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Resumo 
 

 
 
 
 
Uma empresa de transporte público do porte do METROREC, possui uma 
responsabilidade para com a sociedade intrínseca às suas atividades, pois o transporte 
interfere na qualidade de vida das pessoas, bem como no processo produtivo da região. 
Assim a temática deste Trabalho de Conclusão de Mestrado – TCM refere-se à análise da 
incorporação da Responsabilidade Social do Metrô do Recife (METROREC) e o seu 
reflexo na dinâmica empresarial perante o atendimento das necessidades de transporte de 
seus usuários, associado aos indicadores do Instituto Ethos de responsabilidade social a 
partir da visão de seus stakeholders. A pesquisa realizada caracteriza-se como exploratória, 
sendo um estudo de caso, o que permitiu analisar com maior profundidade a situação em 
questão. As informações foram coletadas junto aos stakeholders da organização, através da 
aplicação de entrevistas semi-estruturadas e questionário do Instituto Ethos, além de 
análise documental e observação direta. Os resultados demonstraram que a 
responsabilidade social na organização estudada se apresenta de forma ainda incipiente, 
embora exista por parte da alta administração um real interesse para que a responsabilidade 
social esteja incorporada na dinâmica do METROREC, através de uma  cultura voltada 
para a prática de ações sociais em todos os níveis da empresa. O estudo permitiu também, 
verificar que o atendimento das necessidades de transporte dos usuários do metrô ainda 
não permite considerar a organização estudada como empresa-cidadã. 
 
 
Palavras-chave: responsabilidade social, transporte, stakeholders 
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Abstract 
 

 
 

A public transportation company at the level of METROREC has a social responsibility 
intrinsic to its activities, because the transportation interferes in people’s quality of life, as 
well as with the productive process of the region. This way, the subject matter of this Paper 
on Master’s Degree Conclusion – MDCP, refers itself to the analysis of the Social 
Responsibility incorporation into Recife’s Subway (METROREC) and its reflex on the 
business dynamics when it comes to the attending of its transportation users’ needing, 
associated to the indicators of social responsibility from Ethos Institute, coming from its 
stakeholders viewpoint. The research done characterizes itself as exploratory, being a study 
of case, which permitted analyze deeper the situation in question. The informations was 
collected together with the organization stakeholders, by the application of semi-structured 
interviews and a questionnaire from Ethos Institute. Beyond that, it had a documental 
analysis and a direct observation. The results showed that the social responsibility in the 
studied organization still presents itself in an incipient stage, although there is, from the 
high administration part, a real interest to have the social responsibility incorporated into 
the METROREC dynamics, through a culture turned to the practice of social actions in all 
levels of the company. This study also permitted to check that the attending of the 
transportation needing from the subway’s users still doesn’t allow us to consider the 
studied organization as a citizen-company. 
 

 

Key words: social responsibility, transportation, stakeholders. 
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1 
Introdução 

 

 

 

 

1.1 – Definição temática 
 

A temática deste Trabalho de Conclusão de Mestrado – TCM refere-se 

à análise da incorporação da Responsabilidade Social do Metrô do Recife 

(Metrorec) e o seu reflexo na dinâmica empresarial perante o atendimento das 

necessidades de transporte de seus usuários, associado aos indicadores do 

Instituto Ethos1 de responsabilidade social a partir da visão de seus 

stakeholders2. 

A questão deste trabalho não é verificar o quanto a empresa é 

“caridosa”, ou se ela precisa se preocupar com o social para manter seu 

mercado intocável pela concorrência dos outros modos de transportes. O fato 

é que nos dias de hoje, a necessidade de se levar em consideração os fatores 

sociais e ambientais, é ponto passivo na agenda de discussão da sociedade 

organizada. Isto porque a responsabilidade social tem-se tornado um dos 

temas debatidos e propagados para a gestão empresarial, tornando-se uma 

variável importante na estratégia competitiva das empresas e na avaliação do 

seu desempenho (PINTO, 2002). 

As empresas estatais, similares ao Metrorec, serão cada vez mais 

pressionadas para olhar intensamente o impacto das suas políticas e ações 

                                                 
1 Organização de caráter privado sem fins lucrativos, mantida financeiramente por um conjunto de empresas 
associadas, foi fundado em julho de 1998 na cidade de São Paulo. Sua principal missão é disseminar o 
conceito de responsabilidade social empresarial (Instituto Ethos, folder de apresentação). 
2 Grupos de interesse que se relacionam, afetam e são afetados pela organização e suas atividades. 
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nos seus empregados, clientes diretos, comunidade e na sociedade como um 

todo. 

