma vez que o instrumento 

original foi utilizado em indústrias. 

A categoria de estrutura do modelo ECP-Social, presente na parte I do questionário de 

Pasa (2004) foi retirada, pois foi identificada por meio de entrevistas. O questionário aplicado, 

portanto, foi composto de três partes: a parte I foi elaborada por Pasa (2004) para avaliação da 

categoria de conduta social do modelo ECP- Social, a parte II incluiu perguntas sobre a 

comunicação da RSE e na parte III solicitaram-se dados gerais sobre os hotéis. Assim, a parte 

I está relacionada ao objetivo específico 1, a parte II ao objetivo 2 e a parte III não está 

relacionada especificamente a um dos objetivos específicos. 

Os questionários foram entregues aos gerentes de recursos humanos ou ao gerente 

geral, na primeira visita realizada a cada hotel, conforme a pessoa definida para receber a 

equipe de pesquisa. Foi entregue um questionário em cada hotel, com a orientação para ser 

preenchido preferencialmente pelo gerente geral ou, caso necessário, com o auxílio dos 

diferentes departamentos envolvidos. O recolhimento dos questionários preenchidos ocorreu 

em visitas posteriores.  

A entrevista é adequada para investigar o que não pode ser diretamente observado, 

como comportamentos, sentimentos ou interpretações pessoais sobre o mundo ao seu redor 

(MERRIAM, 1998). A realização de entrevistas envolve diversas dificuldades, entre outras o 

controle da fala pelo entrevistador, impondo sua interpretação dos fatos e podendo enviesar o 
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relato dos entrevistados; resistência do entrevistado em tratar de questões sensíveis, que 

envolvem emoções (CRESWELL, 2007). Com o objetivo de minimizar os pontos fracos da 

entrevista comum, optou-se pela utilização da matriz de repertório, ferramenta que permite 

revelar a visão de mundo dos entrevistados com um reduzido viés do pesquisador 

(CERVENY; CERVENY, 1992). 

A matriz de repertório tem suas bases na Teoria dos Construtos Pessoais, de Kelly 

(1963), psicólogo e foi criada para utilização em sessões de terapia, permitindo ao analista 

suscitar as dimensões de visão de mundo dos pacientes para poder ajudá-los a lidarem com os 

problemas vivenciados. O método permite medir e representar como um indivíduo percebe o 

que ocorre ao seu redor. A partir do campo da psicologia, passou a ser utilizado como 

ferramenta de pesquisa em diversas áreas de conhecimento, inclusive de Administração 

(CERVENY; CERVENY, 1992).  

Para Kelly (1970), todas as interpretações do universo, feitas por uma pessoa, estão 

sujeitas a revisão e substituição. Assim, as pessoas sempre podem mudar suas maneiras de ver 

o mundo. Ele denomina essa posição de Alternativismo Construtivo. Segundo o autor, é 

possível compreender como uma pessoa se comporta a partir da maneira como ela representa 

suas circunstâncias para si mesma e essas representações, que são o conjunto de construtos 

pessoais, podem ser construídas por um observador (de forma limitada). Dessa forma, a 

matriz de repertório, ferramenta de elucidação dessas representações, permite compreender 

como o indivíduo organiza os construtos subjacentes aos seus comportamentos (KELLY, 

1963). 

Alguns autores denominam a organização da visão de mundo de um indivíduo como 

mapas cognitivos e classificam o tipo de mapas que Kelly descreve como mapas de 

categorização. Esse nome vem da idéia que o pensamento requer a recuperação da memória, 

organizada na mente em categorias (BASTOS, 2000). Para Kelly (1963), os sistemas de 

construção cognitiva dos indivíduos são idiossincráticos e até as mesmas palavras têm 

diferentes significados para pessoas diferentes. Entretanto, o corolário da comunhão e da 

sociabilidade sugerem uma base teórica para a comparação de sistemas construtivos de 

diferentes indivíduos, possibilitando comparar os resultados de diferentes entrevistados, 

identificando semelhanças e divergências (KELLY, 1963).  

A partir das definições de Kelly (1963), Cerveny e Cerveny (1992) e Bastos (2000; 

2002), foram elaborados os seguintes passos para a aplicação da matriz de repertório: 
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• seleção dos elementos, que constituem o “terreno” a ser mapeado; os elementos 

foram definidos por cada entrevistado, que preencheu o nome de cada um num cartão 

disponibilizado pela entrevistadora; 

• apresentação dos elementos, para comparação de três de cada vez para identificar 

semelhanças entre dois (pólo 1 do construto) que os diferenciam do terceiro (pólo 2 do 

construto); 

• preenchimento dos construtos em uma matriz, com os elementos dispostos na 

horizontal e os construtos na vertical (ver Apêndice D); e 

• classificação de cada elemento entre os dois pólos de cada construto, numa escala 

de 1 a 5. 

 

A seleção dos entrevistados ocorreu de forma intencional, de modo a incluir todas as 

pessoas em cargos gerenciais que se dispusessem a serem entrevistadas. A intenção nessa 

escolha era de incluir as pessoas que participam das decisões estratégicas de cada hotel, o que 

na maioria deles inclui o gerente geral e os membros do nível hierárquico imediatamente 

abaixo. 

As entrevistas foram divididas em duas partes, primeiro com a aplicação da matriz de 

repertório e em seguida com perguntas definidas em um roteiro semi-estruturado (ver 

Apêndice C). Em relação ao objetivo específico 1, as entrevistas foram realizadas para 

identificar os elementos da dimensão “afetados e interessados” (stakeholders), da categoria 

Estrutura do modelo ECP-Social (PASA, 2004). Ainda em relação a esse objetivo, mas na 

segunda parte da entrevista, outro aspecto investigado foi o conceito de RSE que os gerentes 

adotam. Esse último ponto refere-se à dimensão “administração geral” da categoria Conduta 

social do modelo ECP-Social (PASA, 2004). Optou-se por não abordar as demais dimensões 

da categoria Estrutura do modelo (Economia de demanda e Economia de oferta) com base nas 

idéias de Meznar, Chrisman e Carroll (1991) e Clarkson (1995), de que o desempenho social 

das empresas baseia-se numa resposta aos anseios dos seus stakeholders. 

Na segunda parte das entrevistas, as perguntas para atendimento ao objetivo específico 

2 foram utilizadas para investigar como os hotéis comunicam a RSE, para quais públicos-

alvos e qual a imagem que gostariam que os stakeholders tivessem dos hotéis. 

Sempre que autorizado pelos entrevistados, foram feitos registros em áudio das 

entrevistas, que foram utilizados para transcrever a fala dos entrevistados para uso na análise 

dos dados.  
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Segundo Oliveira (2007), a observação direta permite identificar os atos em seu 

contexto natural, no momento em que ocorrem, validando (ou não) os dados obtidos por 

outros instrumentos de coleta, tais como questionários, entrevistas e por meio de pesquisa 

documental. O planejamento da observação deve considerar os dados que podem ser 

relevantes para se registrar e a forma de registro, codificação e tratamento dos dados 

(OLIVEIRA, 2007). Denomina-se observação não-participante quando o pesquisador atua 

apenas como um espectador atento, procurando ver e registrar o máximo de acontecimentos 

que estejam relacionados aos seus objetivos de pesquisa (GODOY, 1995b). 

O registro das observações, que na maioria das vezes é feito por meio de anotações 

escritas, é necessário para posterior análise e quanto mais completos os registros, mais fácil 

analisar os dados (MERRIAM, 1998; GODOY, 1995b). O uso de fotografias para registrar as 

observações traz as vantagens de permitir a análise de outros pesquisadores, transgredindo 

limites de tempo e espaço, além de não estarem sujeitas à memória do pesquisador, como é 

possível ocorrer com anotações escritas (FLICK, 2004). 

Durante as visitas aos hotéis, a observação foi direcionada principalmente para 

identificar o emprego de táticas de GI organizacional nos meios de comunicação visual 

interna e para levantar evidências que confirmassem ou não as respostas fornecidas 

concernentes ao DSE. Além das anotações no diário de campo, foram feitos registros 

fotográficos das instalações dos hotéis e dos quadros de aviso, cartazes e outras formas de 

comunicação visual que tivessem ligação com o DSE. 

A maioria dos documentos utilizados num estudo é produzida para outro propósito 

(que não o do estudo), mas podem ajudar o pesquisador a descobrir significados e insights 

relevantes para o problema de pesquisa (MERRIAM, 1998). Na pesquisa qualitativa, os 

documentos analisados podem incluir desde materiais escritos, como jornais, revistas, diários, 

memorandos, relatórios, até materiais iconográficos, como fotografias e vídeos, corroborando 

e ampliando evidências de outras fontes de dados (GODOY, 1995a; GODOY, 2006). 

Neste estudo, planejou-se analisar, conforme a existência e acesso, os seguintes tipos 

de documentos: relatórios ou comunicados direcionados para o público interno; os sites dos 

hotéis e os das redes às quais pertencem (no caso dos que fazem parte de uma rede); materiais 

utilizados em treinamentos de funcionários; manuais e normas organizacionais; 

organogramas, relatórios ou comunicados direcionados para o público externo; guest 
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comment
11, balanços sociais; outros documentos relevantes identificados durante a coleta de 

dados no local. No quadro 5(3) são listados os documentos coletados nos hotéis. 

Optou-se por não divulgar os nomes dos hotéis, uma vez que o tema estudado poderia 

levar à exposição de dados que prejudicassem a imagem dos mesmos. Dessa forma foram 

adotados nomes fictícios: Marlin Azul, Dourado do Mar, Badejo, Garoupa e Camurim. Foram 

escolhidos nomes de espécies de peixes marinhos presentes na região, uma vez que os hotéis 

estão instalados em praias. 

 

Hotel Documento Local de distribuição Público-alvo 

Diário de Bordo – programação de esporte 
e lazer 

Recepção do hotel Hóspedes 

Organograma Gerência de recursos 
humanos 

Chefias 

Relatório de quantidade de funcionários 
por rubrica (departamento) 

Gerência de recursos 
humanos 

Chefias 
Marlin Azul 

Folder do hotel Recepção do hotel Hóspedes 

Guest comment 

Revista da Rede de hotéis 

Folder do hotel 
Dourado do Mar 

Programação de lazer 

Recepção do hotel Hóspedes 

Programação de esporte e lazer 

Badejo 
Folder do hotel 

Recepção do hotel Hóspedes 

Guest comment 

Programação de esportes & lazer adulto e 
programação do clubinho (diária) 
Folder do hotel 

Room tax (folder do Recife Convention & 
Visitors Bureau) 
Folder do Premium Club (programa de 
fidelidade da rede de hotéis) 
Good News (jornal mensal que divulga 
serviços, esportes & lazer, entretenimento) 

Garoupa 

Bem Vindo (informações úteis para os 
hóspedes) 

Recepção do hotel Hóspedes 

Folder do hotel  Camurim 

Guest comment 
Recepção do hotel Hóspedes 

Quadro 5 (3)- Documentos coletados nos hotéis 
 

                                                 
11 Guest comment é o nome do formulário adotado pelos hotéis para avaliação dos serviços pelos hóspedes  
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A análise dos sites foi realizada para complementar os dados para atendimento aos três 

objetivos específicos desta pesquisa. Assim, foram buscados dados sobre o DSE dos hotéis, 

aspectos da RSE na imagem construída, além do emprego de táticas de GI na apresentação 

desses sites. 

A coleta de dados foi realizada entre os dias 07 de maio e 01 de setembro, com uma 

média de cinco visitas a cada hotel. Foram realizadas quatro visitas ao Marlin Azul, entre 07 

de maio e 31 de julho, cinco ao Dourado do Mar, de 07 de maio a 27 de agosto, sete ao 

Badejo, entre 07 de maio e 09 de julho, três ao Camurim entre 03 de julho e 29 de agosto e 

seis ao Garoupa, de 12 de maio a 01 de setembro. O longo período da coleta foi devido a 

diversos fatores: demora para autorização para realização da pesquisa, indisponibilidade de 

espaço na agenda dos entrevistados, necessidade de grande deslocamento da pesquisadora, o 

que implicava na necessidade de planejamento com antecedência para os hotéis, o que 

dificultava o agendamento das entrevistas. 

 

 

3.4 Análise de dados 

É por meio da análise de dados que se obtém significado do material coletado por 

diferentes meios, num processo de ida e vinda entre dados e conceitos abstratos, pelos 

métodos indutivo e dedutivo, entre descrição e interpretação, tendo como produto os achados 

da pesquisa. Eles podem ter a forma de descrições, temas, ou categorias (MERRIAM, 1998).  

A construção de categorias é a etapa seguinte à descrição dos dados e deve buscar 

padrões ou temas que perpassam os diferentes tipos de dados coletados. Criar categorias é um 

processo intuitivo, porém orientado para o objetivo do estudo e baseado no conhecimento do 

pesquisador. Para isso, é necessária a divisão em unidades de dados, permitindo a comparação 

e a identificação de padrões que possam reunir unidades com algo em comum (MERRIAM, 

1998). 

No presente estudo as categorias foram elaboradas de forma indutiva, por meio da 

análise comparativa dos dados coletados. Para Godoy (2006, p. 137), "o método de comparar 

e contrastar é usado praticamente em todas as tarefas intelectuais durante a análise para 

formar as categorias, estabelecer suas fronteiras, atribuir segmentos de dados às categorias, 

sumariar o conteúdo de cada categoria e encontrar evidências negativas". 

A análise dos dados iniciou-se ainda durante a coleta, uma vez que segundo Merriam 

(1998), num estudo qualitativo o pesquisador não sabe previamente o que vai descobrir, em 
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que ou em quem deve se concentrar nem como será a análise final. Assim, as entrevistas e as 

observações foram sendo ajustadas durante a coleta em cada hotel, conforme as análises 

preliminares iam sendo conduzidas. 

Neste trabalho foi empregada a análise de conteúdo (BARDIN, 2008) para os diversos 

tipos de dados coletados, que pode ser definida como: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (p. 44). 

 

Embora a análise de conteúdo tenha sido amplamente utilizada em estudos 

quantitativos, também pode ser utilizada em estudos qualitativos, enfatizando-se os 

significados comunicados e não aspectos quantitativos ou métricos do material em análise 

(MERRIAM, 1998). Duriau, Reger e Pfarrer (2007) defendem que a análise de conteúdo é 

promissora para a exploração rigorosa de muitas questões interessantes mas difíceis de se 

estudar em administração. Para os autores, um aspecto central da análise de conteúdo é o 

reconhecimento da importância da linguagem para a cognição humana e a possibilidade de se 

conhecer valores, intenções, atitudes e cognições por meio da análise dos textos.  

A análise de dados coletados com a matriz de repertório envolve a elaboração de uma 

matriz consolidada com os dados. Para analisar esses dados podem ser utilizadas diferentes 

técnicas (geométricas, quantitativas e qualitativas) para representar o sistema de construtos do 

sujeito. A estrutura formada a partir da matriz de repertório pode ser analisada em três 

dimensões: diferenciação, complexidade e integração, de acordo com o número de construtos 

elicitados e com o grau de correlação entre eles (BASTOS, 2000). 

Foram utilizadas planilhas próprias para inserção dos dados e realização das análises. 

Iniciou-se analisando a matriz de cada entrevistado, buscando-se compreender a visão de cada 

um quanto à relação entre os stakeholders e o hotel do qual são membros. Em seguida foi 

feita a comparação entre as matrizes dos diferentes entrevistados do mesmo hotel, 

empregando-se a análise de conteúdo a fim de identificar as categorias de stakeholders 

citados. 
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3.5 Limitações da pesquisa 

Apresentam-se abaixo as principais limitações identificadas neste trabalho: 

 

• Vieses da pesquisadora, cujos pressupostos podem ter influenciado a seleção de 

dados coletados, bem como sua análise e categorização;  

• A limitação de tempo para realização das entrevistas por parte dos entrevistados e 

a grande quantidade de objetivos de pesquisa a serem atendidos12 impediu um 

maior aprofundamento dos seus pontos de vista; 

• Limitações de prazo do programa de pós-graduação, a distância dos hotéis (a cerca 

de uma hora e meia de viagem do Recife) e a limitação de recursos financeiros 

impuseram um cronograma relativamente curto para o volume de dados coletados 

e impediram um maior aprofundamento dos casos; 

• Falta de acesso a documentos internos de interesse para esta pesquisa, devido a 

impedimentos impostos pelas empresas; 

• Limitações dos hotéis quanto a áreas acessadas e fotografadas, principalmente no 

Hotel Garoupa; 

• Impossibilidade de verificar as respostas do questionário quanto à conduta social, 

por limitação de tempo e acesso, logo as respostas representam a percepção de 

seus respondentes; 

• Limitações de cada técnica de coleta de dados, o que se buscou reduzir por meio 

da triangulação. 

 

Apesar das limitações apresentadas, considera-se que os objetivos propostos para esta 

pesquisa tenham sido atendidos. 

 

                                                 
12 as entrevistas foram únicas com cada participante, de forma a atender simultaneamente à coleta de dados deste 
trabalho e dos demais envolvidos no projeto do MKP ao qual este está relacionado. 
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4 Resultados 
 

Os resultados deste estudo foram obtidos a partir da reflexão norteada pela pergunta de 

pesquisa, o que levou à escolha dos modelos teóricos, campo de estudo, instrumentos de 

coleta e estrutura de análise de dados. A apresentação dos resultados está dividida pelos casos 

e cada um pelas categorias de análise. Algumas categorias foram definidas antes da coleta, 

com base na revisão de literatura, enquanto outras foram emergindo naturalmente a partir dos 

dados. Começa-se pela caracterização de cada hotel, continuando com os achados de cada 

categoria. Em seguida apresenta-se uma análise comparativa dos diferentes hotéis. 

Primeiro apresentam-se os dados de cada caso, na ordem dos objetivos específicos e 

por fim uma análise cruzada dos casos, comparando-se com o referencial teórico apresentado 

a fim de discutir como esta pesquisa confirma, desconfirma ou amplia o conhecimento do 

tema. 

 

 

4.1 Hotel Marlin Azul 

O Hotel Marlin Azul está instalado na beira-mar e é um hotel do tipo resort
13. Possui 

ampla área de lazer, espaço para eventos e diversas facilidades para os hóspedes, contando 

com uma equipe de aproximadamente 235 funcionários. Foi inaugurado em 1997, tendo sido 

administrado por diferentes empresas. No final de 2007, as operações foram assumidas pela 

empresa proprietária, uma fundação sem fins lucrativos que possui mais dois hotéis no Brasil 

com sistemas de gestão baseados na sua política de sustentabilidade. Foi criada uma empresa 

para gerenciar esses três hotéis. Antes o hotel foi administrado por duas diferentes redes 

internacionais do setor hoteleiro. 

A política de sustentabilidade foi elaborada com base na Norma Nacional para Meios 

                                                 
13 Segundo Cândido e Viera (2003), resort é um meio de hospedagem do tipo de Hotel de Lazer, com algumas 
características particulares: localizado em área de preservação ou equilíbrio ambiental; que tenha sua construção 
sido precedida por estudos de impacto ambiental e pelo planejamento da ocupação do uso do solo (visando à 
conservação ambiental); que tenha área total e não edificada, além da infra-estrutura de entretenimento e lazer 
significativamente superiores às dos empreendimentos similares; que tenha condição de classificação nas 
categorias luxo ou superluxo (4 ou 5 estrelas). Hotel de Lazer é caracterizado por estar normalmente localizado 
fora dos centros urbanos, prioritariamente destinado ao turista em viagem de lazer. 
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de Hospedagem, a NIH-54/2004, elaborada pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, UNESCO e Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Essa norma estabelece requisitos 

ambientais, sócio-culturais e econômicos para o turismo sustentável. O objetivo da política da 

fundação proprietária, aprovada em 2006, é garantir o uso sustentável dos recursos do 

ambiente, de modo a atender, simultaneamente, às necessidades do empreendimento, aos 

limites ecológicos do uso desses recursos e à qualidade do atendimento, além de contribuir 

para o desenvolvimento do país. 

O Marlin Azul possui um sistema de gestão alinhado com a política de 

sustentabilidade da fundação proprietária, o que levou à implementação de diversas medidas 

de preservação ambiental em suas instalações, tais como controle de poluição, reuso de água, 

tratamento de efluentes, reciclagem de resíduos sólidos e utilização de adubos naturais. 

Verifica-se que o sistema de gestão possui um foco maior no aspecto ambiental do que social 

ou econômico, o que reflete nas comunicações do hotel para os hóspedes por meio do site e 

panfletos. 

O hotel não possui declaração de valores nem código de ética, porém a fundação 

proprietária possui um código de conduta que estabelece alguns princípios de atuação 

socialmente responsável, que norteia as atividades não apenas da fundação, mas de todas as 

organizações que esta possui. Entre os princípios declarados, destaca-se a busca pelo 

desenvolvimento econômico e social do país, por meio do investimento em empreendimentos 

socialmente responsáveis (tais como o Hotel Marlin Azul). 

 

 

4.1.1 Perfil dos entrevistados 

O Gerente Geral do hotel e todos os membros do nível hierárquico imediatamente 

abaixo deste foram selecionados para serem entrevistados. As entrevistas foram feitas 

conforme roteiro apresentado no Apêndice C e duraram em torno de uma hora cada. Foi 

solicitado a todos que as entrevistas fossem realizadas em salas silenciosas e com o mínimo 

de interrupções, uma vez que seria necessária concentração para preenchimento da matriz de 

repertório. Todos optaram por suas próprias salas e com a maioria não houve interrupções 

significativas. As exceções foram o Gerente Geral, que precisou se ausentar por cerca de meia 

hora no meio da entrevista e o Gerente de Patrimônio, que pediu que terminássemos a 

entrevista numa outra data, pois na primeira vez ele precisou parar para resolver assuntos de 
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sua responsabilidade. Na primeira data foi preenchida a matriz de repertório e na segunda 

retomou-se a partir das perguntas. 

O agendamento de todas as entrevistas foi feito pelo Gerente de Recursos Humanos 

(RH), com o apoio de funcionários de sua equipe. Houve um grande empenho dos mesmos 

em auxiliar para um maior aproveitamento do tempo da pesquisa. A gerente financeira não 

quis fazer a entrevista, pois estava há menos de um mês no cargo e acreditava que não poderia 

contribuir para nosso trabalho. No quadro abaixo constam dados sobre o perfil dos 

entrevistados.  

 

Cargo Gênero Idade Formação 
Tempo na 
empresa 

Tempo no 
cargo 

Gerente Geral Masculino - - 10 meses 10 meses 

Gerente de Recursos 
Humanos 

Masculino 43 
Superior 

(Engenharia Agrônoma) 
7 anos 4 meses 

Gerente de Segurança Masculino - 
Superior 

 (Turismo) 
9 meses 9 meses 

Gerente de 
Patrimônio 

Masculino 45 
Superior 

(Engenharia Civil) 
13 anos 

1 ano e 
meio 

Coordenador de 
Hospedagem 

Masculino 33 
Superior incompleto 

(Administração); Técnico 
(Contabilidade) 

11 anos 8 meses 

Coordenador de A&B Masculino 41 
Superior incompleto 

(Administração) 
4 meses 4 meses 

Supervisor de Esporte 
e Lazer 

Masculino 33 
Superior 

(Turismo) 
6 meses 6 meses 

Quadro 6 (4)- Perfil dos entrevistados do Hotel Marlin Azul 

 

Os gerentes de RH e Patrimônio e o Coordenador de Hospedagem estão na empresa 

desde a primeira gestão. Os demais entrevistados começaram a trabalhar no hotel após o 

início da nova gestão.  