Há 18 anos, quando da própria instalação do Metrô do Recife, entre 

Recife e Jaboatão dos Guararapes, já podia ser considerada uma ação que 

trazia o cumprimento de uma responsabilidade social. Afinal geraram-se 

empregos, o dinheiro passou a circular melhor, a economia dos bairros, por 

onde o metrô instalou estações, foi dinamizada por meio de inúmeros negócios 

paralelos resultantes das necessidades da empresa, pelo surgimento de mais e 

mais organizações, por permitir a construção de inúmeros conjuntos 

habitacionais e por garantir condições mínimas de sobrevivência para uma 

parcela significativa da população que morava em favelas e palafitas. 

Com o passar dos anos, tais aspectos passaram a ser vistos como 

obrigações mínimas necessárias e não como manifestações de uma 

consciência social por parte de uma empresa de economia mista. Isto porque 

as pessoas passaram a perceber que o mínimo que se pode esperar de uma 

organização pública ou privada é que ela exerça bem o serviço oferecido e 

faça girar a economia em sua volta. 

O debate, portanto, não passa mais a girar em torno da necessidade 

ou conveniência das ações que implicam responsabilidade social. Esta passou 

a ser ponto pacífico. Organismos internacionais, a evolução de métodos de 

controle sobre a poluição ambiental, a internacionalização das atividades e a 

conseqüente universalização dos direitos trabalhistas e o ideal de 

desenvolvimento sustentável passaram a estabelecer regras, ou parâmetros 

mínimos, para que uma empresa possa atuar numa determinada atividade em 

determinada região (NETO & FROES, 2001). A mídia se encarrega de divulgar 

para a opinião pública atividades que possam ser consideradas social e 
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ambientalmente irresponsáveis, trazendo muitas vezes prejuízos significativos 

para a imagem da organização.  

 
 
 
 
 
 

1.2 – Justificativa 
 

Esse Trabalho de Conclusão do Mestrado – TCM ao versar sobre a 

responsabilidade social no Metrô do Recife, presta uma modesta colaboração 

para a sociedade, pois conforme pesquisa3 realizada pelo Centro de Estudos de 

Logística – COPPEAD da UFRJ, encomendada pela Confederação Nacional dos 

Transportes – CNT, o transporte de passageiros influencia diretamente a 

qualidade de vida da população interferindo em todos os setores produtivos da 

economia. 

  Ainda porque a organização estudada, independente de seu desejo 

possui uma responsabilidade social em relação a seus usuários, quer seja 

focada pela variável social, quer seja analisada pela ótica da variável 

ambiental ou ecológica, quer seja vista pelo entendimento da variável 

econômica. Isto por que transporta 10% da população que usa o Sistema de 

Transporte Público de Passageiros (STPP)4 da Região Metropolitana do Recife, 

cerca de 180.000 pessoas por dia, e que já no fim de 2004 esse número 

subirá para 280 mil e logo após, em meados de 2005 passará para 400.000 

usuários por dia5. Também por que 72%6 dos seus usuários recebem no 

                                                 
3 A importância do Transporte de Passageiros para a Eficiência Econômica e Mobilidade da População. 
Junho de 2002. Acessível no site www.cnt.org.br, acessado em 18 de dezembro de 2002. 
4 Segundo dados da EMTU, referentes ao ano de 2003. 
5 Segundo previsão da empresa estudada. 
6 Segundo pesquisa interna realizada pela empresa estudada. 
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máximo quatro salários mínimos por mês. E ainda porque a expansão de suas 

linhas afeta a qualidade do meio ambiente, a concentração da população e a 

mudança da paisagem com as alterações radicais no espaço urbano.  

Acredita-se, neste sentido, que além exposto anteriormente, esse 

estudo é viável, pois existe uma gama de autores que já escreveram sobre o 

assunto responsabilidade e investimento social, embora seja um tema 

extremamente recente. Além de grande número de empresas estarem cada 

vez mais interessadas em realizar ações que levam a adoção de práticas e 

princípios da responsabilidade social7

Em relação ao tema metrô, a empresa estudada realiza regulamente 

pesquisas com seus usuários e colocou à disposição do mestrando acesso aos 

índices operacionais utilizados, bem como aos documentos de todos os 

projetos realizados por ela, e também da vasta bibliografia sobre ferrovia e 

metrô existente na organização. 