Além das entrevistas com os gerentes, coordenadores e supervisor, foi feita uma 

entrevista com uma funcionária de esporte e lazer, que atua como guia nos passeios turísticos 

e outra com a responsável pelo programa ambiental do hotel, que é funcionária da fundação 

proprietária. Essas duas entrevistas foram realizadas a fim de coletar dados mais detalhados 

acerca das atividades voltadas para o meio ambiente, para a comunidade local e sobre a 

comunicação dessas para alguns públicos-alvos (clientes e estudantes de escolas que visitam o 

hotel). 
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4.1.2 Desempenho social empresarial 

O DSE foi analisado com base nas respostas do questionário e das entrevistas, assim 

como nos dados obtidos por meio de observações diretas e da análise de documentos. Este 

tópico está dividido em três partes: relações com os stakeholders, definição de RSE e conduta 

social. Na primeira parte, foram utilizados como base os modelos de Freeman (1984) e Stoner 

e Freeman (1985). Na segunda, as análises das definições de quais dimensões da RSE e quais 

questões sociais são consideradas pelas empresas foram baseadas no modelo de Carroll 

(1979). Para a análise da conduta social foi utilizada a categoria Conduta do modelo ECP-

Social de Pasa (2004), que permite identificar o nível de resposta social em relação às 

questões sociais. 

Para uma visão geral do DSE do hotel, foi feita a comparação entre as três partes, de 

forma a identificar semelhanças, diferenças e em qual parte existe uma maior ênfase. 

 

 

4.1.2.1 Relações com os stakeholders 

A identificação dos stakeholders foi feita com a utilização da matriz de repertório 

(KELLY, 1963). Após a análise conjunta das matrizes de todos os entrevistados, agruparam-

se os elementos de acordo com as categorias de stakeholders previstas por Freeman (1984) e 

Stoner e Freeman (1985). Optou-se por utilizar o nome “Membros da Comunidade Local” ao 

invés de “Organizações da Comunidade Local”, como consta no modelo de Freeman (1984), 

para tornar a categoria mais abrangente, incluindo também indivíduos ou grupos não 

pertencentes a organizações. Dessa forma, foram incluídos nessa categoria: grupos culturais, 

escolas, igrejas, moradores e organizações em geral, que estão instalados na região, tais como 

restaurantes, lojas e o próprio porto de Suape.  

Para se considerar elementos diferentes numa mesma categoria, levou-se em 

consideração a classificação de cada um em relação às características apontadas, ou seja, para 

fazer parte de um mesmo grupo, dois elementos tinham que ter uma construção semelhante 

para o entrevistado. 

As características que os entrevistados utilizaram para descrever a relação dos 

stakeholders com o hotel são apresentadas no Quadro 7. 

O Gerente Geral, ao preencher os cartões com os nomes dos stakeholders, discriminou 

de maneira bem específica cada grupo, diferenciando cada órgão do governo, tipos de 

fornecedores, cada instituição da comunidade local, demonstrando uma visão clara e 
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detalhada de quem são os stakeholders. Devido à grande quantidade de cartões preenchidos, 

optou-se por solicitar ao entrevistado que reunisse os que pertencessem a um mesmo grupo e 

que tivessem uma relação semelhante com o hotel. Essa mudança foi necessária para que se 

pudesse preencher a matriz de repertório dentro dos limites de tempo acertados com o 

entrevistado. 

 

Grupos Categorias Citadas por Características da relação com o hotel 

Internos Funcionários 

Gerente Geral 
Gerente de RH 

Gerente de Segurança 
Gerente de Patrimônio 

Coordenador de Hospedagem 
Coordenador de A&B 

Supervisor de Esporte e Lazer 

Buscam qualidade de vida 
Relação de troca 

Fidelidade 
Relação de parceria 

Impõem obrigações legais 
Esperam satisfação pessoal 

Relação contínua 
Influenciados pela cultura e valores do 

hotel 

Governos 
Gerente Geral 

Gerente de Patrimônio 
Coordenador de A & B 

Podem afetar o destino turístico 

Membros da 
Comunidade local 

Gerente Geral 
Gerente de RH 

Gerente de Segurança 
Coordenador de A & B 

Supervisor de Esporte e Lazer 

Beneficiados pelo trabalho do hotel 
Fidelidade 

Relação de parceria 
Relação informal 

Buscam incremento de suas receitas 
Melhoria da qualidade de vida 

Clientes 

Gerente Geral 
Gerente de RH 

Gerente de Segurança 
Coordenador de Hospedagem 

Coordenador de A & B 

Demandam qualidade em serviços 
Beneficiados pelo trabalho do hotel 

Fidelidade 
Parceria 

Relação informal 
Relação de troca 

Buscam satisfazer suas necessidades 

Concorrentes 
Gerente de Segurança 
Gerente de Patrimônio 

Influenciam a ocupação do hotel 
Relação comercial 

Disputa pelo mercado 

Fornecedores 

Gerente Geral 
Gerente de Segurança 

Coordenador de A & B 
Supervisor de Esporte e Lazer 

Fidelidade 
Relação comercial 
Relação contínua 

Não são influenciados pela cultura e 
valores do hotel 

Relação de parceria 
Buscam incremento de suas receitas 

Parceiros comerciais 
Gerente Geral 

Gerente de Patrimônio 
Coordenador de Hospedagem 

Influenciam a satisfação do cliente 
Parceiros de marketing 

Externos 

Meio ambiente Coordenador de A & B 
Espera retorno financeiro 
Cuidado/preservação/zelo 

Quadro 7 (4)- Stakeholders do Hotel Marlin Azul 

 

O Gerente Geral, o Gerente de RH e o Supervisor de Esporte e Lazer foram os 

entrevistados que fizeram uma maior diferenciação dos diversos grupos da comunidade local. 
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O Gerente de RH é responsável por disseminar informações sobre o programa de RSE para os 

funcionários, logo conhece bem as atividades do hotel em relação a esses grupos. O 

Supervisor de Esporte e Lazer coordena atividades diretamente ligadas a algumas dessas 

organizações, ao realizar eventos com grupos culturais no hotel e definir roteiros de passeios 

para os hóspedes. O Gerente Geral toma decisões que envolvem todas essas atividades, logo 

participa também dessas interações. Alguns exemplos dos stakeholders incluídos nessa 

categoria são a comunidade de entorno, grupos folclóricos, famílias dos funcionários e 

comerciantes da região. 

Nenhum dos entrevistados citou os proprietários do hotel quando escolheu os 

elementos para análise. Durante as falas, no entanto, tanto o Gerente Geral quanto o Gerente 

de Recursos Humanos (RH) citaram a empresa proprietária do hotel. O Gerente Geral trata do 

proprietário ao descrever a relação do hotel com alguns stakeholders, como pode ser 

verificado no trecho a seguir: 

 

Então a nossa relação com eles é uma relação oficial, institucional também, 
por acaso nós temos inclusive alguns acordos e acertos firmados entre o 
proprietário do hotel, o dono do hotel, o proprietário do hotel e o 
Ministério Público em relação ao [...] e essa relação é claro que por se tratar 
de uma entidade dessa natureza ela é sempre super formal, dentro da 
legalidade e da formalidade da legalidade, a gente gosta de fazer sempre 
assim.  

 

Em outro momento, refere-se ao proprietário como alguém com interesses a serem 

atendidos pelo hotel, transmitindo a idéia de que o mesmo seria um stakeholder, apesar de 

não ter incluído entre os demais stakeholders citados. Isso pode ser verificado no trecho 

abaixo: 

 

Agora, a instituição, no nosso caso específico, aqui ela tem uma 
particularidade é... que é determinante. Esse hotel tem um proprietário, né? 
Você deve saber isso. Durante muitos anos esse hotel foi administrado por 
empresas administradoras hoteleiras, que existem no mercado. [...] Então, 
nós que administramos esse hotel hoje, nós fazemos tudo do ponto de vista 
do interesse do proprietário.  

 

O Gerente de RH citou a administradora do hotel como a responsável pelo programa 

ambiental, mas sem citar outros aspectos da relação da mesma com o hotel: 

 

A nossa empresa administradora foi criada aqui, ela não existia, então o 
gerente geral ele tem uma ética ambiental porque uma empresa deve se 
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preocupar muito com a questão ambiental, então ele está buscando implantar 
isso dentro do hotel. 

 

Todos os entrevistados citaram os funcionários, porém o Supervisor de Esporte e 

Lazer só se referiu à equipe de lazer, ou seja, aos seus subordinados. Verificou-se que o 

mesmo tem uma visão restrita às atividades sob sua responsabilidade, tendo citado apenas 

stakeholders com quem ele interage diretamente. 

Duas novas categorias, não previstas nos modelos de Freeman (1984) e Stoner e 

Freeman (1985), foram criadas: parceiros comerciais e meio ambiente. Foram classificados 

como parceiros comerciais as agências e operadoras de viagens e os gestores de vendas. 

Apesar do conceito de Freeman (1984) de stakeholder, que contempla apenas entidades 

humanas, ter sido apresentado nas entrevistas, alguns entrevistados incluíram o meio 

ambiente em suas listas. Não foram encontradas evidências da atuação de nenhum grupo de 

defesa do meio ambiente na região, o que pode explicar porque os entrevistados o enxergam 

como uma entidade que se relaciona diretamente com o hotel e não como uma questão 

defendida por algum stakeholder humano. Isso corrobora as idéias de Starik (1995), Jacobs 

(1997) e Jawahar e McLaughlin (2001), que sugerem a personificação do meio ambiente para 

se considerar suas necessidades nos processos de tomada de decisão. 

Algumas categorias não foram citadas por nenhum entrevistado: mídia, grupos de 

interesses especiais, sindicatos e instituições financeiras. Alguns entrevistados falaram da 

mídia quando foram perguntados sobre a comunicação da RSE, mas não citaram 

espontaneamente na parte inicial das entrevistas. As demais categorias não foram sequer 

citadas, o que pode indicar uma baixa influência das mesmas nas atividades do hotel. Vale 

salientar que a gerente financeira, que provavelmente tem uma relação mais próxima com 

instituições financeiras, não foi entrevistada. 

 

 

4.1.2.2 Definição de responsabilidade social empresarial 

O tema da responsabilidade social empresarial é tratado dentro da política de 

sustentabilidade da empresa, sem que existam, porém, documentos internos que estabeleçam 

claramente o foco dessa responsabilidade. Dessa forma, a definição de RSE do Marlin Azul 

foi identificada apenas com base nas entrevistas.  

As respostas dos entrevistados foram organizadas no Quadro 8, em função das 

questões sociais apontadas e dos stakeholders envolvidos. A classificação das questões nas 
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dimensões de Carroll (1979) foi baseada nas próprias respostas dos entrevistados. A 

Capacitação de mão-de-obra local, por exemplo, foi classificada na dimensão ética, porque os 

entrevistados acreditam ser mais correto gerar empregos no local onde o hotel está instalado. 

Assim, existe uma responsabilidade ética em capacitar os moradores para que possam ocupar 

os postos de trabalho oferecidos. A classificação na dimensão econômica foi devida à visão 

de que empregar mão-de-obra local gera menos custos com deslocamento dos funcionários 

para o local do trabalho, portanto trata-se de uma responsabilidade perante a geração de lucros 

para o hotel, que pode reduzir suas despesas. Nos demais hotéis as mesmas questões podem 

aparecer com classificações diferentes, uma vez que isso depende da visão dos membros de 

cada organização. 

 

Questões de RSE 
Dimensões 

da RSE 
Citadas por 

Stakeholders 
envolvidos 

Capacitação de mão-de-obra local 
Econômica 

Ética 

Gerente Geral 
Gerente de Patrimônio 

Coordenador de Hospedagem 
Coordenador de A&B 

Supervisor de Esporte e Lazer 

Membros da 
comunidade local 

Geração de empregos na região 
Ética 

Voluntária 

Gerente Geral 
Gerente de RH 

Gerente de Patrimônio 
Supervisor de Esporte e Lazer 

Membros da 
comunidade local 

Preservação ambiental 
Legal 
Ética 

Voluntária 

Gerente Geral 
Gerente de RH 

Gerente de Segurança 
Supervisor de Esporte e Lazer 

Meio Ambiente 
 

Membros da 
comunidade local 

Promoção da qualidade de vida 
dos funcionários 

Ética 
Gerente Geral 

Coordenador de A&B 
Supervisor de Esporte e Lazer 

Funcionários 

Valorização da cultura local Ética 
Gerente de Segurança 

Supervisor de Esporte e Lazer 
Membros da 

comunidade local 
Promoção da qualidade de vida da 

comunidade de entorno 
Voluntária 

Gerente Geral 
Coordenador de A&B 

Membros da 
comunidade local 

Educação ambiental 
Ética 

Voluntária 
Coordenador de Hospedagem 

Coordenador de A&B 

Funcionários 
Clientes 

Membros da 
comunidade local 

Responder pelos impactos de suas 
atividades 

Legal 
Ética 

Gerente de Recursos Humanos 
 

Membros da 
comunidade local 

Garantir a sustentabilidade 
econômica do hotel 

Econômica 
Gerente Geral 
Gerente de RH 

Proprietários 

Cumprimento de leis Legal Gerente de Segurança 

Governos 
Funcionários 
Concorrentes 

Clientes 
 Quadro 8 (4)- Definição de RSE do Hotel Marlin Azul 

 

Alguns stakeholders citados pelos entrevistados na fase inicial das entrevistas não 

foram contemplados quando o conceito de RSE foi perguntado. Foram eles: Concorrentes, 
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Fornecedores e Parceiros Comerciais. Não foi possível identificar, a partir dos dados 

coletados, diferenças entre esses stakeholders e os demais que justifiquem eles terem sido 

desconsiderados pelos entrevistados ao apresentarem suas definições de RSE. 

O Gerente Geral enxerga a RSE como algo separado dos objetivos econômicos da 

organização, como se pode verificar em sua fala: “O proprietário nesse momento quando 

contratou, já tinha política de sustentabilidade [...] que foi uma coisa até certo ponto 

conflituosa, porque nem sempre essa prática atende os interesses comerciais, de quem está 

operando”. O Supervisor de Esporte e Lazer também separa os objetivos econômicos dos 

sociais, atribuindo uma maior relevância aos sociais. Para ele, a empresa deve atender a 

necessidades da sociedade, com o lucro em segundo plano. 

O Gerente de RH, por sua vez, enxerga a prática da RSE envolvendo tanto aspectos 

econômicos quanto sociais. Um exemplo é quando este trata das ações do hotel para reduzir o 

consumo de energia elétrica e de água, que ele acredita que trazem vantagens para o meio 

ambiente e para o próprio hotel: “A partir do momento que eu reaproveito a água, eu tanto 

estou fazendo a parte social, a preocupação com o meio ambiente, como eu também estou 

vendo a parte financeira, há uma relação direta, a gente não pode separar isso”.  

Ao se analisar a fala do conjunto de entrevistados, verifica-se que a dimensão 

econômica é muito pouco citada ao tratar-se de RSE e que não há uma uniformidade de visão 

entre eles quanto a essa dimensão estar ligada ou independente das demais. A dimensão legal 

também foi pouco citada e não há consenso quanto à prioridade de cada dimensão. Ao 

comparar-se esse resultado com a pesquisa realizada por Aupperle, Carroll e Hatfield (1985), 

verifica-se semelhança quanto à separação da dimensão econômica para as demais, mas não 

se percebe uma priorização das dimensões como previsto por Carroll (1979). 

Percebe-se um foco maior dos entrevistados em duas questões sociais: capacitação de 

mão-de-obra local e preservação do meio ambiente. Outro ponto que se destaca é a maior 

quantidade de questões sociais envolvendo os stakeholders da categoria Membros da 

comunidade local. Verifica-se a partir dos dados analisados que a definição de RSE do Hotel 

Marlin Azul enfatiza as dimensões ética e voluntária de Carroll (1979), com uma clara 

separação entre as atividades ordinárias da empresa e as atividades relacionadas a RSE.  
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4.1.2.3 Conduta social 

Para análise da conduta social, foram utilizados dados fornecidos pelo hotel por meio 

do questionário (Apêndice B), além das observações diretas e da análise de documentos. Para 

classificar o comportamento dos hotéis como alto, moderado ou fraco, utilizou-se a 

metodologia do modelo ECP-Social de Pasa (2004), em que as opções de resposta do 

questionário enquadram-se em cada nível de comportamento. Por exemplo, na primeira 

questão do questionário, a primeira opção corresponde ao comportamento fraco, a segunda ao 

moderado e o terceiro ao alto. As demais perguntas seguem o mesmo critério, podendo estar 

com a ordem invertida das opções, começando do comportamento alto para o mais fraco. 

A partir dos resultados do questionário, percebe-se um comportamento alto nos 

elementos Educação Ambiental e Estrutura Organizacional, fraco em Valores e 

Compromissos Éticos, Qualidade e Segurança dos Serviços e Gestão de Recursos 

Financeiros. Nos demais elementos o comportamento é moderado. Apesar de não ter 

declaração de valores nem código de ética formalizados, percebe-se a disseminação de alguns 

princípios de RSE, a partir de conversas com funcionários e nas entrevistas. O 

comportamento fraco nos demais elementos deve-se principalmente à falta de formalização 

no controle de processos relativos a RSE. 

Para permitir a comparação entre a definição de RSE e a conduta social, classificaram-

se os indicadores de conduta nas categorias identificadas a partir das questões sociais 

presentes nas definições de RSE. As categorias com mais itens com comportamento alto 

foram Educação Ambiental e Condução Ética do Negócio, demonstrando uma atuação mais 

pró-ativa nessas duas questões. Apesar de ter obtido um resultado moderado em preservação 

ambiental, considera-se, para efeito de comparação, que há um comportamento alto, uma vez 

que os indicadores do modelo não prevêem diversas atividades de preservação que o hotel 

realiza. No quadro 9 são apresentados os elementos e questões de RSE, classificados 

conforme o nível de conduta do hotel. 

O hotel adota um conjunto de medidas para redução do seu impacto ambiental, como 

parte da Política de Sustentabilidade da fundação proprietária, que envolve as seguintes ações: 

proteção aos ambientes naturais, tratamento e reuso de água, aumento da eficiência 

energética, gestão de resíduos sólidos e manejo ecológico dos jardins. Esse conjunto de ações 

é adotado para minimizar o impacto ambiental das atividades do hotel, bem como contribuir 

para recuperar os ecossistemas próximos ao hotel, degradados pela ação do homem. As ações 

de recuperação envolvem o plantio de espécies de flora nativa, proteção às áreas de desova de 
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tartarugas marinhas e realocação de espécies recolhidas pela fiscalização do Ibama na região 

(guaiamuns). 

 

Nível de 
Conduta  Elementos  Questões de RSE 

     

 Educação ambiental  Condução ética do negócio 

 Estrutura organizacional  Educação ambiental Alto 

   Participação na gestão da empresa 
     

 Comunicação com os stakeholders  Benefícios para os funcionários 

 Controles sociais  Comunicação com os stakeholders 

 Governo e assuntos políticos  Controles sociais 

 Recursos humanos  Cumprimento de leis 

 Relacionamento com a cadeia logística  Desenvolvimento funcionários 

 Relações humanas  Preservação ambiental 

 Respeito e prática de legislações  Satisfação dos clientes 

Moderado 

 Tecnologias mais limpas   
     

 Gestão de recursos financeiros  Atividades filantrópicas 

 Qualidade e segurança dos serviços  Engajamento político Fraco 

 Valores e compromissos éticos  
Promoção da qualidade de vida dos 

empregados 
Quadro 9 (4)- Conduta social do Hotel Marlin Azul 

 

Ao comparar os resultados da identificação dos stakeholders, da definição de RSE e da 

conduta social, verifica-se quais são os pontos do DSE em que há maior ênfase: 

• stakeholders Meio Ambiente e Membros da comunidade local; 

• definição de RSE contemplando dimensões ética e voluntária, com apenas 

alguns entrevistados incluindo as dimensões econômica e legal; 

• conduta social mais alta em Educação Ambiental, Preservação Ambiental e 

Condução Ética do Negócio. 

 

De uma forma geral não há diferenças significativas entre os stakeholders 

identificados, a definição de RSE adotada e a conduta social no Hotel Marlin Azul, ou seja, há 

um equilíbrio entre os princípios e conceitos adotados e o comportamento praticado. 
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4.1.3 Imagem pretendida 

A análise da imagem pretendida baseou-se nas entrevistas realizadas com os gerentes 

do hotel. No Quadro 10 é apresentada a síntese dos atributos identificados, que foram 

associados às questões e dimensões da RSE. 

 

Dimensão da 
RSE 

Questões de RSE Atributos Stakeholders 

Compromisso com a qualidade 

Preocupação com o meio ambiente 
Preocupação com os funcionários 

Preocupação com a comunidade de 
entorno 

Uma empresa que faz algo para 
melhorar as pessoas 

Clientes 

Comprometimento com a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas 

Membros da 
Comunidade 

Local 

Ética Condução ética do negócio 

Interessada em estabelecer relações 
com a comunidade de entorno 

Todos 

Contribuir para o 
desenvolvimento econômico da 

região 

Envolve a comunidade nas atividades 
do hotel 

Membros da 
Comunidade 

Local 
Ética 

Voluntária 
Valorização da cultura local Valorização da cultura local Todos 

Legal 
Ética 

Voluntária 
Preservação ambiental 

Comprometimento com a preservação 
ambiental 

Membros da 
Comunidade 

Local 
Clientes 
Todos 

Quadro 10 (4)- Aspectos de RSE na imagem pretendida do Hotel Marlin Azul 
 

A maioria dos entrevistados não identificou diferenças na imagem pretendida para 

diferentes stakeholders, embora tenham citado apenas dois grupos de stakeholders: clientes e 

membros da comunidade local. Ou seja, não pretendem construir imagens diferentes para 

diferentes públicos, mas só se preocupam com a imagem de alguns stakeholders. O 

Supervisor de Esporte e Lazer foi o único que relacionou os atributos de imagem a todos os 

públicos. Ele considera que não devem haver diferenças na imagem: “É a mesma porque não 

se pode ter diferenças. Como o hotel adotou essa política social ele não pode mostrar ao 

cliente algo que não passa a seus funcionários, porque aí ele já não está como projeto social e 

sim com outro interesse, o econômico”. 

Verifica-se que a maior ênfase da imagem pretendida no Hotel Marlin Azul é em 

atributos relacionados às questões da Preservação Ambiental e Condução Ética do Negócio, 

envolvendo a Dimensão Ética e voltada para Clientes e Membros da Comunidade Local. Com 
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menor ênfase mas também citadas, estão as questões da Valorização da Cultura Local e 

Contribuição para o Desenvolvimento Econômico da Região. 

Todos os entrevistados reconheceram que o hotel pode obter vantagens comerciais se 

tiver uma reputação socialmente responsável, especialmente por parte dos clientes, como 

pode ser verificado na fala do Gerente Geral: “a gente sabe também que existem pessoas que 

se interessam por isso (RSE) e que poderiam inclusive dar preferência a um empreendimento 

que tivesse essa política”. 

Os resultados no Marlin Azul corroboram as idéias de Brown et al. (2006), quanto à 

alta administração selecionar quais associações mentais pretendem infundir nas mentes dos 

stakeholders. Para Alvesson (2004), as organizações preocupam-se com a reputação que 

stakeholders relevantes para elas têm a seu respeito, o que pode explicar porque o hotel 

praticamente só tem atributos de imagem pretendida para os Clientes e Membros da 

Comunidade Local. Os Clientes são os stakeholders que garantem as receitas da organização 

e a Comunidade Local está envolvida na experiência de consumo dos Clientes, pois fornece 

diversos serviços complementares, como alimentação, apresentações culturais, venda de 

artesanato e outros. 

No próximo tópico serão abordados os canais de comunicação adotados pelo hotel 

para divulgar aspectos da RSE, com o objetivo de identificar o emprego de táticas de GI na 

construção da reputação organizacional. 

 

 

4.1.4 Gerenciamento de impressões de uma reputação socialmente 

responsável 

Foi observado no Hotel Marlin Azul que sua conduta social é comunicada aos 

stakeholders por diversos meios: site do hotel, panfletos distribuídos na recepção e quartos, 

divulgação na mídia, palestras para grupos de estudantes e pessoalmente, pelos guias 

turísticos do hotel. Apesar da reputação referir-se às associações que os membros externos 

fazem da organização, incluiu-se também o que se comunica sobre RSE para os funcionários, 

uma vez que estes representam um importante canal de comunicação com os stakeholders 

externos. 

O foco principal das comunicações sobre RSE no hotel são as questões de preservação 

e educação ambiental, a promoção da qualidade de vida da comunidade de entorno e a 
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valorização da cultura local. Isso pôde ser verificado em todos os canais de comunicação 

pesquisados. 

No site estão disponibilizadas informações sobre o programa de gestão ambiental, com 

um link específico sobre o assunto, em que são descritas as ações para redução dos impactos 

ambientais e para preservação e recuperação dos ecossistemas da região, tais como controle 

da poluição, aquecimento de água com energia solar, tratamento da água da piscina sem 

adição de cloro, uso de adubos orgânicos nos jardins e recuperação de vegetação nativa. A 

ênfase na questão ambiental está presente também no slogan, na página inicial do site e na 

descrição dos passeios para adultos e crianças, em que se destacam as atividades de educação 

ambiental. Nas descrições dos pontos turísticos e dos passeios ressalta-se o valor da cultura 

regional e dos grupos folclóricos do vilarejo próximo ao hotel. 

O hotel possui uma assessoria de imprensa que define o conteúdo do que é divulgado 

na mídia, além de acompanhar o trabalho de jornalistas quando elaboram matérias sobre o 

hotel. Foi verificada no jornal de maior circulação do Estado de Pernambuco uma grande 

quantidade de matérias falando sobre o hotel, principalmente no período de transição para a 

atual gestão, em que se ressaltou a característica ecológica do empreendimento. Nas demais 

matérias analisadas o hotel é apresentado como uma referência de sustentabilidade no setor 

hoteleiro. Recentemente foi ao ar num programa de televisão local uma matéria sobre as 

atividades ambientais realizadas pelo hotel (compostagem, reciclagem de resíduos sólidos, 

horta orgânica etc.). 

O Hotel Marlin Azul recebe freqüentemente a visita de grupos de estudantes de 

escolas da região, interessados em conhecer as ações de preservação ambiental praticadas. 

Uma funcionária da fundação proprietária acompanha essas visitas pelo hotel, além de 

realizar uma palestra de conscientização ambiental, incluindo temas como biodiversidade, 

poluição e reciclagem. 

O hotel realiza diversos passeios com os hóspedes, em que além de conhecerem os 

pontos turísticos da região, recebem diversas informações sobre o hotel por meio de seus 

guias turísticos. Nas visitas às praias e mangue, os guias mostram a fauna e flora e apresentam 

o que o hotel faz pela sua preservação. O passeio ao vilarejo próximo ao hotel inclui trilhas 

em áreas com vestígios de Mata Atlântica e visita a sede de grupos culturais. 

Nos quartos do hotel demonstra-se a preocupação com a preservação ambiental ao 

indicar como os clientes podem reduzir o impacto ambiental durante sua estada, com 

panfletos sugerindo reduzir a troca de lençóis e toalhas. As embalagens de sabonetes, o bloco 

de notas e todos os avisos e panfletos são impressos em papel reciclado. As lixeiras de coleta 
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seletiva nas áreas de circulação do hotel também são colocadas de forma visível para os 

clientes. 

Apesar da divulgação da questão ambiental em diversos canais de comunicação, não 

existe um planejamento formal da comunicação da RSE que aborde as demais questões e 

outros stakeholders. Segundo os entrevistados, a fundação proprietária está iniciando esse 

trabalho, portanto acreditam que o conteúdo de comunicação da RSE será ampliado. Segue 

trecho de declaração do Gerente Geral em relação à comunicação da RSE pelo hotel: 

 

Como eu disse, não existe essa possibilidade, nós temos limites, limitações 
financeiras para exercer essa comunicação. Se tivesse liberdade, se não 
tivesse fundos limitados, propaganda, marketing seria muito melhor. Mas a 
gente faz porque é bom, porque é importante comunicar. É importante 
comunicar para a sociedade como um todo, para as pessoas que estão 
envolvidas diretamente com esse processo, que é a comunidade, etc. E 
também para os hóspedes, é importante que isso também é uma forma de 
marketing, né? Quando a gente faz isso a gente sabe também que existem 
pessoas que se interessam por isso e que poderiam inclusive dar preferência 
a um empreendimento que tivesse essa política. 

 

Para divulgação entre os funcionários, existe um manual com orientações sobre 

reciclagem, para que eles façam a separação do lixo desde a origem. No refeitório existe um 

mural com informações sobre a melancia produzida na horta orgânica do hotel e que é servida 

para os funcionários. Nesse mural há fotos da horta, da compostagem (proveniente do lixo 

orgânico produzido no hotel) e o seguinte texto: 

 

Esta melancia é produto do nosso Hotel com a utilização do composto do 
lixo orgânico, demonstrando que o Hotel Marlin Azul tem a capacidade de 
gerar frutos. 
Queremos parabenizar a todos que contribuíram para este processo e contar 
sempre com a ajuda de todos que fazem parte da Família Marlin Azul. 

 

A gerência de RH é responsável por controlar as informações que são colocadas nos 

quadros de aviso para os funcionários, inclusive quanto a RSE. Como não há um 

planejamento formal, as informações são colocadas esporadicamente, na maioria das vezes 

selecionadas pelo Gerente Geral para serem incluídas nos quadros. 

O passeio pelo vilarejo próximo ao hotel leva os clientes para conhecerem a sede de 

grupos culturais da comunidade que o hotel contrata periodicamente para se apresentarem em 

suas instalações. Dessa forma os clientes têm contato com a cultura local e o hotel ajuda os 

grupos ao gerar receita para os mesmos. O hotel demonstra suas qualidades morais, ao optar 
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por contratar grupos locais, o que se classifica como uma tática de GI de “exemplificação”. 

Ao ressaltar as qualidades desses grupos e a importância social dos mesmos para o vilarejo, o 

hotel emprega a tática de GI de “enaltecer”. 

Dois questionamentos feitos por clientes em passeios levaram ao emprego da tática de 

“explicações”: o impacto ambiental negativo da instalação do hotel e o uso de conchas na 

decoração dos jardins (os clientes são orientados pelos guias a não recolherem conchas para 

não afetarem o equilíbrio ecológico). Em cada caso foi aplicada uma subtática diferente. No 

primeiro, utilizou-se a “justificação”, ao explicar aos clientes que os impactos negativos não 

foram significativos, uma vez que o hotel adotou medidas compensatórias, aprovadas pelo 

órgão de fiscalização ambiental. É comum que clientes perguntem se o hotel foi construído 

sobre o mangue e nesse caso os guias informam que não é verdade, pois o mangue é mais 

afastado da beira mar e foi preservado na construção. No caso das conchas, a subtática 

empregada é a de “desculpas” (excuses), pois informam aos clientes que a utilização delas no 

jardim foi uma ação da antiga gestão do hotel, menos envolvida com a preservação ambiental. 

Vale salientar que não se trata aqui da tática de “desculpas” (apologies), que é um outro tipo 

de tática defensiva direta. 

As ações do Hotel Marlin Azul para comunicação da RSE foram classificadas de 

acordo com as táticas de GI de Mohamed, Gardner e Paolillo (1999), conforme apresentado 

no Quadro 11. 

Verifica-se que os clientes questionam as ações do hotel, demandando explicações 

para questões em que eles desconfiam da conduta do mesmo. O fato de o hotel divulgar 

amplamente a sua política de sustentabilidade, com ênfase na questão ambiental, pode ser 

uma das causas de uma maior desconfiança pelos clientes, conforme defendem Morsing e 

Schultz (2006) e Schlegelmilch e Pollach (2005), quando afirmam que o excesso de 

disseminação provoca maiores críticas dos stakeholders. 

O emprego da tática de Exemplificação pelo Hotel Marlin Azul quanto a RSE é 

coerente com o próprio conceito da mesma, quanto a projetar imagens de integridade moral e 

responsabilidade social (MOHAMED, GARDNER e PAOLILLO, 1999). Quanto aos 

objetivos do uso dessa tática, verifica-se a partir das falas dos entrevistados o interesse em 

buscar a imitação de outras entidades, conforme sugerem Mohamed, Gardner e Paolillo 

(1999). 
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Tipo de 
táticas 

Táticas Contexto Ação do hotel 
Canal de 

comunicação 
Público-

alvo 

Site Internet Clientes 

Passeios 
ecológicos 

Pessoalmente - 
guias turísticos 

do hotel 
Clientes 

Visitas de 
estudantes 
de escolas 
ao hotel 

Pessoalmente - 
representante da 

fundação 
proprietária 

Estudantes 

Recepção 

 
Mostrar as ações de 

preservação ambiental do 
hotel 

Panfleto com 
programação de 
esporte e lazer 

Clientes 

Passeio ao 
vilarejo 

próximo ao 
hotel 

Mostrar como o hotel 
contribui para o 

desenvolvimento econômico 
do vilarejo 

Pessoalmente - 
guias turísticos 

do hotel 
Clientes 

Quartos do 
hotel 

Instruções para os clientes 
reduzirem o impacto 

ambiental durante sua estadia 

Panfletos 
colocados nos 

quartos 
Clientes 

Assertivas 
Diretas 

Exemplificação 

Áreas de 
circulação 
do hotel 

Disponibilização de lixeiras de 
coleta seletiva 

- Clientes 

Passeios 
ecológicos 

Ao serem questionados quanto 
ao impacto ambiental da 

instalação do hotel, os guias 
falam das ações 

compensatórias realizadas 

Pessoalmente - 
guias turísticos 

do hotel 
Clientes 

Defensivas 
diretas 

Explicações 

Passeios 
ecológicos 

Em relação a conchas 
utilizadas na decoração do 
jardim, declaram que não 
fazem mais e que estão 

recolhendo 

Pessoalmente - 
guias turísticos 

do hotel 
Clientes 

Assertivas 
indiretas 

Enaltecer 

Passeio ao 
vilarejo 

próximo ao 
hotel 

Mostrar a importância dos 
grupos culturais do vilarejo 

para a população 

Pessoalmente - 
guias turísticos 

do hotel 
Clientes 

Defensivas 
indiretas 

Encorajar 
Passeios 

ecológicos 

Explicar que o lixo que chega 
na praia não é jogado pela 

população local, mas é trazido 
de outras áreas pela maré 

Pessoalmente - 
guias turísticos 

do hotel 
Clientes 

Quadro 11 (4)- Táticas de GI utilizadas pelo hotel Marlin Azul 
 

 

A intenção de formar uma boa reputação entre os clientes, por sua vez, é coerente com 

o modelo de Mendonça e Gonçalves (2004), que propôs que as organizações utilizam o GI 

para criar uma reputação socialmente responsável e assim obter legitimidade entre seus 

públicos-chaves.  
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4.2 Hotel Dourado do Mar 

O Dourado do Mar é um hotel do tipo resort, instalado na beira-mar, que iniciou suas 

operações em 2005. Pertence a uma rede hoteleira, com mais de 60 unidades, todas no Brasil. 

Suas instalações incluem ampla infra-estrutura de esportes e lazer e um business center. São 

oferecidas diversas facilidades para os clientes, tais como traslados gratuitos para outras 

praias da região, recreação, lavanderia e loja de conveniência. Conta atualmente com cerca de 

220 funcionários. 

A rede à qual o hotel pertence possui um programa formal de RSE desde 2005, que 

tem como foco principal combater o abuso sexual de crianças e adolescentes. Para isso, 

firmaram uma parceria com uma ONG que fornece apoio técnico e financeiro a outras 

organizações sociais com projetos nessa temática. Essa ONG também atua na disseminação 

de ações de êxito para outras regiões do país e influenciando políticas públicas para reduzir o 

problema. A atuação do hotel em relação a essa parceria inclui apoio financeiro, com doações 

próprias ou arrecadadas entre funcionários e clientes, além da divulgação sobre o tema, 

visando conscientizar as pessoas para a causa. 

Apesar de utilizar os termos “turismo sustentável” e “práticas socialmente 

responsáveis no turismo” nos documentos corporativos sobre RSE, a rede hoteleira não 

detalha outros princípios ou condutas de RSE além da parceria com a ONG citada acima.  

 

 

4.2.1 Perfil dos entrevistados 

Os entrevistados foram selecionados de maneira a incluir, além do Gerente Geral, os 

indivíduos em cargos de chefia diretamente subordinados ao mesmo. Durante o período de 

coleta estavam ocorrendo mudanças no organograma e alguns cargos estavam vazios ou com 

algum funcionário atuando interinamente. O Gerente geral entrou na empresa apenas um mês 

antes de ser entrevistado e a Chefe de Recepção estava respondendo interinamente como 

Gerente de Hospedagem. No Quadro 12 apresenta-se o perfil dos entrevistados. 

A entrevista com a Gerente de RH sofreu diversas interrupções, uma vez que a mesma 

optou por realizá-la na sala de convivência dos funcionários e estes freqüentemente entravam 

para falar com ela. Além disso recebeu ligações e recados, transmitidos por seus 

subordinados, o que a fez ausentar-se diversas vezes. Acredita-se que isso tenha prejudicado 

sua concentração e reduzido a precisão de suas respostas. Os demais participantes escolheram 
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a própria sala ou o restaurante (fechado no momento da entrevista), o que proporcionou um 

ambiente propício para reflexão. O tempo médio de duração das entrevistas foi de uma hora. 

 

Cargo Gênero Idade Formação 
Tempo na 
empresa 

Tempo 
no 

cargo 

Gerente Geral Masculino - - 1 mês 1 mês 

Gerente de Recursos Humanos Feminino 48 
Superior 

(Psicologia) 
2 anos e 

meio 
2 anos e 

meio 

Gerente de Manutenção Masculino 31 

Superior 
Incompleto 

(Engenharia da 
Produção) 

2 anos e 
meio 

1 ano e 
meio 

Chefe de Recepção Feminino 29 Superior (Turismo) 
1 ano e 
meio 

1 ano e 
meio 

Quadro 12 (4)- Perfil dos entrevistados do Hotel Dourado do Mar 
 

 

4.2.2 Desempenho social empresarial 

Para análise do DSE do Hotel Dourado do Mar, adotou-se a mesma estrutura do Hotel 

Marlin Azul. 

 

 

4.2.2.1 Relações com os stakeholders 

No quadro 13 são apresentados os stakeholders do Hotel Dourado do Mar, na visão 

dos entrevistados: 

As categorias Parceiros Comerciais, Companhias Aéreas/Rodoviárias e Associações 

de Classe foram criadas a partir das respostas dos entrevistados. Foram consideradas como 

Parceiros Comerciais as empresas que participam da divulgação e venda de diárias do hotel, 

incluindo as agências e operadoras de viagem. Classificou-se como associações de classe o 

Recife Convention & Visitors Bureau, associação sem fins lucrativos de fomento ao turismo 

no Estado de Pernambuco. As categorias dos modelos de Freeman (1984) e Stoner e Freeman 

(1985) não citadas foram: Mídia, Grupos de Interesses Especiais, Sindicatos e Instituições 

Financeiras.  
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Grupos Categorias Citadas por Características da relação com o hotel 

Proprietários 
Gerente Geral 
Gerente de RH 

Buscam retorno financeiro 

Internos 
Funcionários 

Gerente Geral 
Gerente de 

Manutenção 
Gerente de RH 

Chefe de Recepção 

Relação de troca 
Relação de parceria 

Demandam o hotel a prestar contas 
Afetam a prestação de serviço no destino 

Parceiros de marketing 
Necessários para o funcionamento do 

hotel 
Fornecem conhecimento 

Compromisso entre as partes 

Governos 
Gerente Geral 

Chefe de Recepção 

Hotel demanda prestação de contas do 
mesmo 

Relação de parceria 
Podem afetar o destino turístico 

Regulamentam a atividade do hotel 
Compromisso entre as partes 

Membros da comunidade 
local 

Gerente Geral 
Gerente de 

Manutenção 
Chefe de Recepção 

Relação de parceria 
Hotel demanda prestação de contas do 

mesmo 
Hotel é necessário para suprir suas 

necessidades 
Recebem incentivos 

Convênios com as mesmas geram 
credibilidade 

Relação de troca 
Compromisso entre as partes 
Prestam serviços para o hotel 

Propiciam melhoria na educação 

Clientes 

Gerente de 
Manutenção 

Gerente de RH 
Chefe de Recepção 

Relação de troca 
Relação de custo/benefício 

Buscam satisfazer suas necessidades 
Relação necessária para a subsistência do 

hotel 

Concorrentes Gerente Geral 
Demandam o hotel a prestar contas 

Afetam a prestação de serviço no destino 
Parceiros de marketing 

Fornecedores 

Gerente Geral 
Gerente de 

Manutenção 
Gerente de RH 

Chefe de Recepção 

Demandam o hotel a prestar contas 
Relação de parceria 

Afetam a prestação de serviço no destino 
Parceiros de marketing 

Parceiros comerciais 
Gerente Geral 

Chefe de Recepção 

Hotel demanda prestação de contas do 
mesmo 

Relação comercial 
Podem prejudicar o destino turístico 

Parceiros de marketing 
Relação de custo/benefício 

Companhias aéreas/ 
rodoviárias 

Gerente Geral 
Relação comercial 

Afetam o destino turístico 
Parceiros de marketing 

Externos 

Associações de classe Chefe de Recepção 
Relação de troca 

Fomentam o turismo na região 
Quadro 13 (4)- Stakeholders do Hotel Dourado do Mar 
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4.2.2.2 Definição de responsabilidade social empresarial  

A RSE no Hotel Dourado do Mar é tratada nas comunicações oficiais com foco 

específico na parceria da rede hoteleira com a ONG de combate à violência sexual e na 

conscientização de todos seus stakeholders e da sociedade em geral para essa questão. No link 

“Responsabilidade Social” do site da rede hoteleira percebe-se esse foco (o nome da empresa 

foi retirado do texto para preservar sua identidade): 

 

Há um consenso internacional de que Crianças e Adolescentes precisam ser 
protegidos da exploração sexual no Turismo. A [...] acredita firmemente nos 
princípios de turismo sustentável e que, além de ser crime, a exploração 
sexual de Crianças e Adolescentes compromete a viabilidade de 
estabelecimentos e destinos turísticos. 
Nesta perspectiva, a [...] toma a iniciativa de praticar uma Política 
Corporativa voltada para a Promoção do Turismo Sustentável e Proteção de 
Crianças e Adolescentes, promovendo continuamente a conscientização de 
seus hóspedes, colaboradores, fornecedores, investidores e comunidades 
onde atua. 

 

Apesar de citar a promoção do turismo sustentável, não foi identificado no site nem 

em outros documentos como a empresa interpreta esse conceito e como ele influencia suas 

atividades. Nas respostas dos entrevistados, porém, foi possível identificar outros elementos, 

conforme apresentado no Quadro 14. 

 

Questões de RSE 
Dimensões 

da RSE 
Citadas por 

Stakeholders 
envolvidos 

Promoção da qualidade de vida 
dos funcionários 

Legal 
Ética 

Voluntária 

Gerente Geral 
Gerente de RH 

Gerente de Manutenção 
Funcionários 

Promoção da qualidade de vida da 
comunidade de entorno 

Legal 
Ética 

Voluntária 

Gerente Geral 
Gerente de RH 

Membros da 
comunidade local 

Capacitação de mão-de-obra local Ética 
Gerente de RH 

Gerente de Manutenção 
Membros da 

comunidade local 

Cumprimento de leis Legal 
Gerente Geral 

Gerente de Manutenção 
Governo 

Funcionários 

Preservação ambiental 
Legal 
Ética 

Voluntária 

Gerente Geral 
Gerente de Manutenção 

Membros da 
comunidade local 

Geração de empregos na região Ética Gerente Geral 
Funcionários 
Membros da 

comunidade local 

Benefícios para os funcionários 
Legal 

Voluntária 
Gerente Geral Funcionários 

Atividades filantrópicas Voluntária 
Chefe de Recepção 

Gerente de Manutenção 
Membros da 

comunidade local 
Quadro 14 (4)- Definição de RSE do Hotel Dourado do Mar 
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Percebe-se na empresa um foco da RSE limitado a apenas três categorias de 

stakeholders: Funcionários, Membros da comunidade local e Governos, embora outras 

categorias tenham sido citadas na fase inicial das entrevistas: Proprietários, Clientes, 

Concorrentes, Fornecedores, Parceiros Comerciais, Companhias Aéreas/ Rodoviárias e 

Associações de Classe. Vale salientar que os Governos só constaram entre os stakeholders 

envolvidos quanto à questão do cumprimento de leis trabalhistas, tanto para o Gerente Geral 

quanto para o Gerente de Manutenção. Assim, verifica-se que a definição de RSE do hotel 

inclui diretamente apenas questões envolvendo Funcionários e Membros da comunidade 

local. 

Os Gerentes Geral, de RH e de Manutenção abordaram a necessidade da empresa não 

apenas atingir seus objetivos econômicos, mas ir além disso e procurar melhorar a qualidade 

de vida das pessoas ao seu redor, como pode ser visto na fala do Gerente geral: “Acho que 

todas as empresas teriam que ter um pouco mais de responsabilidade, saindo do âmbito do 

obrigatório e partindo para o voluntário”. Ao falar do “obrigatório”, os entrevistados 

referiram-se especificamente às obrigações em relação aos funcionários, sem incluir as 

responsabilidades perante outros stakeholders, tais como a rede hoteleira, os proprietários da 

empresa ou os clientes. De uma maneira geral, percebe-se na fala dos entrevistados uma visão 

separada entre as atividades ordinárias e as de RSE. 

Os Gerentes Geral e de Manutenção, além de separarem a RSE da atividade-fim da 

empresa, consideram que a atuação na categoria voluntária deve ser condicionada às 

possibilidades financeiras da empresa, conforme pode-se perceber na fala do Gerente Geral:  

 

Então em função de termos assim, uma diversidade grande de pessoas, as 
idéias vão surgindo. E aquelas que a gente percebe que é possível 
desenvolver, sem atrapalhar muito a nossa essência, que é a exploração de 
hotelaria que é fazer a hotelaria acontecer, desde que não afete nosso dia-a-
dia, e não influencie muito em custo, no caso a gente tem que pensar nisso 
também, a gente não pode dar um passo se a gente não tem condições de dar, 
se a gente não tem orçamento pra isso, tem que fazer muito mais na 
questão da boa vontade das pessoas, com recursos mínimos, e tentar fazer 
um pouco e aí depois ir desenvolvendo à medida que vão surgindo novas 
idéias. 

 

O Gerente de manutenção também separa RSE dos objetivos econômicos, 

considerando em seu conceito de RSE apenas a dimensão voluntária (ênfases adicionadas): 

 

Mas a empresa quando ela tem essa preocupação social, digamos que ela tá 
fazendo algo além, além do normal. Não é algo que faz parte do perfil dela 
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nem da finalidade dela a empresa é só para dar lucro, deu lucro 
maravilha para os donos, mas se eles ajudam tem um trabalho social, então 
eles acabam melhorando a vida de outras pessoas [...] Não é obrigatório ter 
uma responsabilidade social. 

 

O peso maior atribuído à dimensão econômica da RSE e a separação das demais 

responsabilidades sociais é coerente com o trabalho de Aupperle, Carroll e Hatfield (1985, p. 

458), que dizem que “essa dicotomia não é incomum, pois responsabilidade social é 

freqüentemente vista como a combinação das dimensões legal, ética e filantrópica”. Os 

autores encontraram em sua pesquisa um peso maior atribuído à dimensão econômica do que 

às demais. 

Nenhum entrevistado citou os proprietários ao falar de RSE, o que indica que não 

consideram o atendimento a suas necessidades como parte do escopo dessa questão. Ao  

serem comparadas as respostas com o conceito de RSE de Carroll (1979), verifica-se que a 

definição adotada no Hotel Dourado do Mar inclui as dimensões Legal, Ética e Voluntária, 

endereçando interesses dos Funcionários e Membros da comunidade local. A preservação 

ambiental foi citada como uma questão de interesse da população local e não como uma 

entidade independente, como ocorreu no Hotel Marlin Azul, o que denota uma visão da 

preservação ambiental mais restrita, considerando apenas a região onde o hotel está instalado. 

Ao comparar-se a definição oficial de RSE da rede hoteleira à declarada pelos 

entrevistados, verifica-se que os mesmos possuem uma visão mais ampla, ao incluir outros 

stakeholders (Funcionários e outros Membros da comunidade local) e outras questões sociais 

voltadas para esses grupos. Na definição oficial, apesar de serem citadas “práticas socialmente 

responsáveis no turismo”, o foco de atuação é restrito às atividades filantrópicas, ao colaborar 

financeiramente com a ONG parceira que combate o abuso sexual de crianças e adolescentes. 