Como foi dito anteriormente, o assunto responsabilidade social ainda é 

pouco explorado no Brasil e associado a uma empresa metroviária não é 

conhecido nenhum estudo realizado, assim esse trabalho, com os devidos 

cuidados, poderá incentivar estudos em empresas similares, tornando possível 

o aumento do conhecimento nesta área, principalmente por que neste tipo de 

organização a literatura acadêmica ainda se mostra resumida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 O conceito de responsabilidade social está relacionado a diferentes idéias. Esse conceito será discutido ao 
longo do marco teórico. 
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1.3 – Problematização 
 

Com o desenvolvimento tecnológico, a melhoria da qualidade de vida, 

a consolidação democrática, a evolução do consumidor e o surgimento de 

órgãos para sua defesa, a profissionalização dos sindicatos, etc. Diversos 

aspectos da produção industrial e de serviços passaram a ser questionados: o 

cuidado com o meio ambiente em que a organização está inserida, os 

benefícios trabalhistas que a empresa se dispõe a ceder de modo a melhorar a 

qualidade de vida de seus empregados, eventuais apoios que a empresa 

disponha a dar a projetos locais de modo a contribuir com educação, saúde, 

etc. melhorando também a qualidade de vida dos membros da comunidade 

local. 

No Brasil ainda não há nenhuma lei exigindo das empresas a inclusão 

da responsabilidade social em suas gestões. Porém, sabe-se que certas 

organizações, para serem concebidas e sobreviverem, necessitam extrair 

diversos recursos da sociedade e por uma questão lógica, deveriam contribuir 

para a melhoria do meio social que lhes cerca e permite sua existência. 

Ao se instalar na Região Metropolitana do Recife (RMR), o METROREC, 

além do significativo impacto econômico, causou também grande impacto 

social, cultural, ambiental e estrutural. Assim  a discussão prática deste estudo 

se concentra em vários aspectos: a análise e identificação das partes 

envolvidas direta e indiretamente com as atividades do Metrorec, bem como o 

peso e o poder de cada parte na elaboração de uma política de 

responsabilidade social. A responsabilidade efetiva dentro da empresa sobre 

uma política de responsabilidade social. A capacidade da organização de se 

antecipar, enxergando áreas críticas e tomando medidas preventivas em vez 
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de corretivas. Além do fato do METROREC ao transportar pessoas interferir na 

qualidade de vida da sociedade, pois se a empresa não atender com qualidade 

sua função básica (transporte), estará deixando de cumprir a sua 

responsabilidade perante a sociedade.   

Deste modo, com o propósito de investigação do processo de 

responsabilidade social do Metrô do Recife, coloca-se a seguinte questão de 

pesquisa: 

“O Metrô do Recife adota a responsabilidade social na sua 

prática de gestão organizacional apresentando, de acordo com os 

indicadores do Instituto Ethos de Responsabilidade Social, o perfil de 

uma empresa-cidadã e no atendimento com qualidade dos requisitos 

das necessidades de transporte de seus usuários? 

 

 

 

 

 

1.4 – Objetivos 
 

1.4.1 – Objetivo geral 
 

Verificar se o Metrô do Recife mantém uma postura ética nos seus 

negócios em relação a seus stakeholders, e ainda contribui, de forma pró-ativa 

para melhoria desse relacionamento, ou seja, apresenta um perfil de 

Empresa-Cidadã, de acordo com indicadores do Instituto Ethos e os critérios 

de satisfação das necessidades de transporte de seus usuários. 
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1.4.2 – Objetivos específicos 
 

1. realizar discussão bibliográfica para compreender e 

verificar como os princípios, as práticas, os procedimentos da 

responsabilidade social se relacionam com a dinâmica da empresa; 

2. verificar quais os grupos de stakeholders 

beneficiados pelas ações sociais executadas pelo METROREC; 

3. analisar se os efeitos dessas ações, entendidas como 

os aspectos que envolvem a competência e os recursos utilizados, 

conseguem atingir os objetivos desejados; 

4. identificar se o METROREC adota um comportamento 

ético em seus negócios; 

5. Apresentar os benefícios que a empresa oferece às 

partes que a ela se relacionam; 

6. Verificar os critérios de importância e satisfação no 

atendimento das necessidades de transporte dos usuários; 

7. Verificar como os usuários classificam o nível de 

serviço oferecido pelo METROREC. 
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1.5 – Suposições 
 

1ª Suposição: 
 

A empresa estudada desenvolve com competência ações sócio-

ambientais que atingem seus stakeholders e os recursos utilizados fazem com 

que os objetivos esperados por eles sejam plenamente atingidos a partir dos 

Indicadores Ethos de Responsabilidade Social. 