 

 

4.2.2.3 Conduta social 

O hotel apresentou um comportamento Alto ou Moderado na maioria dos elementos, 

tendo apresentado os resultados mais baixos em Tecnologias mais Limpas e Governo e 

Assuntos Políticos. Verifica-se um baixo envolvimento do hotel com a questão da 

preservação ambiental, com apenas algumas iniciativas nessa área, tais como estimular a 

redução do consumo de água e energia elétrica pelos funcionários e clientes, por meio de 

avisos nos banheiros e interruptores. O hotel tem um convênio com uma fábrica de vidros 

para reciclagem cuja receita é destinada a ajudar um hospital de Recife. Foi instalado um 
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coletor próprio para esse fim. Não existe, porém, um planejamento dessas ações de forma 

integrada, nem como parte do programa de RSE. Quanto a Governo e Assuntos Políticos, 

existe um baixo envolvimento do hotel com a questão, não havendo um planejamento de 

ações nesse âmbito. 

Ao classificar-se os indicadores nas categorias de questões de RSE, verifica-se que as 

questões com maior ênfase são: Educação Ambiental, Satisfação dos Clientes, Comunicação 

com os Stakeholders, Controles Sociais e Condução Ética do Negócio. A definição de RSE, 

por sua vez, não contempla essas questões e as questões contempladas na definição possuem 

um comportamento fraco ou moderado.  

 

Nível de 
Conduta  

Elementos  Questões de RSE 

     

 Comunicação com os stakeholders  Cumprimento de leis 
 Controles sociais  Comunicação com os stakeholders 

 Educação ambiental  Condução ética do negócio 
 Estrutura organizacional  Controles sociais 

 Gestão de recursos financeiros  Desenvolvimento funcionários 
 Qualidade e segurança dos serviços  Educação ambiental 

Alto 

 Valores e compromissos éticos  Satisfação dos clientes 
     

 Recursos humanos  Atividades filantrópicas 
 Relacionamento com a cadeia logística  Benefícios para os funcionários 

 Relações humanas  Participação na gestão da empresa 
Moderado 

 Respeito e prática de legislações   

     

 Governo e assuntos políticos  Engajamento político 
 Tecnologias mais limpas  Preservação ambiental 

   

Promoção da qualidade de vida dos 
empregados 

Fraco 

    
Quadro 15 (4)- Conduta social do Hotel Dourado do Mar 

 

 

4.2.3 Imagem pretendida 

Nas entrevistas com os membros da alta administração, foram identificados os 

atributos da imagem pretendida, apresentados no Quadro 16. 

Nenhum entrevistado apontou diferenças na imagem pretendida para diferentes 

stakeholders, ou seja, para eles os atributos de imagem relativos a aspectos de RSE devem ser 

conhecidos por todos os públicos, indistintamente. 
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Poucos elementos do DSE fazem parte da imagem pretendida, envolvendo apenas as 

dimensões Ética e Voluntária, apesar do hotel ter apresentado uma conduta social alta em 

diversos indicadores e adotar uma definição de RSE bem mais ampla. A imagem pretendida 

aproxima-se mais da definição formal de RSE da rede hoteleira, o que sugere que a intensa 

comunicação de RSE influencia a visão dos membros da organização sobre que atributos de 

imagem eles gostariam que os membros externos associassem à mesma. 

 

Dimensão da 
RSE 

Questões de 
RSE 

Atributos Stakeholders 

Empresa que se preocupa com sua responsabilidade 
social 

Local seguro, onde não ocorrem crimes contra as 
crianças 

Ética 
Condução ética 

do negócio 
Empresa séria, do bem, que faz coisas para que a vida 

seja melhor 
Empresa preocupada em usar parte do seu lucro para 

ajudar 
Voluntária Filantropia 

Uma empresa que se preocupa com as pessoas menos 
favorecidas da sociedade 

Todos 

Quadro 16 (4)- Aspectos de RSE na imagem pretendida do Hotel Dourado do Mar 
 

 

4.2.4 Gerenciamento de impressões de uma reputação socialmente 

responsável 

O Hotel Dourado do Mar não divulga sua conduta social de forma ampla para seus 

stakeholders. Foi identificado um foco quase exclusivo nas ações de parceria com uma ONG, 

que são comunicadas principalmente aos funcionários e clientes. Os canais de comunicação 

analisados foram o site do hotel, panfletos e revista distribuídos na recepção e quartos, 

mensagens veiculadas no sistema de som interno e divulgação na mídia. Neste tópico será 

apresentada a análise das táticas de gerenciamento de impressões (GI) utilizadas nesses canais 

de comunicação.  

A escolha do conteúdo e canais de comunicação da RSE é apresentada pelo Gerente 

Geral, conforme se verifica em trecho de sua fala: 

 

Nós fazemos sim divulgações na medida do possível, nós não temos como 
objetivo capitalizar assim ao extremo esse trabalho nosso porque fazemos 
alguma coisa na área temos responsabilidade, e a gente ficar massificando 
divulgação em cima disso, não é esse o objetivo é realmente até ser um 
propagador, um catalisador de idéias e procedimentos [...] a questão da ONG 
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já tá estruturada. Isso já é uma política da empresa de trabalhar com isso, e 
isso é divulgado em imprensa, faz-se releases. Cada campanha que a gente 
faz, que tiver uma possibilidade de ter um impacto, pode servir de exemplo, 
inclusive para outras empresas e também até para capitalizar uma boa 
imagem para nossa empresa, a gente coloca. 

 

Percebem-se dois objetivos principais na decisão de comunicar essas informações: 

mostrar um exemplo a ser seguido e melhorar a imagem da empresa. O foco da comunicação 

na parceria com a ONG também fica claro. 

No site do hotel não há menção a RSE ou questões que pudessem ser diretamente 

relacionadas ao tema. A ênfase da comunicação é nas qualidades técnicas e na infra-estrutura 

de acomodação e esporte e lazer. Ressalta-se a qualidade da culinária pernambucana, nos 

links sobre os restaurantes e os atributos cultural e natural da região, nos links dos passeios. 

Não se percebe, entretanto, a tentativa de influenciar a percepção do leitor quanto ao hotel em 

si.  

O site do hotel está localizado dentro do site da rede à qual este pertence. Assim, ficam 

disponíveis os links para informações sobre a rede. No link “institucional” estão disponíveis 

diversas informações sobre RSE, inclusive com um link específico para o assunto. Segue 

trecho do texto disponibilizado nesse link (o nome da empresa foi retirado para preservar sua 

identidade): 

 

Com 65 empreendimentos, 3.500 funcionários e mais de 5 milhões de 
hóspedes satisfeitos, a [...] comprova a correlação entre alta produtividade e 
práticas socialmente responsáveis no Turismo, o que é motivo de orgulho 
para seus colaboradores e investidores. 
 
Há um consenso internacional de que Crianças e Adolescentes precisam ser 
protegidos da exploração sexual no Turismo. A [...] acredita firmemente nos 
princípios de turismo sustentável e que, além de ser crime, a exploração 
sexual de Crianças e Adolescentes compromete a viabilidade de 
estabelecimentos e destinos turísticos. 
 
Nesta perspectiva, a [...] toma a iniciativa de praticar uma Política 
Corporativa voltada para a Promoção do Turismo Sustentável e Proteção de 
Crianças e Adolescentes, promovendo continuamente a conscientização de 
seus hóspedes, colaboradores, fornecedores, investidores e comunidades 
onde atua. 
 

Verifica-se um foco quase exclusivo no combate à exploração sexual no turismo, 

embora o texto inclua termos como “práticas socialmente responsáveis” e “turismo 

sustentável”. Esse foco é reforçado pelas demais informações disponíveis no link de 

Responsabilidade Social, que se referem exclusivamente à parceria com a ONG, com 
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informações sobre arrecadação de doações e os resultados dos projetos. Em outros links do 

site, porém, encontram-se informações que se referem a outras questões de RSE. Em relação à 

dimensão econômica, existe uma página específica para investidores, em que se ressalta o 

crescimento e retorno financeiro da rede hoteleira. Há um vídeo institucional no site que 

enfoca o crescimento do grupo, abertura de novos hotéis, melhorias realizadas e qualidade dos 

mesmos. O vídeo associa a qualidade dos serviços ao crescimento financeiro da rede. 

No site também estão disponíveis informações sobre prêmios recebidos pela rede e 

alguns hotéis que a integram. Além dos que enfatizam aspectos de infra-estrutura e qualidade 

nos serviços, há menção a prêmios que se referem a boas condições de trabalho para seus 

funcionários e um que inclui critérios de responsabilidade social (entre outros). Notícias 

publicadas na imprensa sobre a empresa também estão disponíveis no site, mostrando 

principalmente as ações de parceria com a ONG, as práticas nos hotéis para prevenir o 

turismo sexual e mostrando também os bons resultados financeiros. A opção por divulgar 

prêmios e notícias é coerente com o que defendem Schlegelmilch e Pollach (2005), de que a 

credibilidade das comunicações da RSE é maior quando são apresentadas evidências 

numéricas e prêmios concedidos por entidades independentes.  

Nas áreas comuns do hotel existe um sistema de som, que toca música ambiente. Em 

determinados espaços de tempo são veiculadas mensagens para os clientes, envolvendo 

diversos temas, como atividades de esporte e lazer que os clientes podem utilizar e horários 

das refeições nos restaurantes. São colocadas mensagens também sobre a parceria do hotel 

com uma ONG de prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes, sugerindo 

aos clientes acessarem o site para mais informações. 

Segundo os entrevistados e também verificado no site da rede, há divulgação na mídia 

sobre a parceria com a ONG, visando obter maior arrecadação e servir de exemplo para outras 

empresas. 

Ao analisar o conjunto de comunicações e táticas de GI adotadas pelo Hotel Dourado 

do Mar, verifica-se que existe um planejamento apenas para a questão do combate à 

exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa questão é comunicada por meio de 

diversos canais e adotam-se as táticas de GI de Exemplificação (código de conduta e 

campanha de arrecadação) e Engrandecer (parceria com a ONG). As demais questões 

comunicadas (preservação ambiental, resultados financeiros e satisfação do cliente) não são 

tratadas como parte do programa de RSE e utilizam diferentes canais de comunicação. No 

Quadro 17 são apresentadas as táticas de GI identificadas no hotel. 
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Tipo de 
táticas 

Táticas Contexto Ação do hotel 
Canal de 

comunicação 
Público-

alvo 

Promoção 
organizacional 

Textos e vídeos 
sobre a rede 

hoteleira 

Mostrar como a 
competência técnica 

da empresa está 
promovendo seu 

crescimento e 
resultados financeiros 

positivos 

Site da rede Investidores 

Promoção 
organizacional 

Quartos do hotel e 
recepção 

Política de 100% de 
satisfação dos 

clientes 

Panfletos específicos 
sobre a política, 

panfleto geral sobre o 
hotel, revista do hotel 

Clientes 

Exemplificação 

Código de conduta 
da rede para a 
proteção de 
crianças e 

adolescentes contra 
a exploração sexual 

Divulgação das 
precauções e ações 

da empresa para 
prevenir e combater a 
exploração sexual de 

crianças e 
adolescentes 

Site da rede 
Cartaz na recepção 

do hotel 

Público em 
geral 

Exemplificação 
Campanha de 

arrecadação para a 
ONG parceira 

Divulgação da 
campanha de 

arrecadação em prol 
da prevenção e 

combate à exploração 
sexual de crianças e 

adolescentes 

Notícias na mídia em 
geral, Site e revista 
da rede, Panfletos 

nos quartos e 
recepção Sistema de 

som do hotel 

Público em 
geral 

Assertivas 
diretas 

Exemplificação Quartos do hotel 

Instruções para os 
clientes reduzirem o 
impacto ambiental 
durante sua estadia 

Panfletos colocados 
nos quartos 

Clientes 

Assertivas 
indiretas 

Engrandecer Diversos 

Divulgar a parceria 
com uma ONG que 

combate a exploração 
sexual de crianças e 

adolescentes 

Notícias na mídia em 
geral, Site e revista 
da rede, Panfletos 

nos quartos e 
recepção 

Público em 
geral 

Quadro 17 (4)- Táticas de GI utilizadas pelo Hotel Dourado do Mar 
 

Para os funcionários, divulga-se a parceria com a ONG por meio de jornal interno, 

informações nos quadros de aviso e em reuniões. Segundo os entrevistados, a divulgação para 

os funcionários tem o objetivo de conscientizá-los para a causa da violência sexual contra 

crianças e adolescentes e de envolvê-los nas campanhas de arrecadação, para que eles possam 

contribuir e obter doações dos clientes. Segundo o Gerente de Manutenção, “quem vai passar 
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toda emoção para os turistas vão ser os funcionários”, ou seja, estando envolvidos com a 

causa eles podem conseguir captar mais doações. 

Outra questão comunicada aos funcionários, embora o hotel não denomine como parte 

da RSE, é a preservação ambiental, que inclui iniciativas para redução do consumo de água e 

energia elétrica e para reciclagem de vidro. Nos banheiros dos funcionários há adesivos com o 

texto "não deixe a água correr à toa por aí", para que não se deixe a torneira aberta, evitando 

desperdícios. Há também adesivos próximos a interruptores com solicitação para apagar as 

luzes ao sair da sala. Na sala de convivência dos funcionários foram colocados cartazes sobre 

a campanha de reciclagem de vidro que apóia um hospital de Recife, da qual o hotel participa. 

O Hotel Dourado do Mar, ao utilizar a tática de Exemplificação, busca projetar 

imagens de integridade moral e responsabilidade social e assim obter a imitação de outras 

entidades (MOHAMED, GARDNER e PAOLILLO, 1999). No caso desse hotel, a tática de 

Engrandecer também atende a esse fim, uma vez que a associação positiva que o mesmo 

proclama é com uma entidade que realiza um trabalho social relacionado às suas atividades 

(combate ao turismo sexual). A intenção de mostrar um exemplo fica clara na fala do Gerente 

Geral: 

 

Cada campanha que a gente faz, que tiver uma possibilidade de ter um 
impacto, pode servir de exemplo, inclusive para outras empresas e também 
até para capitalizar uma boa imagem para nossa empresa, a gente coloca. O 
departamento de marketing procura sempre colocar isso. 

 

Percebe-se o interesse em formar uma boa reputação entre os clientes, tanto pela 

utilização das táticas de GI quanto pelas declarações dos entrevistados. Ao comparar-se com o 

modelo de Mendonça e Gonçalves (2004), verifica-se que é uma organização que planeja suas 

ações de RSE e o emprego de táticas de GI, influenciando a formação da reputação. 

 

 

4.3 Hotel Badejo 

O Hotel Badejo, um resort localizado na beira-mar, foi inaugurado há cerca de 3 anos, 

tendo mudado a administração em torno de 1 ano e meio após o início de suas operações. No 

início pertencia a uma rede, mas atualmente é administrado pelos seus proprietários. Alguns 

blocos de apartamentos são independentes do hotel e são administrados por um condomínio, 

sendo utilizado pelos seus proprietários ou inquilinos. Existe uma estrutura organizacional 

separada do condomínio e do hotel, porém com algumas atividades que atendem a ambas as 
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partes, como a manutenção, que é realizada pelo condomínio e atende a toda a infra-estrutura. 

Por constituírem empresas separadas, esta pesquisa contemplou apenas o hotel, cuja estrutura 

possui cerca de 30 funcionários, inclui a gestão das atividades financeiras, de governança, 

reservas, contas, recursos humanos e recepção. 

Quando assumiram a gestão do hotel, os atuais diretores iniciaram uma série de 

mudanças para melhorar a situação financeira da empresa, não tendo ainda consolidado todos 

os aspectos do seu sistema de gestão. Segundo os entrevistados, um plano que existe no hotel 

é de formalizar um programa de RSE, que inclua ações voltadas principalmente para a 

comunidade local e para a preservação do meio ambiente. 

 

 

4.3.1 Perfil dos entrevistados 

Foram selecionadas para as entrevistas as pessoas em cargos de chefia que participam 

das decisões estratégicas do hotel. A Diretora Operacional é o único membro da diretoria que 

trabalha no local e participa diariamente das atividades do hotel. A Gerente Financeira é 

responsável também pela gestão de recursos humanos. Os entrevistados estão listados no 

Quadro 18. 

As entrevistas foram realizadas nas salas dos respondentes ou em salas de reunião, 

sem que houvesse ruídos ou interrupções significativos. O tempo médio de duração foi de 

uma hora cada. 

 

Cargo Gênero Idade Formação 
Tempo na 
empresa 

Tempo 
no 

cargo 

Gerente Geral Masculino 43 
Superior 

(Administração) 
2 anos 2 anos 

Diretora Operacional Feminino 33 
Superior 

(Turismo) 
1 ano e 7 

meses 
1 ano e 
7 meses 

Gerente Financeira Feminino 41 
Superior 

(Administração) 
2 anos e 

meio 
1 ano 

Coordenadora de Reservas Feminino 30 
Superior 

incompleto 
(Administração) 

7 meses 7 meses 

Quadro 18 (4)- Perfil dos entrevistados do Hotel Badejo 
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4.3.2 Desempenho social empresarial 

Os resultados obtidos, referentes ao DSE no Hotel Badejo, são apresentados neste 

tópico, seguindo a mesma estrutura dos casos anteriores. 

 

 

4.3.2.1 Relações com os stakeholders 

No Quadro 19 são apresentados os stakeholders do Hotel Badejo, identificados nas 

entrevistas. Embora a definição de RSE (tópico seguinte a este) envolva poucas questões e 

stakeholders, os entrevistados apresentaram uma grande variedade de stakeholders na fase 

inicial das entrevistas, quando se perguntou sobre eles de maneira geral, sem relacionar a 

RSE. 

Os únicos proprietários citados pelos entrevistados foram o condomínio e os 

condôminos, os proprietários do hotel em si não foram citados. O Meio Ambiente também foi 

citado como stakeholder, embora só por uma entrevistada.  

 

Grupos Categorias Citadas por 
Características da relação com o 

hotel 

Proprietários 
Gerente Geral 

Coordenadora de Reservas 

Buscam retorno financeiro 
Buscam seu bem-estar 

Preservam a estrutura do hotel 
Internos 

Funcionários 
Gerente Geral 

Diretora Operacional 
Gerente Financeira 

Esperam satisfação pessoal 
Buscam incremento de suas receitas 

Membros da comunidade local 
Gerente Geral 

Diretora Operacional 
Coordenadora de Reservas 

Buscam seu bem-estar 
Buscam incremento de suas receitas 

Cumplicidade 
Hotel propicia crescimento 
Obrigação de identificar as 

necessidades do cliente 
Recebem qualificação para trabalhar 

no hotel 
Prestam serviços para o hotel 

Clientes 

Gerente Geral 
Diretora Operacional 
Gerente Financeira 

Coordenadora de Reservas 

Beneficiados pelo trabalho do hotel 
Buscam satisfazer suas necessidades 

Vêm em busca de lazer 

Concorrentes Gerente Geral Buscam incremento de suas receitas 

Externos 

Fornecedores 
Gerente Geral 

Gerente Financeira 
Coordenadora de Reservas 

Relação comercial 
Buscam satisfazer suas necessidades 
Buscam incremento de suas receitas 

O hotel não funciona sem eles 
São escolhidos pelo hotel conforme 

qualificação prévia 
Beneficiam-se da ocupação do hotel 

Fornecem serviços ao hotel 
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Grupos Categorias Citadas por 
Características da relação com o 

hotel 

Instituições financeiras Gerente Financeira 
Relação profissional 

O hotel não funciona sem eles 

Parceiros comerciais 
Gerente Geral 

Gerente Financeira 
Coordenadora de Reservas 

Buscam viabilizar o negócio do hotel 
Relação profissional 

Precisam do hotel para funcionar 
Obrigação de identificar as 

necessidades do cliente 
Complementam o pacote de viagens 
São escolhidos pelo hotel conforme 

qualificação prévia 

Companhias aéreas/ rodoviárias Coordenadora de Reservas 

Obrigação de identificar as 
necessidades do cliente 

Complementam o pacote de viagens 
Prestam serviços para o hotel 

Externos 

Meio Ambiente Diretora Operacional Cuidado/Preservação/Zelo 

Quadro 19 (4)- Stakeholders do Hotel Badejo 

 

 

4.3.2.2 Definição de responsabilidade social empresarial 

O Hotel Badejo não possui um posicionamento formal sobre o tema da RSE, não 

existindo documentos oficiais que apresentem sua definição ou que definam políticas para tal. 

A identificação da definição de RSE adotada, portanto, baseou-se nas respostas dos 

entrevistados. No Quadro 20 são apresentados os resultados obtidos. 

 

Questões de RSE 
Dimensões 

da RSE 
Citadas por 

Stakeholders 
envolvidos 

Preservação ambiental 
Legal 
Ética 

Gerente Geral 
Diretora Operacional 
Gerente Financeira 

Coordenadora de Reservas 

Meio Ambiente 

Promoção da qualidade de vida 
dos funcionários 

Legal 
Gerente Geral 

Gerente Financeira 
Coordenadora de Reservas 

Funcionários 

Capacitação de mão-de-obra local 
Econômica 

Ética 

Gerente Geral 
Diretora Operacional 

Coordenadora de Reservas 

Membros da 
comunidade local 

Atividades filantrópicas Voluntária 
Diretora Operacional 
Gerente Financeira 

Coordenadora de Reservas 

Membros da 
comunidade local 

Educação ambiental Ética 
Gerente Geral 

Gerente Financeira 
Clientes 

Valorização da cultura local Ética Gerente Financeira 
Membros da 

comunidade local 

Satisfação dos clientes Ética Gerente Financeira 
Clientes 

Parceiros comerciais 

Contribuir para o desenvolvimento 
econômico da região 

Econômica 
Ética 

Gerente Financeira 
Proprietários 
Membros da 

comunidade local 
Quadro 20 (4)- Definição de RSE do Hotel Badejo 
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A responsabilidade econômica, de gerar lucro para os proprietários, não foi citada por 

nenhum entrevistado, o que indica uma separação na visão dos mesmos entre essa dimensão e 

as demais. Alguns aspectos que impactam indiretamente nos resultados financeiros, porém, 

foram citados, como capacitação de mão-de-obra local, que reduz custos com pagamento de 

benefícios e contribuição para o desenvolvimento econômico, que torna o destino turístico 

mais atrativo para os turistas, aumentando a taxa de ocupação do hotel. 

 

 

4.3.2.3 Conduta social 

O questionário do Hotel Badejo foi entregue com diversas perguntas sem resposta, o 

que impediu a análise de alguns indicadores. Segundo as respostas disponibilizadas, o hotel 

tem uma conduta social alta ou moderada em quase todos os indicadores. Ao classificar os 

indicadores conforme as categorias de questões sociais, foram obtidos os maiores resultados 

nas seguintes questões: Atividades Filantrópicas, Satisfação dos clientes, Comunicação com 

os stakeholders, Condução ética do negócio, Controles sociais, Participação na gestão da 

empresa e Desenvolvimento funcionários. 

 

Nível de 
Conduta  

Elementos  Questões de RSE 

     

 Estrutura organizacional  Comunicação com os stakeholders 
 Gestão de recursos financeiros  Atividades filantrópicas 

 Valores e compromissos éticos  Condução ética do negócio 
   Controles sociais 

   Desenvolvimento funcionários 
   Participação na gestão da empresa 

Alto 

   Satisfação dos clientes 
     

 Comunicação com os stakeholders  Benefícios para os funcionários 
 Controles sociais  Cumprimento de leis 
 Educação ambiental  Educação ambiental 
 Qualidade e segurança dos serviços  Preservação ambiental 

 Recursos humanos 
 

Promoção da qualidade de vida dos 
empregados 

 Relacionamento com a cadeia logística 
  

 Relações humanas   

 Respeito e prática de legislações   

Moderado 

 Tecnologias mais limpas   

     

Fraco  Governo e assuntos políticos  Engajamento político 
Quadro 21 (4)- Conduta social do Hotel Badejo 
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Comparando os resultados de conduta com os de definição de RSE, percebe-se em 

ambos uma grande abrangência de questões e stakeholders considerados pelo hotel, não 

havendo um foco específico de atuação. 