 

2ª Suposição: 
 

O Metrorec apresenta um perfil de organização que atende os 

requisitos definidos como importantes por seus usuários, no que tange a 

qualidade das necessidades de transporte desses.  

 

 

 

 

1.6 – Metodologia 

 
Esse TCM procurou dar ênfase a uma análise profunda da organização 

estudada, levando-se em conta ser o mestrado de caráter profissional, 

procurou-se seguir uma linha onde a teoria se aproximasse mais da prática, 

onde os assuntos discutidos no marco teórico servem também para essa 

associação. 

A metodologia é um instrumento do pesquisador onde ele especifica os 

caminhos a serem seguidos, para tornar possível delimitar o objeto de estudo 

e definir como se pretende captar a realidade e seus fenômenos (NUNES, 
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2000). Segundo DENCKER (2000, p.85), “a metodologia está relacionada com 

os objetivos e a finalidade do projeto e deve descrever todos os passos que 

serão dados para atingir o objetivo proposto”. 

O método de procedimento teve início com a problematização do tema, 

pois se pode dizer que problematizar consiste em criar perguntas sobre o tema 

e objetivos. Então, a busca de por respostas reais trouxe a necessidade da 

realização de pesquisas, coleta de dados através de documentação direta 

(livros, documentos e sites) e documentação indireta (observações e 

entrevistas). 

 

 

 

 

 

1.6.1 – Delineamento da Pesquisa 
 

A palavra pesquisa tem o significado de investigação e estudo 

minucioso e sistemático, com finalidade de descobrir fatos relativos a um 

campo de conhecimento (FERREIRA, 2001). 

O método de pesquisa pode ser classificado de três maneiras: 

exploratória, descritiva e explicativa. A presente pesquisa foi dividida em duas 

partes, a primeira buscou-se identificar se a organização submetida ao estudo 

enquadra-se no perfil de uma Empresa-Cidadã, ou seja, contribui de maneira 

ativa na melhoria da qualidade de vida das pessoas que a ela se relacionam 

incluindo em sua gestão a prática da Responsabilidade Social. A segunda parte 

procurou estabelecer se a empresa estudada atende os requisitos definidos 

como importantes para a satisfação das necessidades de transporte na visão 

de seus usuários. 
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Para alcançar o primeiro objetivo, foram analisadas as relações entre a 

referida organização e as diferentes partes a ela relacionadas, sendo elas: 

Colaboradores, usuários, fornecedores, comunidade local, governo e meio-

ambiente. 

 Foi utilizado, como técnica de pesquisa, o estudo de caso, de caráter 

exploratório e descritivo, utilizando critérios predominantemente qualitativos. 

O estudo de caso se mostra conveniente para esse estudo, pois, segundo 

DENCKER (1998, p.127), tal estudo “[...] Permite o conhecimento em 

profundidade dos processos e relações sociais”. 

Para MARTINS (1994, p.28), o estudo de caso “dedica-se a estudos 

intensivos do passado, presente e de interações ambientais de uma (ou 

algumas) unidade social: indivíduo, grupo, instituição, comunidade...”. 

DENCKER (1998, p.127), enfatiza que “O estudo de caso pode envolver exame 

de registros, observação de ocorrência de fatos, entrevistas estruturadas e 

não estruturadas ou qualquer outra técnica de pesquisa. O objeto do estudo 

de caso, por sua vez, pode ser um indivíduo, um grupo, uma organização, um 

conjunto de organizações ou até mesmo uma situação.” 

TACHIZAWA e MENDES (2003, p.62), afirmam que “A realização do 

estudo exploratório permite ao pesquisador reunir elementos capazes de 

subsidiar a escolha do objeto e a definição do tema, além das justificativas 

teóricas do mesmo”. Para DENCKER (1998, p.128), “[...] Os estudos 

exploratórios compreendem, além do levantamento das fontes secundárias, o 

estudo de casos selecionados e a observação informal”. 

Portanto, o estudo exploratório “trata-se de abordagem adotada para a 

busca de maiores informações sobre determinado assunto. Possui um 

planejamento flexível, e é indicada quando se tem pouco conhecimento do 
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assunto. Tem a finalidade de formular problemas e hipóteses para estudos 

posteriores” (MARTINS, 1994, p.30). 