 

 

4.3.3 Imagem pretendida 

No quadro abaixo são apresentados os atributos de imagem relacionados a RSE do 

Hotel Badejo: 

 

Dimensão da 
RSE 

Questões de RSE Atributos Stakeholders 

Condução ética do 
negócio 

Hotel com “consciência ambiental” 
Clientes 

Membros da 
Comunidade Local Ética 

Preservação ambiental Preocupação com o meio ambiente Clientes 

Voluntária Filantropia 
Uma empresa que se preocupa com as 

pessoas menos favorecidas da 
sociedade. 

Parceiros comerciais 

Quadro 22 (4)- Aspectos de RSE na imagem pretendida do Hotel Badejo 
 

Ao ser perguntada se o hotel comunicava algum aspecto de RSE, a Diretora 

Operacional respondeu: “Nós comunicamos aos nossos funcionários. Eu acho que pra gente 

fazer o bem não precisa estar divulgando. Mas pros nossos funcionários a gente sempre 

divulga...”, o que demonstra que não há um interesse em influenciar a reputação 

organizacional em aspectos de RSE. 

Ao ser perguntada se a RSE influencia a imagem percebida pelos clientes, a Gerente 

Financeira declarou o seguinte: 

 

Hoje em dia nem todo mundo tá contribuindo com o social [...] isso quando é 
divulgado a pessoa sabe que o hotel que ele está pensa dessa forma é um 
diferencial né de alguma forma há um diferencial, no fundo a gente sabe que 
cria um impacto nas pessoas, responsabilidade social ela é vista com bons 
olhos. 

 

Mesmo assim, só considerou os Parceiros Comerciais ao citar um atributo de imagem 

relacionado a RSE, sem mencionar os Clientes. 

Atualmente o Hotel Badejo não realiza uma comunicação planejada nem formal da 

RSE. Segundo os entrevistados, apenas se comunicam aspectos da preocupação com o meio 
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ambiente e da realização de cursos de capacitação para moradores da região. Isso reflete na 

inclusão de poucos aspectos de RSE na imagem pretendida do hotel. 

 

 

4.3.4 Gerenciamento de impressões de uma reputação socialmente 

responsável 

Percebe-se no Hotel Badejo que poucas ações são tomadas para influenciar a formação 

de uma reputação socialmente responsável entre seus stakeholders. Não existe um 

planejamento para esse fim e os entrevistados demonstraram não ter essa intenção. 

No site do hotel, há um destaque para o conforto, integração com a natureza e infra-

estrutura do hotel. A música do site é de um artista local e a letra trata de elementos da cultura 

regional. No texto sobre os restaurantes destaca-se a presença da culinária regional. Não 

existem links específicos sobre RSE, preservação ambiental ou temas relacionados. 

Nos quartos há coletores de resíduos sólidos com separação para plástico, papel, vidro, 

metal e orgânico, porém não há nenhum material informativo sobre isso nem é comunicado 

nada aos clientes sobre o assunto. Segundo a Diretora Operacional, esses coletores foram 

adquiridos pela gestão anterior do hotel e foram deixados, apesar de no momento não haver 

destinação diferenciada para cada tipo de resíduo sólido. Ou seja, quando acontece a limpeza 

dos quartos todo o material recolhido é juntado sem que seja destinado para reciclagem. O 

hotel está criando convênios com grupos locais para implementar coleta seletiva, mas ainda 

não está funcionando. 

Além das lixeiras de coleta seletiva, há nos quartos outros elementos relacionados à 

preservação ambiental, como economizador de energia e sugestão de redução da freqüência 

de lavagem de toalhas e lençóis. 

Verifica-se no Hotel Badejo a preocupação em prevenir acidentes ou outros problemas 

com os clientes, uma vez que existem diversos avisos nas áreas de circulação, com conteúdos 

como: filmagem do ambiente, para se olhar se o elevador está no andar, orientação para não 

usar o elevador em caso de incêndio (ao lado da entrada do elevador), proibição de fumo com 

indicação da lei, aviso para cuidar de pertences e placa de “regulamento da piscina” com 

precauções para crianças. 
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Na recepção do hotel há informativos sobre sonegação de impostos e abuso sexual da 

criança e adolescente, orientando o cliente sobre os procedimentos adequados para 

cumprimento das leis. 

No Quadro 23 são apresentadas as táticas de GI encontradas no hotel. Foi identificado 

o uso apenas da tática de GI de Exemplificação, por meio de placas e panfletos e voltados 

para clientes e condôminos (que também são usuários do hotel). As questões sociais 

comunicadas são: valorização da cultura, satisfação dos clientes, preservação ambiental e 

cumprimento de leis. 

 

Tipo de 
táticas 

Táticas Contexto Ação do hotel 
Canal de 

comunicação  
Público-alvo  

Exemplificação  
Corredores dos 
apartamentos 

Divulgar significados 
de palavras indígenas 

usadas para 
identificar os blocos 

do hotel 

Placas de 
sinalização 

Clientes e 
Condôminos 

Exemplificação  
Áreas de circulação 

em geral 

Indicações para 
prevenir acidentes e 

problemas com 
clientes 

Placas de 
sinalização 

Clientes e 
Condôminos 

Exemplificação  Quartos do hotel 

Instruções para os 
clientes reduzirem o 
impacto ambiental 
durante sua estadia 

Panfletos 
colocados nos 

quartos 
Clientes 

Exemplificação  Quartos do hotel 
Disponibilização de 

lixeiras de coleta 
seletiva 

- Clientes 

Assertivas 
diretas 

Exemplificação  Recepção 

Campanhas contra 
sonegação de 

impostos e 
exploração sexual de 

crianças e 
adolescentes 

Placas sobre 
mesa na 
recepção 

Clientes 

Quadro 23 (4)- Táticas de GI utilizadas pelo Hotel Badejo 
 

A comunicação da RSE é feita de maneira discreta ou indireta (por meio dos 

funcionários), ou seja, não são produzidos materiais de divulgação que tratem diretamente do 

tema e mostrem como o hotel pratica a RSE. Isso pode ser percebido na declaração da 

Diretora Operacional: “Eu acho que pra gente fazer o bem, não precisa estar divulgando... 
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Mas pros nossos funcionários a gente sempre divulga”. O Gerente Geral também transmitiu 

uma idéia semelhante: “E a gente procura divulgar também, não muito abertamente...”. 

Apesar dos entrevistados considerarem inadequado fazer propaganda da RSE do hotel, 

a imagem pretendida (ver Quadro 22) contém atributos relacionados a RSE, o que pode 

denotar um interesse em construir uma reputação socialmente responsável, mas com 

precauções para evitar uma disseminação excessiva, que segundo Morsing e Schultz (2006), 

pode gerar questionamentos ou desconfiança por parte dos stakeholders. 

 

 

4.4 Hotel Camurim 

O Hotel Camurim pertence à categoria de hotel de lazer e está localizado na beira-mar, 

sendo de um porte menor que os demais hotéis estudados neste trabalho. Foi construído há 

aproximadamente 20 anos, tendo sido um dos primeiros a se instalar na região. Desde 2007 é 

administrado por uma rede nacional, que inclui mais quatro hotéis em diferentes regiões do 

país. Essa rede pertence a uma operadora de viagens de grande porte, que consegue garantir 

uma alta taxa de ocupação em todos os meses do ano. Em relação aos demais hotéis possui 

uma estrutura organizacional menor, com cerca de 103 funcionários e apenas dois cargos de 

gerência: Gerente Geral e Gerente Operacional. As demais chefias ocupam cargos de 

supervisores, envolvendo-se pouco em decisões estratégicas da empresa. 

A infra-estrutura do hotel inclui área de lazer com piscina, restaurante, bar e são 

realizadas atividades esportivas e recreativas para adultos e crianças. São oferecidos passeios 

por meio da operadora de turismo, que mantém uma funcionária própria na recepção do hotel. 

Não existe um programa formal de RSE no hotel nem na rede à qual ele pertence, 

portanto não há um planejamento formal para tratar de questões sociais. Existe a intenção por 

parte dos gerentes de envolver-se mais com o tema, particularmente nas questões ambientais e 

na promoção de uma melhor qualidade de vida para os seus funcionários, o que reflete em 

algumas atividades que estão sendo implementadas, tais como reciclagem de lixo e 

capacitação de mão-de-obra local. 

 

 

4.4.1 Perfil dos entrevistados 

Foram selecionados para serem entrevistados o Gerente Geral e a Gerente 

Operacional. Optou-se por não entrevistar os demais funcionários em cargos de chefia por 
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esses não se envolverem significativamente nas decisões estratégicas. No quadro abaixo são 

apresentados dados sobre o perfil dos entrevistados. 

 

Cargo Gênero Idade Formação 
Tempo na 
empresa 

Tempo no 
cargo 

Gerente Geral Masculino 37 
Pós-graduação, Superior e 

Técnico (Hotelaria) 
3 anos e meio 1 ano 

Gerente Operacional Feminino 30 
Superior incompleto 

(Administração) 
9 anos 

1 mês e 
meio 

Quadro 24 (4)- Perfil dos entrevistados do Hotel Camurim 
 

As duas entrevistas foram realizadas na sala que é dividida pelos dois gerentes, sem 

que um estivesse presente durante a entrevista com o outro. Isso foi solicitado aos mesmos 

para evitar que o segundo entrevistado fosse influenciado pelas respostas do primeiro. O 

ambiente era silencioso e houve poucas interrupções nas duas entrevistas, que tiveram 

duração média de uma hora. 

 

 

4.4.2 Desempenho social empresarial 

Para análise do DSE do Hotel Camurim, apresentam-se os dados referentes a relações 

com os stakeholders, definição de RSE e conduta social. 

 

 

4.4.2.1 Relações com os stakeholders 

No Quadro 25 são apresentados os stakeholders citados pelos entrevistados do Hotel 

Camurim. 

 

Grupos Categorias Citadas por Características da relação com o hotel 

Internos Funcionários 
Gerente Geral 

Gerente Operacional 

Necessários para o funcionamento do hotel 
Buscam incremento de suas receitas 

O hotel trabalha em prol deste 

Membros da comunidade 
local 

Gerente Geral 
Gerente Operacional 

Hotel é necessário para suprir suas 
necessidades 

Prestam serviços para o hotel 
Recebem pagamento dos clientes 

Clientes 
Gerente Geral 

Gerente Operacional 
Beneficiados pelo trabalho do hotel 

O hotel trabalha em prol deste 

Fornecedores 
Gerente Geral 

Gerente Operacional 
Buscam incremento de suas receitas 

Fornecem serviços ao hotel 

Externos 

Meio ambiente Gerente Geral O hotel usufrui dele 

Quadro 25 (4)- Stakeholders do Hotel Camurim 
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Foi identificada uma menor variedade de categorias de stakeholders no Hotel 

Camurim do que nos demais, o que tanto pode ser devido ao hotel não se relacionar com 

outros stakeholders como aos entrevistados não terem uma visão clara sobre os grupos com 

que interagem. A menor variedade também pode ser devida ao menor número de 

entrevistados neste hotel.  

Assim como nos hotéis Marlin Azul e Badejo, o meio ambiente também foi citado 

como um stakeholder, como pode se observar na fala do Gerente Geral:  

 

E a preocupação que o hotel tem com o meio ambiente também como 
qualquer outra empresa de médio a grande porte, existe a questão do 
impacto, né, toda a parte de apartamentos, cozinha, de lavanderia, como que 
a empresa pode trabalhar pra afetar, pra agredir menos possível o meio 
ambiente, e o nosso cliente vem pra cá procurando um meio ambiente, né, 
natural, como é que a gente vai fazer pra não agredir, pra que isso seja um 
turismo mais duradouro? [...] o meio ambiente é uma coisa que já está 
inserida, se você não cuidar dele você pode ter problemas e não desfrutar de 
tudo o que ele oferece no dia de amanhã. Se você tem uma preocupação de 
que o turismo seja duradouro, que, é, ele seja bem cuidado, né? [...] como 
nós dependemos dele, se nós não cuidarmos do meio ambiente, nós com 
certeza amanhã ou depois teremos problemas, né, as próximas gerações não 
vão usufruir, né, desse meio ambiente como a gente consegue desfrutar hoje. 
 

Ao falar da relação do hotel com o meio ambiente, o Gerente Geral trata como uma 

relação direta, sem intermediários ou representantes. Esses achados reforçam a proposta de 

adoção do meio ambiente como um stakeholder de Starik (1995), Jacobs (1997) e Jawahar e 

McLaughlin (2001), uma vez que muitos gerentes enxergam na prática o meio ambiente dessa 

forma. 

 

 

4.4.2.2 Definição de responsabilidade social empresarial 

Por não ter uma política oficial da empresa para lidar com o tema, o Hotel Camurim 

não tem um conceito claro para RSE e nem inclui o assunto em documentos divulgados entre 

funcionários ou outros stakeholders. No Quadro 26 apresentam-se elementos da definição de 

RSE obtidos nas entrevistas. 
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Questões de RSE 
Dimensões 

da RSE 
Citadas por 

Stakeholders 
envolvidos 

Cumprimento de leis Legal Gerente Geral 
Governo 

Funcionários 
Fornecedores 

Satisfação dos clientes 
Legal 
Ética 

Gerente Geral Clientes 

Benefícios para os funcionários 
Legal 
Ética 

Gerente Geral 
Gerente Operacional 

Funcionários 

Educação ambiental 
Ética 

Voluntária 
Gerente Operacional Funcionários 

Capacitação de mão-de-obra local Ética Gerente Operacional Funcionários 

Filantropia Voluntária Gerente Operacional 
Membros da 

comunidade local 
Quadro 26 (4)- Definição de RSE do Hotel Camurim 

 

Verificou-se nas respostas um foco muito grande na dimensão legal da RSE, como se 

pode perceber na fala do Gerente Geral: 

 

Mas para que a região possa se fortalecer de forma correta, é necessário que 
todas as empresas busquem trabalhar de acordo com todas essas 
responsabilidades, não só da parte tributária, mas da parte de leis 
trabalhistas, e oferecer também a questão de segurança para os clientes. 
Quando a gente oferece, na parte de comida, eu tenho que ter a certeza que 
nós temos produtos de qualidade, que não vão oferecer um problema pro 
nosso cliente. Quando um cliente entra na piscina ou vai tomar um banho de 
mar, eu também tenho uma responsabilidade sobre o cliente, né. Ele tem que 
estar monitorado, ele tem que se sentir seguro, não só dentro da empresa, 
mas como na parte da praia ou fazendo um passeio oferecido pela empresa. 

 

Os aspectos de RSE considerados pelos entrevistados estão fortemente relacionados à 

atividade-fim do hotel, com uma preocupação em fazer o trabalho corretamente e evitar 

problemas com os stakeholders, principalmente funcionários e clientes. Nenhum aspecto da 

dimensão Econômica foi citado, o que é coerente com a ausência dos proprietários entre os 

stakeholders mencionados na fase inicial das entrevistas. 

Apesar de citarem algumas atividades da dimensão Voluntária que acreditam que um 

hotel socialmente responsável deveria fazer, os entrevistados deram pouca ênfase às mesmas, 

denotando uma menor relevância dentro do conceito de RSE. 

Ao compararem-se as respostas com o conceito de RSE de Carroll (1979), verifica-se 

que o Hotel Camurim adota as dimensões Legal e Ética como o foco de sua atuação. Apesar 

de considerarem alguns aspectos da dimensão Voluntária como sendo possibilidades de 

atuação socialmente responsável, esses não fazem parte das práticas atuais do hotel. 
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4.4.2.3 Conduta social 

Apesar de ter apresentado a conduta social mais alta dentre os hotéis pesquisados, 

outros dados coletados indicam uma percepção distorcida por parte do respondente. O Hotel 

Camurim foi o que apresentou uma visão mais restrita do conceito de RSE e menor variedade 

de stakeholders. Dessa forma, os dados disponibilizados foram considerados com ressalvas. 

Apesar de não ter respondido à pergunta referente à Comunicação dos danos 

potenciais (ambientais e sociais) aos stakeholders, foram observadas algumas ações nesse 

sentido, como placas nas áreas de lazer indicando precauções no uso das piscinas (indicação 

de profundidade, aviso para não mergulhar de cabeça) e falta de monitoramento do 

playground, para que os responsáveis por crianças cuidem delas nessa área. Nos quartos 

também há alguns avisos, tais como indicação de voltagem nas tomadas e aviso sobre 

regulagem de temperatura no chuveiro. 

 

Nível de 
Conduta  

Elementos  Questões de RSE 

     

 Controles sociais  Atividades filantrópicas 
 Estrutura organizacional  Condução ética do negócio 

 Qualidade e segurança dos serviços  Controles sociais 
 Relacionamento com a cadeia logística  Cumprimento de leis 

 Relações humanas  Desenvolvimento funcionários 
 Respeito e prática de legislações  Engajamento político 

Alto 

 Valores e compromissos éticos  Participação na gestão da empresa 
     

 Comunicação com os stakeholders  Benefícios para os funcionários 
 Educação ambiental  Comunicação com os stakeholders 
 Gestão de recursos financeiros  Educação ambiental 

 Governo e assuntos políticos 
 

Promoção da qualidade de vida dos 
empregados 

Moderado 

 Recursos humanos  Satisfação dos clientes 
     

Fraco  Tecnologias mais limpas  Preservação ambiental 
Quadro 27 (4)- Conduta social do Hotel Camurim 

 

4.4.3 Imagem pretendida 

No quadro abaixo são apresentados os atributos da imagem pretendida, conforme 

respostas dos entrevistados. Comparando-se com os demais hotéis, verifica-se uma reduzida 

quantidade de atributos, referindo-se a apenas duas questões sociais: cumprimento de leis e 

preservação ambiental. 

 



92 

Dimensão da 
RSE 

Questões de RSE Atributos 
Stakeholders 

Legal 
Cumprimento de 

leis 
Empresa séria, que trabalha dentro dos padrões da 

lei, recolhendo os impostos que tem que pagar 
Todos 

Comprometimento com a preservação ambiental Clientes Legal 
Ética 

Voluntária 

Preservação 
ambiental 

Envolvido nessa questão do meio ambiente Todos 

Quadro 28 (4)- Aspectos de RSE na imagem pretendida do Hotel Camurim 
 

Ao ser perguntado sobre a imagem pretendida, o Gerente Geral demonstrou considerar 

a RSE importante para a imagem da empresa, mas no momento não é algo que faz parte das 

atividades da empresa: 

 

É, uma parte nós comunicamos através dessas reuniões, né, a parte de 
divulgação que a gente não faz disso é pro cliente final, pro hóspede. A 
imagem que o hotel quer levar é duma empresa séria, que trabalha dentro 
dos padrões da lei, recolhendo os impostos que tem que pagar e também 
envolvido nessa questão do meio ambiente. Olha, sempre é bom divulgar o 
que a gente faz a mais, tanto pro cliente quanto para os funcionários, né, 
porque nós temos essa preocupação de procurar buscar fazer sempre o 
melhor, né, não é uma coisa exarcebada que a gente fica mostrando pra todo 
mundo, divulgando que o Camurim faz isso, faz aquilo, mas são esses 
benefícios aí, essas diferenças, né, que a gente procura oferecer pro cliente. 
Acho que é importante divulgar, né, porque realmente é um diferencial que a 
empresa oferece. 
 

A Gerente Operacional considera que não há a intenção da empresa em comunicar 

aspectos da RSE para seus stakeholders externos, como pode ser verificado em sua fala: 

 

Bom, como não é divulgado, a idéia que a gente procura fazer é só se limitar 
aos colaboradores. É que eles tenham a certeza de estar trabalhando numa 
empresa que os atende bem, como fornecedores de serviço, que existe essa 
troca e que a gente se preocupa realmente com o bem-estar, não só aqui 
dentro como fora da empresa. 

 

Percebe-se que apesar de desejarem que os stakeholders enxerguem o hotel como 

socialmente responsável, não há ações planejadas para influenciar a formação da reputação. 
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4.4.4 Gerenciamento de impressões de uma reputação socialmente 

responsável 

A partir das entrevistas, observações a análise de documentos do Hotel Camurim, 

identificou-se que este não comunica aspectos de RSE de maneira clara ou significativa. 

Tanto nos panfletos, distribuídos na recepção, quanto no site do hotel, são apresentados dados 

sobre a infra-estrutura do mesmo, sobre as praias da região e opções de passeios, mas não há 

nenhuma menção a RSE. 

Foram identificadas poucas táticas de GI no hotel, que são apresentadas no quadro 

abaixo: 

 

Tipo de 
táticas 

Táticas Contexto Ação do hotel 
Canal de 

comunicação  
Público-

alvo  

Quadro de avisos da 
Equipe de táxi/buggy 

Informar sobre as 
qualidades do hotel, 

de sua 
administradora 

Carta do 
Gerente Geral 

Equipe de 
táxi/buggy 

Assertivas 
diretas 

Exemplificação  

Áreas de circulação em 
geral 

Indicações para 
prevenir acidentes e 

problemas com 
clientes 

Placas de 
sinalização 

Clientes 

Quadro 29 (4)- Táticas de GI utilizadas pelo Hotel Camurim 
 

No quadro de avisos da equipe de táxi/buggy estava afixada uma carta do Gerente 

Geral do Hotel Camurim, ressaltando a conduta das atividades do hotel, quanto a pagamento 

de impostos, preocupação com a satisfação dos clientes e qualidade dos serviços. A carta 

termina com uma solicitação de cumprimento de regras e procedimentos da empresa. 

Na área de lazer do hotel foram instaladas diversas placas de sinalização para os 

clientes, indicando profundidade das piscinas, avisos para não mergulhar de cabeça, 

recomendações para não deixar crianças desacompanhadas. Considerou-se esse tipo de ação 

como exemplificação por tratar-se de um comportamento que visa demonstrar a preocupação 

da empresa com a segurança dos seus clientes. 

As questões sociais abordadas incluem cumprimento de leis, satisfação dos clientes e 

garantia da sustentabilidade econômica do hotel. 

 

 



94 

4.5 Hotel Garoupa 

O Hotel Garoupa é um hotel do tipo resort, localizado na beira mar. Foi inaugurado há 

cerca de oito anos e faz parte de uma rede hoteleira local, que inclui mais dois 

empreendimentos. Sua infra-estrutura inclui uma ampla área de lazer, espaço para eventos e 

diversas facilidades para os hóspedes, contando com uma equipe de aproximadamente 385 

funcionários. 

Não há um programa de RSE formalizado no hotel, nem na rede à qual este pertence. 

Entretanto, há algumas iniciativas nessa esfera, como investimentos para melhoria da 

educação e saúde do município sede do hotel e capacitação de mão-de-obra local.  

 

 

4.5.1 Perfil dos entrevistados 

Foram selecionados para serem entrevistados todos os gerentes do hotel. A gestão de 

recursos humanos e de qualidade é centralizada em um dos hotéis da rede, que funciona como 

matriz, logo não foram entrevistados gestores dessas áreas. No quadro abaixo constam dados 

sobre o perfil dos entrevistados.  