Os estudos descritivos de caso, segundo DENCKER (1998, p.131), são 

recomendados para responder variáveis qualitativas e “são apropriados para a 

pesquisa de imagem, valores, preconceitos, motivações. Utilizam a discussão 

em grupo e a entrevista pessoal”. Para MARTINS (1994, p.28) a pesquisa 

descritiva “tem como objetivo a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, bem como o estabelecimento de relações entre 

variáveis e fatos”. 

 

 

 

1.6.2 – População-alvo do estudo 
 

A população pesquisada foi composta por 517 usuários espalhados nas 

17 estações do METROREC, para julgar se o Metrô do Recife, atende com 

qualidade, as necessidades de transporte de seus usuários e por pessoas 

escolhidas estrategicamente, de forma intencional, dentro da organização 

estudada, que permitisse responder ao questionário do Instituto Ethos. cuja 

seleção teve como objetivo obter dados junto as pessoas que, devido a sua 

representação na empresa, possuísse autoridade para opinar sobre os critérios 

do Instituto Ethos. Para cada aspecto estudado foi escolhida uma pessoa 

diferente que tivesse conhecimento suficiente para refletir a situação real do 

METROREC. 
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1.6.3 – Coleta dos dados 
 

A coleta de dados é a etapa do método de pesquisa que tem por 

objetivo obter informações sobre a realidade de um objeto de estudo. À 

respeito das técnicas de coleta de dados, segundo DENCKER (1998, p. 137), 

“conforme as informações necessárias, existem diversos instrumentos e forma 

de operá-los”. 

As técnicas de coletas de dados utilizadas na presente pesquisa foram: 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, observação participante e 

entrevista. 

Para DENCKER (1998, p.125), a pesquisa bibliográfica “permite um 

grau de amplitude maior, economia de tempo e possibilita o levantamento de 

dados históricos”. É realizada, segundo a autora, utilizando-se um material já 

elaborado como livros e artigos científicos. Tal pesquisa foi desenvolvida a fim 

de levantar dados a respeito do assunto estudado: Responsabilidade Social 

das organizações. 

A pesquisa documental “tem por finalidade reunir, classificar e 

distribuir os documentos de todo gênero dos diferentes domínios da atividade 

humana” (MARTINS,1994, p.28) e, segundo DENCKER (1998, p.125), “difere 

da pesquisa bibliográfica por utilizar material que ainda não recebeu 

tratamento analítico ou que pode ser reelaborado”. Foram reunidos alguns 

documentos com a finalidade de caracterizar a organização e outros capazes 

de fornecer dados a respeito de algum assunto onde foi impraticável a 

realização de entrevista. 

A observação participante foi adotada devido o autor desse TCM ser 

empregado da organização estudada, onde a convivência direta com os 



 28

observados, permitiu a coleta de determinados dados. Para MARTINS (1994, 

p.29), essa técnica de pesquisa “trata-se de um processo no qual a presença 

do observador numa situação social é mantida para fins de investigação 

científica.[...] o papel do observador pode ser uma parte integrante da 

estrutura social, ou ser simplesmente periférica com relação a ela.” A 

observação participante, nesse estudo, teve como principal utilidade confirmar 

ou negar as informações adquiridas através das demais técnicas utilizadas. 

A entrevista, para MARTINS (1994, p.29) “trata-se de um processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem 

por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. 

Justifica-se, dentro desse estudo, a utilização da entrevista devido ao fato da 

mesma possibilitar a obtenção de dados que não podem ser encontrados em 

fontes escritas. DENCKER (1998, p.139) ressalta que “por sua flexibilidade, 

também permite maior sinceridade de expressão, adequada para obter 

informações de indivíduos mais complexos e emotivos, ou para comprovar os 

sentimentos subjacentes a uma opinião”.  

As entrevistas foram realizadas em duas formas: uma do tipo semi-

estruturada, onde o entrevistado fala livremente sobre o assunto perguntado e 

o entrevistador poderá, à medida que sentir necessidade, incluir novas 

questões que julgue pertinentes (DENCKER, 1998) e serviu para subsidiar o 

preenchimento do questionário do Instituto Ethos (anexo I). E outra em forma 

de questionário fechado (anexo II), que foi aplicada aos usuários do sistema e 

serviu para apurar as notas dos usuários sobre a qualidade dos serviços do 

Metrô. 