 

Cargo Gênero Idade Formação 
Tempo na 
empresa 

Tempo no 
cargo 

Gerente Geral Masculino 57 Ensino médio 8 anos 8 anos 

Gerente de Manutenção Masculino 49 
Superior (Engenharias 

Mecânica e Civil) 
3 anos 3 anos 

Gerente de A&B Masculino 40 
Superior (Hotelaria e 

Turismo) 
3 meses 3 meses 

Gerente de Esporte e Lazer Masculino 40 
Superior incompleto 
(Educação Física) 

6 meses e 
meio 

6 meses e 
meio 

Quadro 30 (4)- Perfil dos entrevistados do Hotel Garoupa 
 

As entrevistas com os gerentes de A&B e de Esporte e Lazer foram realizadas no 

saguão do hotel, por opção dos entrevistados, que disseram que nas próprias salas haveria 

pessoas circulando e interrupções. Foram escolhidas mesas afastadas da recepção e não houve 

dificuldades para realização das entrevistas. O Gerente Geral optou por fazer em sua própria 

sala e apesar do ambiente silencioso, houve algumas interrupções para que ele atendesse ao 

telefone. O Gerente de Manutenção optou por uma sala na área de eventos, silenciosa e sem 

interrupções. O tempo médio de cada entrevista foi de cerca de uma hora. 
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Percebeu-se durante as entrevistas com o Gerente de A&B e de Esportes e Lazer uma 

grande uniformidade entre seus discursos, transmitindo uma impressão de que as respostas 

haviam sido “ensaiadas” pelos mesmos. O Gerente de A&B parecia ansioso e refletindo muito 

antes de cada fala, como se estivesse preocupado em não passar nenhuma impressão negativa 

sobre o hotel. Um aspecto curioso foi que o mesmo começou a falar sobre responsabilidade 

social ainda na primeira parte da entrevista, sem que a pesquisadora tivesse sequer 

mencionado o termo. 

 

 

4.5.2 Desempenho social empresarial 

A estrutura deste tópico segue a mesma estrutura dos hotéis apresentados 

anteriormente. 

 

 

4.5.2.1 Relações com os stakeholders 

No quadro abaixo constam os stakeholders identificados pelos entrevistados no Hotel 

Garoupa: 

 

Grupos Categorias Citadas por Características da relação com o hotel 

Proprietários Gerente de Manutenção 

Têm interesse no sucesso do hotel para seu 
benefício próprio 

Têm interesse na boa prestação de serviço do 
hotel 

Internos 

Funcionários 
Gerente Geral 

Gerente de Manutenção 
Gerente de A & B 

Buscam qualidade de vida 
Relação contínua 

Buscam incremento de suas receitas 
Buscam manter o emprego 

Têm interesse em prestarem um bom serviço 
pessoalmente 

Vêem oportunidade de trabalho 
Melhoria da qualidade de vida 

Governos Gerente de Manutenção 

Têm o interesse na boa prestação de serviço do 
hotel 

Têm interesse no sucesso do hotel para 
aumentar arrecadação/propaganda 

Membros da 
comunidade local 

Gerente de Manutenção 
Gerente de A & B 

Gerente de Esporte e Lazer 

Buscam incremento de suas receitas 
Têm interesse em prestarem um bom serviço 

pessoalmente 
Vêem oportunidade de trabalho 
Melhoria da qualidade de vida 

Externos 

Clientes 
Gerente Geral 

Gerente de Manutenção 
Gerente de Esporte e Lazer 

Beneficiados pelo trabalho do hotel 
Têm o interesse na boa prestação de serviço do 

hotel 
Relação necessária para a subsistência do hotel 
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Grupos Categorias Citadas por Características da relação com o hotel 

Externos Fornecedores 
Gerente de A & B 

Gerente de Esporte e Lazer 
O hotel define normas e procedimentos 

O hotel é importante para a sua subsistência 
Quadro 31 (4)- Stakeholders do Hotel Garoupa 

 

O Gerente geral vê a diretoria executiva e o corpo gerencial de maneira semelhante 

entre si e oposta aos demais funcionários, embora sejam todos funcionários do hotel ou da 

rede à qual o hotel pertence (diretoria). No quadro anterior foram consideradas as 

características atribuídas apenas aos que não pertencem nem à diretoria nem ao corpo 

gerencial. 

As categorias citadas por mais entrevistados foram Funcionários, Membros da 

comunidade local e Clientes.  

 

 

4.5.2.2 Definição de responsabilidade social empresarial 

No Quadro 32 são apresentadas as principais idéias contidas na definição de RSE dos 

entrevistados. 

 

Questões de RSE 
Dimensões 

da RSE 
Citadas por 

Stakeholders 
envolvidos 

Capacitação de mão-de-obra local 
Econômica 

Ética 
Gerente Geral 

Gerente de Manutenção 
Membros da 

comunidade local 

Promoção da qualidade de vida da 
comunidade de entorno 

Ética 
Voluntária 

Gerente Geral 
Gerente de Manutenção 

Gerente de A&B 

Proprietários 
Membros da 

comunidade local 

Atividades filantrópicas Voluntária 
Gerente de Manutenção 

Gerente de Esporte e Lazer 
Membros da 

comunidade local 

Geração de empregos na região 
Econômica 

Ética 
Gerente de A&B 

Gerente de Esporte e Lazer 
Membros da 

comunidade local 

Cumprimento de leis Legal Gerente de A&B 
Governo 

Funcionários 

Preservação ambiental 
Legal 
Ética 

Gerente de A&B Meio Ambiente 

Quadro 32 (4)- Definição de RSE do Hotel Garoupa 

 

O Gerente de manutenção acredita que a RSE é algo voluntário e que parte da 

iniciativa dos empresários, como indivíduos. 

 

Então você perguntou o que que você enxerga como responsabilidade social 
de uma empresa? Bom, hoje em dia uma empresa que queira desenvolver-se 
da melhor forma possível ela tem que pensar na sociedade e nos interesses 
da sociedade, então isso faz parte. Empresa não tem consciência de justo ou 
injusto quem tem aí é o empresário que tá lá, a pessoa que tá no cargo de 
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empresário que vai ter essa vontade política de fazer isso, entendeu? Quando 
você vai estruturar uma empresa não existe um quadradinho no organograma 
ali dizendo que parte dos recursos deve ser direcionado a ações sociais. Isso 
vem por vontade do dono exclusivamente, não é ação da empresa, a empresa 
começa a tomar atitudes socialmente corretas quando o empresário tem 
vontade disso senão não vai. [...] eu enxergo que todas as empresas deveriam 
ter responsabilidade social que é parte do seu lucro ser destinado a projetos 
sociais porque afinal de contas ela tá extraindo dos recursos disponíveis da 
sociedade né? Acredito que isso é uma questão até de justiça [...] 
responsabilidade social em uma empresa é uma coisa que todas deveriam ter, 
mas nem todas tem. [...] Porque que eu acho que as empresas devem ter 
responsabilidade social faz parte do processo ela se instalar na sociedade 
extrair o que puder dela ela vai da em troca algum beneficio... 

 

Percebe-se um foco maior nos Membros da comunidade local, que atualmente é a 

categoria que recebe a maior atenção da empresa, quando trata de RSE. Apesar de não haver 

um programa formal de RSE no hotel nem na rede à qual este pertence, algumas iniciativas, 

particularmente na dimensão voluntária, são realizadas e tratadas como parte da RSE. 

 

 

4.5.2.3 Conduta social 

De acordo com as respostas fornecidas, o Hotel Garoupa tem um comportamento 

social Alto ou Moderado na maioria dos elementos e Fraco em apenas dois indicadores: 

Relação com os sindicatos e Prevenção de doenças ocupacionais. Vale citar que não foram 

respondidas algumas perguntas sobre Assuntos Políticos e Legislação Trabalhista, portanto 

não foi possível avaliar esses itens. 

A pergunta referente à Comunicação dos danos potenciais (ambientais e sociais) aos 

stakeholders não foi respondida, entretanto foi observada uma grande preocupação do hotel 

em evitar acidentes ou reclamações de clientes. Na recepção e na área de lazer há cartazes 

com precauções de saúde, tais como evitar exposição excessiva ao sol e orientação sobre 

alimentação e hidratação. Na área de lazer existem diversos tipos de placas, com indicações 

sobre precauções sobre uso da piscina, mergulhos no mar, sobre limpeza (não jogar lixo), 

indicações de áreas da piscina para cada idade, as profundidades e aviso para não mergulhar. 

Na entrada da área de recreação para crianças, há um cartaz com procedimentos para informar 

aos pais sobre as atividades e horários. 
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Nível de 
Conduta  

Elementos  Questões de RSE 

     

 Estrutura organizacional  Comunicação com os stakeholders 

 Valores e compromissos éticos  Atividades filantrópicas 
   Condução ética do negócio 

   Controles sociais 
   Desenvolvimento funcionários 

   Participação na gestão da empresa 

Alto 

   Satisfação dos clientes 
     

 Comunicação com os stakeholders  Benefícios para os funcionários 
 Controles sociais  Cumprimento de leis 
 Educação ambiental  Educação ambiental 
 Gestão de recursos financeiros  Preservação ambiental 

 Qualidade e segurança dos serviços 
 

Promoção da qualidade de vida dos 
empregados 

 Recursos humanos 
  

 Relacionamento com a cadeia logística   

 Relações humanas   

 Respeito e prática de legislações   

Moderado 

 Tecnologias mais limpas   

     

Fraco  Governo e assuntos políticos   

Quadro 33 (4)- Conduta social do Hotel Garoupa 

 

 

4.5.3 Imagem pretendida 

Não foram identificados atributos de RSE na imagem pretendida do Hotel Garoupa. 

Os entrevistados demonstraram não considerar a RSE como um componente central da 

imagem, mas como algo que pode influenciar indiretamente a reputação da empresa. O 

Gerente de A&B, por exemplo, acredita que a RSE pode afetar o atendimento aos clientes 

pelos funcionários: 

 

O hotel tem a preocupação principal nesse sentido de satisfação, o hóspede 
vem pra cá, o hóspede que vem ele tem que sentir que é uma empresa 
responsável, seja através da percepção que ele tem dos funcionários 
preparados, satisfeitos em trabalhar aqui, não fazem aquilo como uma 
obrigação trabalham por prazer e que o hóspede leva essa imagem do hotel e 
isso repercute de certa forma na imagem positiva quando ele sai daqui. Então 
eu acho que o próprio hóspede, a imagem que ele tem pode ser o grande 
reflexo dessa percepção que ele tem da empresa, eu acho que 
principalmente. 

  

Alguns entrevistados consideram importante divulgar a RSE: 
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[...] é uma forma de propaganda, você mostrar que você é socialmente 
correta ou ecologicamente correta também. A empresa que hoje não procurar 
esse tipo de imagem ela vai ter ponto negativo em seu resultado, digamos 
assim. Não vai ajudar, vai piorar. Mesmo que ela não traga resultado direto 
ela traz indireto. Se você enxergar uma empresa, uma empresa que é 
socialmente responsável, ecologicamente responsável, as pessoas se sentem 
mais à vontade com a empresa, o relacionamento fica mais fácil, isso com 
certeza vai reverter em sucesso pra empresa. Ajuda no sucesso não é 
determinante mas ajuda (GERENTE DE MANUTENÇÃO) 

 

 [...] eu diria que é um pecado que a empresa tem, ela poderia divulgar mais 
com os próprios funcionários [...] porque assim, talvez, não vou dizer por 
humildade, não sei se é essa a palavra, mas a empresa ela sabe da 
importância disso, ela alimenta isso, ela faz esse trabalho, mas eu entendo 
que ela deveria divulgar mais o que ela faz (GERENTE DE ESPORTE E 
LAZER). 

 

Diante das respostas obtidas com os entrevistados, considerou-se não haver aspectos 

de RSE na imagem pretendida do Hotel Garoupa. 

 

 

4.5.4 Gerenciamento de impressões de uma reputação socialmente 

responsável 

O Hotel Garoupa não comunica de maneira sistemática aspectos de RSE para seus 

stakeholders, porém foram encontradas algumas ações nesse sentido, no site da rede à qual o 

hotel pertence e nas próprias instalações do hotel.  

No Quadro 34 são apresentadas as táticas de GI encontradas. O hotel demonstra 

preocupação com a segurança dos hóspedes, ao informar que o mar em frente não é bom para 

uso (com muitas pedras) e disponibilizar a estrutura à beira-mar para o hóspede no local onde 

o mar é mais seguro. Percebe-se um grande cuidado em evitar acidentes ou outros problemas 

com os clientes, havendo uma quantidade elevada de placas e avisos com precauções nas 

áreas de circulação do hotel. 
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Tipo de táticas Táticas Contexto Ação do hotel 
Canal de 

comunicação 
Público-

alvo 

Sala para 
preparo de 

alimentos para 
bebês 

Disponibilização de lixeiras 
de coleta seletiva 

- Clientes 

Área de Lazer, 
próximo à 

praia 

Orientações de respeito à 
natureza (sobre disposição de 

lixo, pontas de cigarro e 
vegetação) 

Placas de 
sinalização 

Clientes 

Área de Lazer 
Indicações para prevenir 

acidentes e problemas com 
clientes 

Placas de 
sinalização 

Clientes 

Assertivas 
diretas 

Exemplificação 

Texto sobre 
histórico da 

rede de hotéis 

Divulgação das ações sociais 
realizadas na região 

Site da rede 
Público 
em geral 

Quadro 34 (4)- Táticas de GI utilizadas pelo Hotel Garoupa 
 

Verifica-se que as questões sociais para as quais existem ações de GI são a 

preservação ambiental, satisfação dos clientes e promoção da qualidade de vida da 

comunidade de entorno. 

 

 

4.6 Análise comparativa dos casos 

Neste tópico serão apresentados os resultados dos cinco hotéis, que estão relacionados 

aos três primeiros objetivos específicos, a fim de encontrar semelhanças e diferenças. No final 

é feita uma comparação entre os resultados desses mesmos objetivos, buscando-se possíveis 

respostas para a pergunta de pesquisa. 

 

 

4.6.1 Desempenho social empresarial 

Em relação ao primeiro objetivo específico deste trabalho, apresenta-se a comparação 

entre as categorias de stakeholders citadas em cada hotel, no Quadro 35, entre as definições 

de RSE no Quadro 36 e da conduta social no Quadro 37. 
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Stakeholders 
Marlin 
Azul 

Dourado 
do Mar 

Badejo Camurim Garoupa 

Clientes           
Funcionários           
Fornecedores           
Membros da comunidade local           
Concorrentes           

Governos           
Meio Ambiente           

Parceiros comerciais           

Proprietários           
Companhias aéreas/ rodoviárias           

Associações de classe           

Instituições financeiras           

Grupos de interesses especiais           

Mídia           

Sindicatos           

Quadro 35 (4)- Análise comparativa – Stakeholders 

 

As categorias de stakeholders Clientes, Funcionários, Fornecedores e Membros da 

comunidade local foram citadas por todos os hotéis. Grupos de Interesses Especiais, Mídia e 

Sindicatos, por sua vez, não foram citados por nenhum dos entrevistados. Verifica-se que 

ainda predomina uma visão restrita dos stakeholders (FREEMAN; REED, 1983), uma vez 

que, dos que foram citados em todos os hotéis, apenas faltaram os Proprietários e 

acrescentaram-se os Membros da comunidade local. Nas entrevistas percebeu-se uma falta de 

diferenciação entre os Proprietários e as empresas, como se ambos representassem os mesmos 

interesses e necessidades. Quanto aos Membros da comunidade local, a razão para serem 

muito citados pode ser devido a uma particularidade desse tipo de empresa, em que a 

experiência de consumo dos clientes é fortemente influenciada por esses stakeholders, por 

interagirem com os clientes e fornecerem uma série de serviços complementares. Além disso, 

é a comunidade local que fornece a maioria da força de trabalho desses hotéis. 

Meio Ambiente, sobre o qual não foi encontrado um consenso na literatura acadêmica 

quanto a ser ou não um stakeholder, foi citado em três hotéis diferentes, demonstrando que a 

visão do mesmo como stakeholder está presente na mente de diversos gerentes. Nenhum dos 

entrevistados falou de grupos de defesa do Meio Ambiente, nem de órgãos de fiscalização 

ambiental, o que pode significar que a preocupação com Meio Ambiente se dá por uma visão 

da interação da empresa com o mesmo, diretamente, não por meio de representantes, 

corroborando as idéias de Starik (1995), Jacobs (1997) e Jawahar e McLaughlin (2001). 

No Quadro 36 são apresentadas as questões de RSE presentes na definição de RSE dos 

cinco hotéis. 
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Questões de RSE 
Marlin 
Azul 

Dourado 
do Mar 

Badejo Camurim Garoupa 

Capacitação de mão-de-obra local      

Cumprimento de leis      

Preservação ambiental      

Atividades filantrópicas      

Educação ambiental      

Geração de empregos na região      

Promoção da qualidade de vida da 
comunidade de entorno 

     

Promoção da qualidade de vida dos 
empregados 

     

Benefícios para os funcionários      

Satisfação dos clientes      

Valorização da cultura local      

Contribuir para o desenvolvimento 
econômico da região 

     

Garantir a sustentabilidade 
econômica do hotel 

     

Responder pelos impactos de suas 
atividades 

     

Quadro 36 (4)- Análise comparativa – Definição de RSE 

 

A classificação ou não do meio ambiente como stakeholder parece não influenciar sua 

inclusão no escopo da RSE, uma vez que independente deste fator, todos os hotéis incluíram 

alguma questão ambiental. Ou seja, todos os hotéis consideram as questões ambientais na 

definição de RSE, seja como um interesse do próprio meio ambiente, personificado, ou das 

pessoas que interagem com o mesmo. 

As questões mais citadas são em sua maioria focadas nos Funcionários, Membros da 

comunidade local e Meio Ambiente. Embora os Clientes e Fornecedores tenham sido citados 

por todos os hotéis, questões de RSE relacionadas aos mesmos foram muito pouco 

mencionadas. Isso demonstra que ao pensarem em RSE, a maioria dos entrevistados se limita 

a apenas alguns stakeholders. 

As dimensões da RSE mais presentes nas definições dos hotéis são a Ética e a 

Voluntária, enquanto a Econômica teve a menor ênfase dentre as dimensões, ou seja, não é 

considerada por muitos como parte da RSE, como defendido por Aupperle, Carroll e Hatfield 

(1985). Em praticamente todas as questões de RSE associadas à definição de RSE, os 

entrevistados as apresentaram como relacionadas à dimensão ética, ao mesmo tempo em que 

associaram a outras dimensões. Esse resultado parece demonstrar uma inseparabilidade da 

dimensão ética das demais, ou seja, não sendo uma dimensão independente, mas presente em 
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todos os tipos de responsabilidades das empresas, diferentemente do conceito de Carroll 

(1979). 

Os níveis de conduta social são apresentados no Quadro 37. As questões com níveis 

mais altos de conduta social foram: Condução ética do negócio, Controles sociais, 

Desenvolvimento funcionários e Participação na gestão da empresa. Essas questões não 

aparecem na definição de RSE, ou seja, os hotéis praticam a RSE nesses assuntos mas não os 

consideram no escopo de RSE. Outras questões com o nível de conduta mais baixo e que 

também não estão na definição de RSE são Comunicação com os stakeholders e Engajamento 

político. Percebe-se que o conhecimento dos entrevistados sobre RSE ainda é pequeno, por 

ser um assunto ainda recente na agenda de suas empresas, o que pode ser a razão para uma 

visão ainda limitada. 

 

Questões de RSE 
Marlin 
Azul 

Dourado do 
Mar 

Badejo Camurim Garoupa 

Condução ética do negócio Alto Alto Alto Alto Alto 

Controles sociais Moderado Alto Alto Alto Alto 

Desenvolvimento funcionários Moderado Alto Alto Alto Alto 

Participação na gestão da empresa Alto Moderado Alto Alto Alto 

Comunicação com os stakeholders Moderado Alto Alto Moderado Alto 

Satisfação dos clientes Moderado Alto Alto Moderado Alto 

Atividades filantrópicas Fraco Moderado Alto Alto Alto 

Cumprimento de leis Moderado Alto Moderado Alto Moderado 

Educação ambiental Alto Alto Moderado Moderado Moderado 

Engajamento político Fraco Fraco Fraco Alto Alto 

Benefícios para os funcionários Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

Preservação ambiental Moderado Fraco Moderado Fraco Moderado 

Promoção da qualidade de vida 
dos empregados 

Fraco Fraco Moderado Moderado Moderado 

Quadro 37 (4)- Análise comparativa – Conduta social 

 

Foram identificadas também algumas questões que estão na definição mas não na 

conduta, tais como Capacitação de mão-de-obra local e Promoção da qualidade de vida da 

comunidade de entorno. Algumas dessas questões estão relacionadas à dimensão voluntária 

da RSE, não fazem parte do modelo ECP-Social de Pasa (2004) e conseqüentemente também 

não do questionário aplicado nos hotéis. O modelo também não explora questões relacionadas 

à dimensão econômica da RSE, ou seja, a partir de sua aplicação não é possível analisar como 

uma empresa conduz suas atividades para garantir a sua sustentabilidade econômica. A 
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ausência dessas questões no quadro de conduta social, portanto, não implica que estejam 

ausentes das práticas desses hotéis. 

A partir de outras fontes de dados, além do questionário, como as entrevistas e a 

observação direta, verificou-se que os hotéis adotam práticas relacionadas a todas as questões 

de RSE identificadas nas suas definições de RSE. Ou seja, ao declararem que consideram que 

a empresa em que trabalham é socialmente responsável, de uma maneira geral os 

entrevistados mostraram coerência entre o que entendem como RSE e as práticas da mesma. 

Uma questão social que teve uma certa divergência, porém, foi a Preservação ambiental. Ela 

foi muito enfatizada nas definições de RSE, mas muito pouco é feito nos hotéis nesse sentido. 

 

 

4.6.2 Imagem pretendida 

No quadro abaixo apresenta-se a síntese dos aspectos de RSE presentes na Imagem 

Pretendida. 

 

Questões de RSE  Marlin Azul Dourado Badejo Camurim 

Condução ética do negócio 

 

Clientes 
Membros da 

comunidade local 
Todos 

Todos 
Clientes 

Membros da 
comunidade local 

  

Preservação ambiental 

 

Membros da 
comunidade local 

Clientes 
Todos 

  Clientes 

Membros da 
comunidade local 

Clientes 
Todos 

Filantropia 
 

  Todos 
Parceiros 

comerciais 
  

Contribuir para o 
desenvolvimento 

econômico da região  

Membros da 
comunidade local 

      

Valorização da cultura 
local  

Todos       

Cumprimento de leis        Todos 
Quadro 38 (4)- Análise comparativa – Imagem pretendida 

 

Vale lembrar que não foram identificados aspectos de RSE na imagem pretendida do 

Hotel Garoupa, por isso que ele não consta no quadro. Verifica-se uma pequena variedade de 

questões de RSE, com a predominância de algumas: Condução ética do negócio e Preservação 

ambiental. Em nenhum hotel existe um planejamento formal da imagem nem esse parece ser 

um tema que seja discutido entre seus membros. O pouco conhecimento dos entrevistados 

sobre RSE pode contribuir para que exista pouca complexidade na imagem pretendida. 
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Os principais stakeholders-alvo apontados foram os Clientes e os Membros da 

Comunidade Local, embora alguns entrevistados tenham enfatizado que os atributos da 

imagem pretendida relacionados a RSE devem ser os mesmos para todos os stakeholders. As 

pessoas que responderam dessa forma demonstraram considerar inadequado que o hotel 

tivesse imagens pretendidas diferentes para cada público, diferente do que defendem Brown 

et al. (2006). Essa diferença pode ser devida à restrição da análise, neste trabalho, aos 

atributos de imagem relacionados a RSE. Numa análise mais abrangente provavelmente 

seriam incluídos outros atributos que se pretendesse demonstrar para públicos específicos, 

como “com foco nos clientes” para os seus clientes e “empresa lucrativa” para investidores 

em potencial. 

Os únicos stakeholders mencionados como foco da imagem pretendida, os Membros 

da comunidade local e os Clientes, são também os mais presentes na definição de RSE dos 

hotéis. Além deles, os únicos stakeholders citados em todos os hotéis foram os Funcionários 

(stakeholder interno, a imagem pretendida foca nos externos) e os Fornecedores. Com base 

em Scott e Lane (2000), verifica-se que este último grupo possui uma reduzida saliência, se 

comparado aos Membros da comunidade local e aos clientes, pois é visto pelos entrevistados 

como possuidores de menos poder e legitimidade, além de não possuírem reivindicações de 

urgência. Mostrar-se para os clientes como um hotel socialmente responsável pode ser um 

diferencial competitivo, assim como mostrar isso para a comunidade local pode melhorar a 

relação entre as partes e facilitar a realização de parcerias na prestação dos serviços aos 

clientes durante sua estada na região. 

 

 

4.6.3 Gerenciamento de impressões de uma reputação socialmente 

responsável 

No quadro 39 estão relacionadas as táticas de GI utilizadas pelos hotéis para 

construção de uma reputação socialmente responsável. 

Os gerentes não utilizam as táticas de GI de forma deliberada e nem se preocupam em 

planejar formalmente suas ações para formar uma reputação socialmente responsável. Como 

conseqüência da inexistência do planejamento formal, não existe uma grande busca em 

comunicar aspectos de RSE. A maioria das ações de GI não são vistas pelos gestores como 

relacionadas a RSE e foram identificadas por meio de observação direta e análise de 

documentos. 
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 Táticas de GI 
Questões de 

RSE 
Marlin Azul 

Dourado do 
Mar 

Badejo Camurim Garoupa 

Preservação 
ambiental 

Exemplificação 
Explicações 
Encorajar 

Exemplificação Exemplificação   Exemplificação 

Satisfação dos 
clientes   Promoção 

organizacional 
Exemplificação Exemplificação Exemplificação 

Promoção da 
qualidade de 

vida da 
comunidade de 

entorno 

Exemplificação       Exemplificação 

Cumprimento 
de leis   Exemplificação Exemplificação     

Valorização da 
cultura local 

Enaltecer   Exemplificação     

Garantir a 
sustentabilidade 
econômica do 

hotel 

  Promoção 
organizacional   Exemplificação   

Filantropia   Exemplificação 
Engrandecer       

Quadro 39 (4)- Análise comparativa – GI 

 

Observa-se que a tática de GI mais utilizada é a de Exemplificação e que o principal 

público-alvo do GI são os clientes, embora muitas ações sejam direcionadas para o público 

em geral sem distinção. O resultado era esperado, já que essa tática é utilizada quando se 

pretende criar imagens de integridade moral (MOHAMED; GARDNER; PAOLILLO, 1999).  

Apesar dos Membros da comunidade local serem um dos principais focos da definição 

de RSE e da Imagem Pretendida, foram identificadas poucas iniciativas dos hotéis para 

gerenciar impressões em relação a esse público, o que indica que o GI é utilizado para 

demonstrar aspectos sobre o hotel para stakeholders que não estão envolvidos diretamente nas 

suas práticas de RSE, mas que o hotel tem interesse que as conheçam (principalmente os 

clientes). Isso pode ser devido ao crescente interesse dos consumidores em conhecer a atuação 

socialmente responsável das empresas (INSTITUTO AKATU, 2005). 

Os hotéis em que se percebeu uma maior intencionalidade no uso do GI foram o 

Marlin Azul, com maior ênfase na Preservação ambiental e o Dourado do Mar, na Filantropia, 

ambos com foco nos clientes. Isso corrobora Mendonça e Gonçalves (2004), ao demonstrar a 

criação de objetivos instrumentais relacionados à construção de uma reputação socialmente 

responsável. 

No quadro 40 é apresentada a comparação das questões sociais presentes na conduta 

social, no GI e na imagem pretendida, buscando-se atender ao objetivo geral deste trabalho. 
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As questões destacadas são as que tiveram uma maior ênfase na atuação dos hotéis ou das 

opiniões dos entrevistados. 

 

Conduta Social Gerenciamento de Impressões Imagem Pretendida 

Condução ética do negócio 
Controles sociais 

Desenvolvimento funcionários 
Participação na gestão da 

empresa 
Comunicação com os stakeholders 

Satisfação dos clientes 
Atividades filantrópicas 

Cumprimento de leis 
Educação ambiental 

Engajamento político 
Benefícios para os funcionários 

Preservação ambiental 
Promoção da qualidade de vida dos 

empregados 

Preservação ambiental 
Satisfação do clientes 

Promoção da qualidade de vida da 
comunidade de entorno 
Cumprimento de leis 

Valorização da cultura local 
Garantir a sustentabilidade 

econômica do hotel 
Filantropia 

Condução ética do negócio 
Preservação ambiental 

Filantropia 
Contribuir para o desenvolvimento 

econômico da região 
Valorização da cultura local 

Cumprimento de leis 

Quadro 40 (4)- Análise comparativa – Conduta Social, GI e Imagem Pretendida 

 

Dos atributos de imagem pretendida mais relevantes, verifica-se que a Condução ética 

do negócio faz parte da conduta social mas não do GI e que a Preservação ambiental aparece 

como o principal foco do GI, mas com foco reduzido da conduta social. Outro aspecto 

relevante é que enquanto o GI foca nos clientes, a conduta social envolve uma ampla gama de 

stakeholders, embora tenham sido verificadas mais iniciativas voltadas para os Membros da 

comunidade local. 

Esses possuem uma relação duradoura com os hotéis, sendo possível para os mesmos 

conhecerem sua atuação sem a necessidade de divulgação, mas observando diretamente suas 

ações. Os Clientes ou potenciais clientes não têm esse mesmo acesso e dependem dos hotéis 

comunicarem informações sobre a RSE. 
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5 Conclusões 
 

O objetivo deste trabalho foi analisar a utilização da conduta social e do 

gerenciamento de impressões para formar uma reputação socialmente responsável. Para 

atendê-lo, realizou-se um estudo de múltiplos casos, em cinco hotéis do litoral pernambucano. 

Por meio da análise de questionários, entrevistas, observações e documentos e com base no 

referencial teórico, definiram-se grades analíticas que orientaram a organização dos dados e a 

comparação entre os resultados em cada objetivo específico. 

As conclusões estão ordenadas pelos objetivos específicos para em seguida apresentar-

se as conclusões gerais, buscando responder à pergunta de pesquisa. No final são feitas 

algumas sugestões para estudos futuros. 

Quanto à análise da definição de responsabilidade social, os stakeholders considerados 

e a conduta social, foi identificado, em todos os hotéis, uma visão limitada por parte de seus 

membros quanto aos stakeholders e à relação com os mesmos. Os membros da alta 

administração, em sua maioria, ao pensarem nos stakeholders, visualizam apenas aqueles com 

que têm um contato mais freqüente e direto. Verifica-se uma visão mais complexa e 

abrangente entre os membros de níveis hierárquicos mais altos. 

Os stakeholders mais citados foram Clientes, Funcionários, Fornecedores e Membros 

da comunidade local. Com exceção do último, todos são stakeholders na visão restrita da 

organização (FREEMAN, 1984), ou seja, são essenciais para a sua sobrevivência. Os 

Membros da comunidade local são muito relevantes e muito lembrados nas empresas 

pesquisadas por terem uma relação muito próxima e possuírem alta saliência na visão da alta 

administração (MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997). 

Vários entrevistados enxergam o meio ambiente como um stakeholder, que se 

relaciona diretamente com a empresa, sem demandar representantes, corroborando as idéias 

de Starik (1995), Jacobs (1997) e Jawahar e McLaughlin (2001). A ausência de uma atuação 

significativa de órgãos públicos ou ONGs que fiscalizem questões ambientais nos hotéis 

pesquisados pode ser uma das razões para que os membros desses hotéis o percebam dessa 

forma. 

Não há nas empresas estudadas uma definição clara e completa de RSE que oriente 

suas atividades, apesar dos gerentes reconhecerem sua relevância e estarem engajados em 
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aumentar o envolvimento dos hotéis com o tema. Percebe-se um foco muito limitado às 

questões envolvendo Funcionários, Membros da comunidade local e Meio Ambiente. As 

dimensões ética e voluntária são as mais presentes nos conceitos dos entrevistados, que 

praticamente não trataram de responsabilidades econômicas e muito pouco das legais. Isso 

demonstra que muitas pessoas não consideram a dimensão econômica como parte da RSE, 

conforme Aupperle, Carroll e Hatfield (1985). A dimensão ética esteve presente em 

praticamente todas as questões sociais citadas, indicando uma inseparabilidade das demais 

dimensões. Acredita-se que as responsabilidades sejam vistas pela maioria das pessoas como 

sendo sempre éticas, além de econômicas, legais ou voluntárias. Esse resultado demonstra 

uma visão diferente do modelo de Carroll (1979), que define a dimensão ética como uma que 

inclui as responsabilidades que vão além da econômica e legal. 

A falta de um conceito claro de RSE parece levar à falta de congruência entre a 

conduta social e a definição de RSE, uma vez que a análise da conduta envolve mais questões 

do que as consideradas pelos gerentes em seus conceitos de RSE. Percebe-se que a RSE é 

tratada há pouco tempo nessas empresas, que ainda não possuem um planejamento integrado 

nessa esfera e incluem no escopo da RSE poucas questões e poucos stakeholders. 

O questionário do ECP-Social, utilizado para análise da conduta social, apesar de 

incluir uma grande abrangência de questões sociais, mostrou-se um instrumento que permite 

um acentuado viés, uma vez que os respondentes podiam perceber quais respostas iriam 

classificar as suas empresas como tendo uma melhor atuação nas questões sociais. Isso foi 

evidenciado pelas diferenças percebidas entre as respostas dos questionários e as observações 

diretas realizadas pela pesquisadora. Desse modo, a preocupação dos respondentes em 

apresentarem os hotéis como socialmente responsáveis reforça a conclusão de que existe o 

interesse em formar uma reputação socialmente responsável. 

Quanto ao segundo objetivo, de identificar aspectos de responsabilidade social 

empresarial na imagem organizacional pretendida, observa-se que as questões sociais que 

estão mais presentes nos hotéis são: Condução Ética do Negócio e Preservação Ambiental, 

associadas às dimensões Ética e Voluntária da RSE e tendo como stakeholders-alvo principais 

os Clientes e os Membros da comunidade local. Vale ressaltar que vários entrevistados 

enfatizaram que os atributos da imagem pretendida relacionados a RSE devem ser os mesmos 

para todos os stakeholders. Acredita-se que o foco maior nesses stakeholders esteja 

relacionado a uma maior saliência dos mesmos, o que motivaria a alta administração a 

considerá-los mais relevantes na questão da imagem (MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997; 

SCOTT; LANE, 2000). A falta de diferenciação de atributos entre diferentes stakeholders, 
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diferente do previsto por Brown et al. (2006), pode ser devido aos atributos de RSE não serem 

particularmente mais interessantes de se demonstrar para cada tipo de stakeholder, ou seja, 

são atributos que podem aumentar a atratividade das empresas perante qualquer público. 

Quanto ao terceiro objetivo, identificar quais táticas de gerenciamento de impressões 

são utilizadas para a construção de uma reputação socialmente responsável, verificou-se que 

na maioria dos hotéis estudados não existe uma preocupação clara nem um planejamento 

formal para criar uma reputação socialmente responsável. As táticas de GI são empregadas 

mas sem que os gerentes tenham deliberadamente previsto a sua utilização. A falta de uma 

definição mais abrangente de RSE faz com que os gerentes não considerem algumas ações de 

GI como relacionadas à RSE. 

A tática de GI mais utilizada é a de Exemplificação, que segundo Mohamed, Gardner 

e Paolillo (1999) é utilizada pelas organizações para projetar imagens de integridade moral e 

responsabilidade social, além de poder ter o objetivo de buscar a imitação de outras entidades. 

Dentre as táticas assertivas diretas, essa é a que, segundo seu conceito, seria mais adequada 

para a construção de uma reputação socialmente responsável. O principal público-alvo do GI 

são os clientes, que é um grupo de stakeholders de grande relevância e que cada vez mais se 

interessa e questiona as empresas quanto a RSE (INSTITUTO AKATU, 2005). 

Os únicos hotéis em que foram encontradas outras táticas foram o Marlin Azul e o 

Dourado do Mar, nos quais também existe uma maior intencionalidade no emprego de táticas 

de GI, uma vez que elas são planejadas pela alta administração. O Hotel Marlin Azul, que é 

um dos que mais comunica suas ações de RSE, principalmente aquelas relacionadas à 

Preservação ambiental, é o único que utiliza táticas defensivas,  o que confirma o pressuposto 

de que uma maior disseminação da RSE gera maiores questionamentos e críticas dos 

stakeholders (SCHLEGELMILCH; POLLACH, 2005; MORSING; SCHULTZ, 2006). 

Apesar de não ter sido identificada entre os atributos de imagem pretendida e ter sido 

pouco citada nas definições de RSE, a dimensão Econômica é significativamente comunicada 

pelos hotéis, sendo utilizadas nessas comunicações as táticas de GI: Promoção Organizacional 

e Exemplificação. Todavia, os hotéis não costumam considerar esse tipo de informação como 

parte de sua RSE.  

Ao relacionar-se os resultados dos três objetivos específicos, procurou-se responder à 

pergunta de pesquisa: “Como a conduta social e o gerenciamento de impressões são 

utilizados para formar uma reputação socialmente responsável?”  

Ao construírem uma reputação socialmente responsável, os hotéis estudados buscam 

diferentes alternativas para influenciar como os stakeholders relevantes para o mesmo 
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perceberão os atributos presentes na imagem pretendida. Os stakeholders que têm um maior 

acesso às ações de RSE recebem menos influência por meio de táticas de GI, mas avaliam a  

reputação dos hotéis por meio de suas próprias observações e experiência. Os clientes são o 

principal público-alvo do GI, predominantemente em relação à questão da Preservação 

ambiental, cuja conduta está no nível fraco ou moderado, dependendo do hotel. Isso 

demonstra que o conteúdo do GI não é proporcional à conduta, ou seja, está se procurando 

construir uma reputação que não reflete a realidade dessas empresas. 

Como implicações para a prática das empresas, aponta-se que uma maior 

disseminação e a realização de capacitações dos gerentes e alguns de seus subordinados em 

termos de RSE e GI poderia trazer benefícios tanto para os hotéis quanto para as comunidades 

locais. Uma visão mais abrangente dos conceitos ampliaria e traria mais coerência ao escopo 

de atuação socialmente responsável e o conhecimento das táticas de GI permitiriam uma 

gestão da reputação mais eficiente, permitindo às empresas um maior controle sobre o que os 

seus públicos relevantes pensam sobre as mesmas. 

A partir da realização deste trabalho foram identificadas algumas recomendações para 

estudos futuros: 

• Realizar estudos semelhantes em outros setores, a fim de verificar como a 

relação entre DSE e a construção de uma reputação socialmente responsável 

ocorre em outros contextos; 

• Investigar de maneira aprofundada a relação entre os stakeholders 

considerados pelos gerentes e a definição de RSE, para esclarecer que fatores 

levam à consideração ou não dos interesses dos stakeholders no escopo da 

RSE. 

• Pesquisar os efeitos do emprego de táticas de gerenciamento de impressões 

sobre a reputação socialmente responsável das empresas. 

• Estudar a percepção das empresas quanto às pressões para construírem uma 

reputação socialmente responsável. 
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APÊNDICE A- Carta de apresentação do projeto14 
 

 

 

 

Ao Sr.(a)____________________ 

Assunto: Trabalho Acadêmico – Setor de Hospitalidade 

 

O núcleo MKP é um centro de estudos em Marketing e Pessoas da UFPE, que tem como coordenadores 

o Prof. Ricardo Mendonça e o Prof. Salomão Farias. A proposta corrente de estudo, cujo título é 

“Responsabilidade Social Corporativa: A questão da congruência entre a imagem, o gerenciamento de 

impressões e a identidade organizacional” envolverá, especificamente, a orientação do Prof. Ricardo Mendonça 

e a participação de duas mestrandas e duas bolsistas da iniciação científica. A análise a ser realizada servirá de 

embasamento para dois subprojetos de pesquisa do núcleo.  

Esse é um projeto de cunho acadêmico que visa investigar em que grau a Responsabilidade Social das 

organizações estudadas está associada à sua imagem e identidade organizacional.  

Nessa pesquisa, o setor da Hospitalidade foi escolhido para ser estudado uma vez que este tem 

demonstrado um crescimento contínuo na implantação das práticas de Responsabilidade Sócio-Ambiental, 

salientando que as empresas envolvidas deverão estar localizadas no Litoral Sul do estado de Pernambuco.  

 

Os objetivos específicos desse projeto serão: 

1. Identificar os traços da cultura da organização em análise; 

2. Analisar as práticas de Responsabilidade Social; 

3. Verificar a Expressão de imagem da organização, segundo a ótica do Gerenciamento de Impressões; 

4. Identificar as ferramentas de comunicação utilizadas pela empresa para a difusão da sua imagem na 

sociedade; e 

5. Relacionar as práticas de Responsabilidade Social da empresa com a sua imagem corporativa. 

 

A pesquisa será de caráter qualitativo e em virtude desse fato, serão aplicadas entrevistas com os 

gestores, funcionários e clientes, para que essas posições sejam examinadas em conjunto no decorrer do estudo, 

em paralelo com a observação de documentos concedidos pela empresa.  

O momento em que essa etapa da pesquisa começará será entre os meses abril, maio e junho. Os dias de 

coleta de dados serão marcados com antecedência, levando em consideração a disponibilidade das partes 

envolvidas.  

A participação dessa organização na análise será de grande valia para ambos, uma vez que a partir dos 

resultados obtidos, a organização poderá avaliar as suas práticas e estará contribuindo para o desenvolvimento 

                                                 
14 Como esta pesquisa será realizada como parte integrante do projeto Facepe, a carta de apresentação para envio 
aos hotéis contém os objetivos do mesmo, e não deste projeto de dissertação. 
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dos estudos da comunidade acadêmica, que por sua vez irá difundir o conhecimento para o desenvolvimento do 

mercado local. 

 

* Ressalta-se o caráter de discrição no momento da análise, uma vez que apenas os materiais 

autorizados pela empresa irão constituir o estudo.  

** Caso haja interesse da empresa, a equipe se disponibiliza em apresentar para a organização o 

resultado do trabalho realizado. 

 

Grata pela atenção e disponibilidade. Coloco-me à disposição para maiores informações.  

 

Atenciosamente, 

 

 

  

Bárbara Bastos 

MKP – UFPE 

Fones: _____________ 
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APÊNDICE B- Questionário hotéis 
 

Parte I – Conduta social da empresa 
 

1) Administração geral  
  
1.1) Em qual das situações abaixo se enquadra sua empresa?   
(   ) A empresa não possui declaração dos valores (ambientais, sociais, econômicos) nem       código de ética.  
(   ) Os valores e o código de ética são adotados e abrangem apenas os níveis hierárquicos em posição de tomada 
de decisão.  
(   ) A declaração de valores e o código de ética são adotados em todas as tomadas de decisões e abrangem todos 
os níveis hierárquicos sem distinção.  
  
1.2) Como se dá a disseminação dos valores sociais e código de ética na empresa?  
(responda apenas se NÃO marcou a primeira resposta na questão anterior)  
(   ) Não existe uma forma de disseminação previamente estruturada, somente após a ocorrência de algum fato 
grave é que se divulgam estes princípios.  
(   ) Os valores e princípios éticos são repassados para alguns funcionários quando se fizer necessário.  
(   ) A disseminação dos valores e princípios éticos é para todos os funcionários no momento de sua contratação 
e em  treinamentos regulares.  
  
1.3) Na sua opinião, como se dá a participação dos funcionários na gestão da sua empresa?  
(   ) Os funcionários participam, a partir de seus representantes, em todas as tomadas de decisão, desde a 
elaboração do planejamento estratégico até o controle de metas.  
(   ) Os funcionários participam esporadicamente de algumas tomadas de decisão.  
(   ) Os funcionários não participam da tomada de decisão empresarial.  
  
1.4) Em relação à manifestação dos funcionários sobre as tomadas de decisão empresarial, qual o 
posicionamento da empresa?   
(   ) As pessoas não podem manifestar-se abertamente sobre as tomadas de decisão da empresa.  
(   ) Somente algumas pessoas podem manifestar-se abertamente sobre determinados assuntos e tomadas de 
decisão empresariais.  
(   ) Todos os funcionários podem manifestar-se abertamente a respeito de qualquer assunto e tomada de decisão 
empresarial. 
 
1.5) Qual o comportamento empresarial frente à aceitação e contratação das diferenças em seu quadro de 
pessoal?  
1.5.1) Deficientes físicos e/ou mentais  
(   ) A empresa cria vagas de emprego e possui em seu quadro de funcionários pessoas portadoras de alguma 
deficiência física ou mental.  
(   ) A empresa possui funcionários portadores de deficiência física ou mental, mas não cria vagas de novos 
empregos para pessoas com tais características ou ainda não há uma política permanete para contratação.   
(   ) Não há nenhum funcionário portador de alguma deficiência física ou mental na empresa e não existe vaga 
para tal.  
  
1.5.2) Vagas e cargos ocupados por pessoas de cor negra e/ou parda   
(   ) A empresa possuí funcionários de cor negra e/ou parda somente em nível operacional. Quantos? 
___________% do total de funcionários.  
(   ) A empresa possui funcionários de origem negra e/ou parda em níveis intermediários (gerências e supervisão) 
e operacional. Quantos? _____% do total de funcionários em cada nível.  
(   )  A empresa possui funcionários de origem negra e/ou parda em todos os níveis hierárquicos.  
  
1.5.3) Pessoas provenientes de regiões econômica e socialmente menos favorecidas/desenvolvidas, regiões mais 
pobres como o nordeste e o  norte do Brasil.  
(   ) A empresa cria vagas de emprego e tem em seu quadro de funcionários pessoas de regiões econômica e 
socialmente menos favorecidas.  
(   ) A empresa conta com funcionários procedentes de regiões econômica e socialmente menos favorecidas, mas 
não cria vagas de novos empregos para pessoas de tais procedências.  
(   ) Não há vagas e a empresa não tem em seu quadro de funcionários nenhuma pessoa procedente de regiões 
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econômica e socialmente menos favorecidas.  
  
1.6) Qual o comportamento da empresa em relação a:  
1.6.1) Distinções salariais entre homens e mulheres  
(   ) Existe distinção salarial entre homens e mulheres que ocupam cargos em mesmo nível hierárquico e a 
empresa não se preocupa com isso.  
(   ) Existe distinção salarial entre homens e mulheres que ocupam cargos em mesmo nível hierárquico, mas a 
empresa está procurando solucionar tal diferença.  
(   ) Não existe distinção salarial entre homens e mulheres que ocupam um cargo de mesmo nível hierárquico.  
 
1.6.2) Distinções salariais entre cores e/ou raças diferentes:  
(   ) Não existe distinção salarial entre pessoas de cor e/ou raça diferente, que ocupam um mesmo nível 
hierárquico.  
(   ) Existe distinção salarial entre pessoas de cor e/ou raça diferente, que ocupam cargos em mesmo nível 
hierárquico, mas a empresa está procurando solucionar tal diferença.  
(   ) Existe distinção salarial entre pessoas de cor e/ou raça diferente, que ocupam cargos em mesmo nível 
hierárquico, mas a empresa não se preocupa com isto.  
  
1.6.3) Ocupação de cargos de chefia por mulheres negras e/ou pardas:   
(   ) Não existem vagas em cargos de chefia e não existem tais cargos ocupados por mulheres negras e/ou pardas.  
(   ) Existe distinção para a ocupação de cargos de chefia e somente os níveis mais baixos podem ser ocupados 
por mulheres negras e/ou pardas.  
(   ) Existem vagas e cargos ocupados por mulheres negras e/ou pardas.  
  
1.6.4) Cargos de chefia ocupados por mulheres provenientes de regiões econômica ou socialmente menos 
favorecidas/desenvolvidas:  
(   ) Existem vagas e cargos de chefia ocupados por mulheres procedentes de tais regiões.  
(   ) Existe distinção para a ocupação de cargos de chefia; somente os  de níveis mais baixos podem ser ocupados 
por mulheres procedentes de tais regiões.  
 (   ) Não existem vagas em cargos de chefia e não existem tais cargos ocupados por mulheres procedentes de 
regiões econômica e socialmente menos favorecidas/desenvolvidas.  
  
1.6.5) Prática religiosa:  
(   ) Os funcionários não têm liberdade de escolha e de prática de credo religioso.  
(   ) Os funcionários têm liberdade de escolha de seu credo religioso, mas a empresa não incentiva sua prática  
e/ou restringe sua manifestação nos espaços da empresa.  
(   ) Os funcionários têm liberdade de escolha de seu credo religioso e a empresa incentiva sua prática.  
  
1.6.6) Opção sexual  
(   ) A empresa oferece vagas e/ou tem funcionários em seu quadro de trabalho que fizeram opções sexuais 
diferentes e respeita tais opções, não criando barreiras de nenhum tipo para o crescimento profissional destas 
pessoas.  
(   ) A empresa conta com funcionários em seu quadro de trabalho que fizeram opções sexuais diferentes, mas 
não cria vagas para novos empregos para pessoas que fizeram tal opção. 
(   ) A empresa não oferece vagas e tem/não tem funcionários no seu quadro de trabalho com diferentes opções 
sexuais.  
 
1.6.7) AIDS:  
(   ) A empresa não oferece vagas de emprego para portadores de AIDS.  
(   ) A empresa possui funcionário portador de AIDS, mas não cria vagas de emprego para pessoas portadoras de 
tal síndrome.  
(   ) A empresa oferece vagas e/ou tem funcionários no seu quadro de trabalho portadores do vírus da AIDS, e 
não cria barreiras de nenhum tipo para o crescimento profissional destas pessoas.  
  
1.6.8) Idade superior a 45 anos:  
(   ) A empresa conta em seu quadro de funcionários, com pessoas de mais de 45 anos de idade e oportuniza 
vagas para tais pessoas.  
(   ) A empresa tem em seu quadro de funcionários pessoas com mais de 45 anos de idade, mas não oportuniza 
vagas para tais pessoas.  
(   ) A empresa não conta em seu quadro de funcionários, com pessoas de mais de 45 anos de idade, como 
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também não existem vagas para tais pessoas.  
  
1.7) Auditorias sociais internas e externas:  
(   ) A empresa não tem auditoria externa, nem interna das atividades e estratégias sociais.  
(   ) A empresa conta com apenas um grupo de auditores internos ou externos para verificar os procedimentos 
sociais.  
(   ) A empresa conta com auditoria externa e interna das atividades e estratégias sociais.  
  
1.8) Normas/regras disciplinares:  
(   ) A empresa possui normas/regras disciplinares formais, claras e justas para todos os níveis hierárquicos.  
(   ) A empresa possui normas/regras disciplinares informais.  
(   ) A empresa não possui normas/regras disciplinares, administrando cada caso, conforme necessário.  
  
2) Marketing e comunicação:  
2.1) Qual o comportamento da empresa frente à comunicação dos danos potenciais (ambientais e para a saúde 
humana) dos produtos?  
(   ) A empresa não divulga os danos potenciais dos produtos.   
(   ) Alerta parcialmente sobre alguns danos potenciais dos produtos.  
(   ) Alerta sobre os danos potenciais dos produtos e coloca seu SAC à disposição.  
  
2.2) Qual o comportamento da empresa frente à seleção dos elementos de promoção dos produtos, marca e 
imagem da empresa?  
(   ) Seleciona criteriosamente os elementos de produção de imagem e de marca, preservando e fazendo uso 
adequado da imagem de mulheres, crianças e animais.  
(   ) Evita o uso abusivo da imagem de mulheres, crianças e animais, porém não tem diretrizes/critérios 
estabelecidos para isso.  
(   ) A empresa não possui critérios de seleção dos elementos de promoção do produto, marca e da empresa.  
  
2.3) Em relação à divulgação dos processos e resultados sociais, a empresa:  
(   ) Não divulga suas ações sociais.  
(   ) Divulga esporadicamente suas ações sociais, através de relatórios das atividades e dos resultados sociais.  
(   ) Divulga periodicamente, em âmbito interno e externo, através de relatórios e balanço social, os processos 
sociais e os resultados das auditorias.  
  
2.4) Como a empresa trata as reclamações de consumidores/clientes:  
(   ) Possui um setor específico para o atendimento aos clientes e implementa as inovações oriundas deste 
serviço.  
(   ) A empresa não possui sistema de atendimento ao consumidor.  
(   ) Não possui um setor específico para o atendimento ao consumidor, mas recebe reclamações por parte deles e 
procura implementar as soluções encontradas para tais reclamações.  
  
3) Gestão da cadeia logística  
3.1) A empresa exige o  cumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T. por parte da sua cadeia 
logística (fornecedores e terceirizados)?  
(   ) Não existem preocupações e políticas definidas por parte da empresa em relação à punição da cadeia 
logística se descumprir.  
(   ) A empresa aplica sanções severas à cadeia logística diante de infrações da CLT, mas não tem políticas claras 
para isso.  
(   ) A empresa possui políticas claras de punição para a cadeia logística diante de infrações da CLT e monitora 
este cumprimento.  
  
3.2) Qual o comportamento da empresa frente à Declaração dos Direitos Humanos por parte da sua cadeia 
logística?  
3.2.1) Sanções e controles:  
(   ) A empresa tem políticas claras de punição para a cadeia logística diante de infrações dos Direitos Humanos e 
monitora este cumprimento.  
(   ) A empresa aplica sanções severas à cadeia logística diante de infrações dos Direitos Humanos, mas não tem 
políticas claras para isso.  
(   ) Não existem preocupações e políticas definidas sobre a punição da cadeia logística em relação à Declaração 
dos Direitos Humanos. 
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3.2.2) Incentivos e apoio:  
(   ) A empresa não desenvolve nenhum tipo de suporte à cadeia logística em relação à prática dos Direitos 
Humanos  
(   ) A empresa incentiva sua cadeia logística a promover os Direitos Humanos.  
(   ) Incentiva e possui programas de suporte à cadeia logística para a prática dos Direitos Humanos e auxilia sua 
cadeia a promovê-los.  
  
3.3) Qual o comportamento da empresa frente à contratação de mão-de-obra infantil por parte da sua cadeia 
logística?  
(   ) Possui políticas claras que incluem sanções em relação ao emprego da mão-de-obra infantil por parte da 
cadeia logística e monitora periodicamente tal prática.  
(   ) Inclui nos contratos com a cadeia logística, cláusulas que proíbem a contratação de mão-de-obra infantil, 
mas não monitora tal prática.  
(   ) A empresa é indiferente ao tipo de mão-de-obra contratada pela sua cadeia logística e não se interessa pelo 
assunto.  
  
4) Operações  
4.1) Qual o comportamento da empresa em relação à qualidade dos serviços e à padronização de processos?  
(   ) Possui implantado o programa de Qualidade Total e/ou de padronização.  
(   ) A empresa está em fase de implantação de um programa de Qualidade Total.  
(   ) Não possui programa de Qualidade Total.  
  
5) Meio ambiente:  
5.1) Qual o comportamento da empresa em relação ao reaproveitamento de resíduos, efluentes e emissões?  
(  ) Não tem projetos para a redução, reutilização e reaproveitamento dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e 
emissões atmosféricas.  
(   ) Possui, em fase de implantação, um programa de 3Rs (redução, reuso e reciclagem) de resíduos, efluentes e 
emissões, e/ou ISO 14000.  
(   ) A empresa possui programas de 3Rs (redução, reuso e reciclagem) de resíduos, efluentes e emissões, ISO 
14000, Emissões Zero ou outros.  
  
5.2) Qual o comportamento da empresa frente ao Protocolo de Kyoto, emissão de CO2 e a destruição da camada 
de ozônio?  
(   ) Desenvolve ações para atender ao Protocolo de Kyoto.  
(   ) Estão em fase de implantação projetos para atender ao Protocolo de Kyoto.  
(   ) A empresa se mostra indiferente ao Protocolo de Kyoto.  
  
5.3) Qual o comportamento da empresa em relação à educação ambiental?  
(   ) Não existe um programa de educação ambiental.  
(   ) Há um programa de educação ambiental voltado para ações básicas, como a coleta seletiva de lixo, 
desenvolvidas esporadicamente.  
(   ) Há, periodicamente, programas de educação ambiental, voltados para o público interno e externo, e 
equipe/departamento permanente para tratar deste assunto.  
  
6) Finanças  
6.1) Qual o comportamento da empresa em relação aos acionistas minoritários?  
(   ) Os acionistas minoritários podem votar, mas o seu voto não altera as decisões empresariais.  
(  ) A empresa permite a participação de um representante dos acionistas minoritários, mas limita sua 
participação na tomada de decisões.  
(   ) A empresa permite a participação dos acionistas minoritários na tomada de decisões empresariais.  
(   ) A empresa não se enquadra em tal questionamento.  
  
6.2) Qual o comportamento da empresa em relação à concentração e dispersão do capital?  
(   ) A empresa não realiza ofertas públicas de colocação de ações.  
(   ) A empresa realiza ofertas públicas de colocação de ações, mas não se preocupa com a concentração do 
capital.  
(   ) A empresa realiza ofertas públicas de colocação de ações, por meio de mecanismos que favoreçam a 
dispersão do capital.  
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(   ) A empresa não se enquadra em tal questionamento.  
  
6.3) Qual o comportamento da empresa em relação a investimentos sociais?  
(  ) A empresa inclui em seu orçamento anual investimentos em ações sociais.   
(  ) A empresa destina esporadicamente um percentual do total dos investimentos em ações sociais.  
(  ) A empresa não investe em ações sociais.  
  
6.4) Qual o comportamento da empresa em relação ao uso do balanço social?  
(   ) A empresa não tem balanço social.  
(   ) A empresa tem balanço social, mas não o divulga ao público externo.  
(   ) A empresa tem balanço social, estimula seus parceiros a o utilizarem e divulga-o ao seu público interno e 
externo.  
  
7) Gestão de pessoas  
7.1) Relações humanas  
7.1.1) Qual o comportamento da empresa em relação à liberdade de associação dos funcionários?  
(   ) A empresa permite e/ou estimula a filiação de funcionários a partidos políticos, movimentos sociais, ONGs e 
a outras formas de organização da sociedade civil.  
(   ) A empresa restringe e demonstra inquietação com a filiação de funcionários a partidos políticos, 
movimentos sociais, ONGs e a outras formas de organização da sociedade civil. 
(   ) A empresa não permite que seus funcionários se filiem a partidos políticos, movimentos sociais, ONGs e a 
outras formas de organização da sociedade civil.  
  
7.1.2)Qual o comportamento da empresa em relação aos sindicatos?  
(   ) A empresa permite que o sindicato ocupe os espaços da empresa para manifestações da categoria e mantém 
uma relação muito próxima com ele.  
(   ) A relação da empresa com os sindicatos é sempre litigiosa e muito distante.  
(   ) A empresa não permite que os sindicatos utilizem seus espaços físicos para manifestações da categoria.  
  
7.1.3) Qual o comportamento da empresa frente a demissões?  
(   ) A empresa não se preocupa com demissões em massa.  
(   ) A empresa procura evitar demissões em massa.  
(   ) A empresa não faz demissões em massa.  
  
7.1.4) Qual o comportamento da empresa frente à aposentadoria dos funcionários?  
(   ) A empresa tem um programa periódico de preparação para a aposentadoria.  
(   ) A empresa está em fase de implantação de um programa de preparação para a aposentadoria.  
(   ) A empresa não tem programa de preparação para a aposentadoria  
  
7.1.5) Qual o comportamento da empresa tem relação aos funcionários demitidos?  
(   ) Ajuda os funcionários demitidos a encontrar novos postos de trabalho.  
(   ) Em alguns casos, em função do cargo ocupado e do motivo de afastamento, dá cartas de recomendação para 
funcionários.  
(   ) Não se preocupa com os empregados demitidos.  
  
7.1.6) Qual o comportamento da empresa em relação ao empreendedorismo?  
(   ) Não estimula o empreendedorismo externo, pois o funcionário pode vir a ser concorrente/ dispersa a 
atenção.  
(   ) Não cria restrições quanto a ações empreendedoras externas.   
(   ) Estimula e incentiva o empreendedorismo interno e externo com vistas a novas parcerias.  
  
7.1.7)  Qual o comportamento da empresa em relação ao voluntariado por parte de seus funcionários?  
(   ) Promove e/ou incentiva o trabalho voluntário e doa horas de atividades dos funcionários para os trabalhos 
sociais.  
(   ) A empresa estimula o voluntariado a ser exercido após o horário de expediente.  
(   ) Não há programa de incentivo ao voluntariado na empresa que é indiferente ao envolvimento dos 
funcionários com ações dessa natureza.  
 
7.2) Recursos humanos  
7.2.1) Qual o comportamento da empresa em relação a programas de participação nos resultados do exercício?  
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(   ) Não há programa de participação dos funcionários nos resultados.  
(   ) A empresa está implantando um programa de participação dos funcionários nos resultados.  
(   ) Distribui os resultados do exercícios através de um programa permanente, claro e com critérios justos de 
participação nos resultados.  
  
7.2.2) Qual o comportamento da empresa em relação à prevenção de doenças ocupacionais?  
(  ) A ginástica laboral ou outra forma de prevenção está institucionalizada e é realizada permanentemente.  
(  ) Esporadicamente, a empresa realiza atividades de ginástica laboral ou outra forma de prevenir doenças como 
por exemplo rodízio de funções.  
(  ) Não há programa de ginástica laboral, nem outra forma de prevenir doenças.  
  
7.2.3) Qual o comportamento da empresa em relação à ergonomia nos postos de trabalho?  
(   ) Não se desenvolvem estudos ergonômicos para a melhoria dos postos de trabalho.  
(   ) Esporadicamente, realizam-se estudos e implantam-se melhorias ergonômicas em postos de trabalho.  
(   ) A empresa mantém um estudo periódico de melhorias ergonômicas nos postos de trabalho e realiza tais 
melhorias.  
  
7.2.4) Qual o comportamento da empresa em relação à segurança, saúde e condições de trabalho?  
(   ) Estão institucionalizados os programas periódicos de melhoria das condições de trabalho, segurança e saúde 
ocupacional.  
(   ) A empresa procura melhorar as condições de trabalho, a partir da segurança e da saúde ocupacional.  
(   ) As preocupações com a segurança, saúde e condições do trabalho limitam-se ao cumprimento da legislação.  
  
7.2.5) Qual o comportamento da empresa em relação ao desenvolvimento profissional e pessoal do empregado?  
(   ) A empresa não oferece programa de desenvolvimento profissional e pessoal do empregado. 
(   ) A empresa desenvolve, esporadicamente, ações de desenvolvimento profissional aos funcionários.  
(   ) A empresa promove, periodicamente, o desenvolvimento profissional e pessoal dos funcionários.  
  
7.2.6) Qual o comportamento da empresa em relação a benefícios (possibilidade de resposta para mais de uma 
alternativa)?  
(   ) Não disponibiliza benefícios de assistência médica.  
(   ) Não disponibiliza benefícios de assistência odontológica.  
(   ) Não disponibiliza benefícios de previdência privada aos funcionários.  
(   ) Não disponibiliza auxílio para a construção de casa própria aos funcionários.  
(   ) Não proporciona auxílio-creche para filhos de todos os funcionários.    
(   ) Proporciona assistência médica ao funcionário  
(   ) Proporciona assistência odontológica ao funcionário.  
(   ) Oportuniza  contribuição para a previdência privada ao funcionário.  
(   ) Mantém um programa de financiamento para a construção de casa própria para alguns cargos da empresa.  
(   ) Mantém ou subsidia, além do salário família, creche para os filhos de todos os funcionários.  
(   ) Proporciona assistência médica ao funcionário e aos seus dependentes.  
(   ) Proporciona assistência odontológica ao funcionário e aos seus dependentes  
(   ) Oportuniza a contribuição para a previdência privada ao funcionário e aos seus dependentes e participa com 
alguma porcentagem.  
(   ) Mantém um programa de financiamento para a construção de casa própria para todos os cargos da empresa.  
(   ) Mantém ou subsidia, além do salário família, creche para os filhos dos funcionários e para a comunidade.  
  
7.2.7) Qual o comportamento da empresa em relação à educação de seu quadro de funcionários, em qualquer 
nível de escolaridade?  
(   ) Não investe em educação.  
(   ) Investe na educação/qualificação de alguns funcionários ou setores.  
(   ) Prevê, em cada orçamento anual, um percentual do total de investimentos para  
educação.  
  
8) Assuntos políticos  
8.1) Qual o comportamento da empresa em relação a campanhas políticas partidária e de classes?  
(   ) A política de patrocínio ou contribuição para campanhas políticas atende a interesses específicos da empresa.  
(   ) A empresa não tem uma política definida de patrocínio ou de contribuição para campanhas políticas. 
(   ) As políticas de patrocínio e de contribuição para campanhas políticas são baseadas em princípios claros, 
justos e éticos.  
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(   ) A empresa não se envolve com tais assuntos.  
   
8.2) Qual o comportamento da empresa em relação à corrupção?  
(   ) Há políticas claras e formalizadas contra propinas e corrupção e monitora tais ações.  
(   ) Há políticas claras e formalizadas contra propinas e corrupção, mas não há nenhum mecanismo de controle 
disso.  
(   ) Não há políticas contra propinas e corrupção ou as política são informais, mas não há mecanismo de controle 
disso.  
  
8.3) Qual o comportamento da empresa em relação à prática de lobby e influência política junto a governos, 
associações, órgãos, entidades?  
(   ) A prática de lobby e de influência política assume características unilaterais e específicas.  
(   ) A prática de lobby e de influência política assume características coletivas e de interesse da indústria.  
(   ) A prática de lobby e de influência política assume características coletivas de interesse de toda a 
comunidade.  
  
8.4) Como se dá a participação da empresa em instâncias e fóruns de discussão junto ao poder público?  
(   ) A empresa freqüentemente participa de instâncias e fóruns de discussão junto ao poder público.  
(   ) Esporadicamente, a empresa participa de fóruns de discussão e se envolve cominstâncias do poder público.  
(   ) A empresa participa, mas buscando resultados que sejam do seu  interesse, ou não participa de nada.  
  
9) Assuntos jurídicos  
9.1) Qual o comportamento da empresa em relação à legislação trabalhista?  
(   ) Cumpre a legislação trabalhista, mas não há um acompanhamento sistematizado das mudanças dessa 
legislação  
(   ) Cumpre em a legislação trabalhista acompanhando esporadicamente as mudanças  
(   ) Antecipa-se às mudanças da legislação trabalhista..  
  
9.2) Qual o comportamento da empresa em relação à legislação ambiental?  
(   ) Antecipa-se às mudanças da legislação ambiental.  
(   ) Cumpre a legislação ambiental acompanhando esporadicamente as mudanças 
(   ) Cumpre a legislação ambiental, mas não há um acompanhamento sistematizado das mudanças dessa 
legislação.  
  
9.3) Qual o comportamento da empresa em relação à legislação de proteção ao consumidor?  
(   ) Antecipa-se às mudanças da legislação do código de defesa do consumidor.  
(   ) Cumpre a legislação que defende o consumidor acompanhando esporadicamente as mudanças  
(   ) Cumpre o código de defesa do consumidor, mas não há um acompanhamento sistematizado das mudanças 
dessa legislação  
  
9.4) Qual o comportamento da empresa em relação à legislação comercial?  
(   ) Antecipa-se às mudanças da legislação comercial.  
(   ) Cumpre a legislação comercial acompanhando esporadicamente as mudanças  
(   ) Cumpre a legislação comercial, mas não há um acompanhamento sistematizado das mudanças dessa 
legislação.  
  
9.5) Qual o comportamento da empresa em relação à legislação fiscal?  
(   ) Antecipa-se às mudanças da legislação fiscal.  
(   ) Cumpre a legislação fiscal, acompanhando esporadicamente as mudanças  
(   ) Cumpre a legislação fiscal, mas não há um acompanhamento sistematizado das mudanças dessa legislação.  
  
  
Parte II – Comunicação da Responsabilidade Social Empresarial 
 
1) O hotel divulga alguma informação sobre responsabilidade social empresarial? 
        (   ) Não 
        (   ) Sim 
 
2) Em quais meios de comunicação? 
(responda apenas se marcou SIM na resposta da questão anterior) 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
3) Para quais públicos-alvos? 
(responda apenas se marcou SIM na resposta à pergunta 1) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

Parte III – Dados gerais 
 

1. Nome do hotel: ______________________________________________________________________ 
2. Localização (endereço): _______________________________________________________________ 
3. Classificação (ABIH): _________________________________________________________________ 
4. Porte do hotel: _______________________________________________________________________ 
5. Tipo de hotel: _______________________________________________________________________ 
6. O hotel pertence a alguma rede?  (  ) Não    (  ) Sim - qual?_____________________ ______________ 
7. Público-alvo: ________________________________________________________________________ 
8. Número de funcionários: ___________ 
9. Número de funcionários por setor: 

a. Gerência:  ________ 
b. Recepção: ________ 
c. Governança: ________ 
d. Serviços gerais: ________ 
e. Manutenção: ________ 
f. Eventos: ________ 

10. Estrutura física 
a. Quantidade e tipos de apartamento:___________________________________________________ 
b. Área de eventos: ___________________________________________________ 
c. Área de lazer: ___________________________________________________ 
d. Área de Restaurante : ___________________________________________________ 
e. Área “verde”: 
f. Atividades oferecidas para os clientes: 

11. Há no hotel um programa formal de responsabilidade social empresarial? 
(  ) Não 

(  ) Sim    Quando iniciou? ______________________  Foi uma iniciativa: (   ) local   (   ) da rede 
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APÊNDICE C- Roteiro de entrevista com gerentes 
 
 

Matriz de repertório – relação empresa x stakeholders 
 

Roteiro: 
1. Listar os afetados e interessados (stakeholders) da organização (elementos – escrever 

1 em cada ficha e identificar com uma letra). 
2. Reunir 3 elementos (fichas). 
3. Ao pensar na relação entre esses stakeholders e este hotel, de que forma você diria que 

2 deles são similares, e diferentes do terceiro? (anotar os dois pólos do construto) 
4. Numa escala de 1-5, como você classificaria cada elemento em relação à proximidade 

dos pólos do construto? (circular os 3 elementos que geraram o construto) 
5. (Repetir o processo até os construtos começarem a se repetir) 
 

 
Perguntas: 

1. Para você, o que é responsabilidade social empresarial? 
2. O que você considera que um hotel socialmente responsável deve fazer? 
3. Você acredita que uma atuação socialmente responsável pode trazer benefícios? Por 

quê? (Para quem?) 
4. O que influenciou a empresa a adotar uma postura socialmente responsável? 
5. Pra quem (stakeholders) a empresa comunica sua responsabilidade social empresarial? 

Que motivos levaram a decidir comunicá-la? 
6. Quais são os canais de comunicação utilizados? Quais foram os critérios para escolhê-

los? 
7. Pensando em cada stakeholder para o qual o hotel comunica sua responsabilidade 

social empresarial, qual é a imagem que o hotel gostaria que estes tivessem da 
empresa (ver se tem diferenças)? Por quê? 

8. Você acha que a responsabilidade social da empresa influencia a imagem percebida 
pelos clientes? Por quê? 

9. Quando o hotel contrata novos funcionários, estes têm treinamento referente a 
responsabilidade social? Com quem? 

10. Como você obtém informações e valores relativos à responsabilidade social? 
11. Quais critérios são, em geral, utilizados para a contratação de novos funcionários?  
12. Os funcionários recebem algum tipo de instrução quanto ao comportamento, aparência 

e melhor serventia? 
13. Em média quanto tempo os funcionários permanecem na organização? Você acha 

mais fácil trabalhar com funcionários recentes na organização ou os veteranos? Por 
quê? 

 
 
Stakeholder: “Qualquer grupo ou indivíduo identificável que pode afetar o alcance dos 
objetivos organizacionais, ou que pode ser afetado pelo alcance dos objetivos de uma 
organização” (FREEMAN e REED, 1983, p. 91). 
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APÊNDICE D- Formulário da matriz de repertório 
 

 

CONSTRUTOS - PÓLO 1 A B C D E F G H I J CONSTRUTOS - PÓLO 2

ESTE FORMULÁRIO

A - _________________________________________ F - _________________________________________ Entrevistado: _____________________

B - _________________________________________ G - _________________________________________ Data: _____________________

C - _________________________________________ H - _________________________________________ Gravação: _____________________

D - _________________________________________ I - _________________________________________

E - _________________________________________ J - _________________________________________

ELEMENTOS

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS:
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ANEXO A - Modelo de Mendonça e Gonçalves (2004) 

 

Ações sociais corporativas e gerenciamento de impressões organizacional 
Fonte: Mendonça e Gonçalves (2004) 
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