A coleta de dados ocorreu no período de setembro de 2002 a setembro 

de 2003, podendo ser dividida em dois momentos: no primeiro momento, 
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entre os meses de setembro de 2002 a janeiro de 2003, foi realizada a 

aplicação dos questionários (anexo II) aos usuários do sistema para 

levantamento dos dados do ano de 2002, para tanto foram recrutados 34 

estagiários que foram distribuídos em duplas ao longo das 17 estações 

pesquisadas, sob supervisão da Gerência de Integração do METROREC. Os 

dados referentes aos anos de 1997 a 2001, foram realizados anteriormente e 

os resultados foram obtidos através de documentação disponível pelo autor 

desse TCM.  

No segundo momento, entre os meses de janeiro a setembro de 2003, 

foram coletados dados específicos da organização em questão utilizando as 

técnicas citadas que serviu para preenchimento das questões do Instituto 

Ethos.  

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas segundo a 

disponibilidade dos entrevistados. A pesquisa documental ocorreu quase que 

integralmente nos meses de agosto a setembro de 2003, contudo, ela se 

estendeu durante o primeiro semestre de 2004, onde novos documentos 

foram disponibilizados pela organização e considerou-se pertinente inclusão 

deles nesse estudo.  

 

 

1.6.4 – Registro dos dados 
 

Os dados coletados junto à pesquisa bibliográfica foram registrados no 

marco teórico do presente estudo, que se baseou nas informações adquiridas 

de diversos autores. 

As informações provenientes das entrevistas realizadas com os 

empregados da organização, foram registradas com o auxílio de um gravador, 
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pois, como afirma DENCKER (1998) é muito importante o registro das 

informações no ato da entrevista e o gravador é muito eficiente nesse sentido, 

principalmente no caso da entrevista semi-estrutura, onde o diálogo toma 

amplitudes maiores. Enquanto que as informações fornecidas pelos usuários 

foram registradas nos questionários aplicados. 

 

 

1.6.5 – Análise dos dados 
 

Os dados coletados através das diversas técnicas utilizadas foram 

analisados de duas formas: quantitativa e quantitativa. A análise qualitativa 

convém à primeira parte do presente estudo uma vez que, para DENCKER 

(1998, p.97) “A observação dos fenômenos sociais, feita de maneira intensiva, 

a qual implica a participação do pesquisador no universo de ocorrência desses 

fenômenos, é uma metodologia do tipo qualitativa”. 

A análise qualitativa foi desenvolvida utilizando como parâmetro o 

Instituto Ethos de Responsabilidade Social, uma vez que o mesmo é 

considerado uma referência no tocante condutas e ações socialmente 

responsáveis. Para fins de avaliação, a análise seguiu os seguintes 

procedimentos: 

 Estudo dos dados coletados e das ações desenvolvidas pela 

empresa para com as diferentes partes relacionadas, no 

intuito de averiguar se ela cumpre com ética as leis e os seus 

compromissos, fator primordial na prática da responsabilidade 

social; 

 Confronto entre o código de conduta presente na política de 

gestão da organização com a conduta sugerida pelo Instituto 
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Ethos, a fim de identificar se a organização está orientada 

para a responsabilidade social; 

 Identificação, através da análise das ações do Metrorec, do 

cumprimento ou não cumprimento efetivo da conduta 

determinada em sua política; 

  Verificação dos benefícios e ações para determinar quais 

destes são exigidos legalmente e quais são àqueles que vão 

além das obrigatoriedades legais, visando à melhoria do bem 

comum, pois a presença destes benefícios também é condição 

fundamental para a empresa ser considerada “cidadã”; 

 Comparação entre as ações não exigidas por lei desenvolvidas 

pelo Metrô e as ações socialmente responsáveis sugeridas pelo 

Instituto Ethos, a fim de comprovar a cidadania das referidas 

ações; 

 Envio dos dados obtidos para o Instituto Ethos a fim de ser 

gerada a nota da organização em relação as práticas de 

responsabilidade social, realizar o benchmark e o comparativo 

entre as empresas que compõe o banco de dados do Instituto. 

 
Tais procedimentos são úteis, pois são capazes de 

fornecer subsídios suficientes para uma avaliação inicial da 
responsabilidade social da organização pesquisada, uma vez que a 
identificação da ética nos negócios e da atitude pró-ativa no 
tocante melhoria da qualidade de vida da sociedade, se faz 
necessário para comprovar o perfil de Empresa Cidadã de 
acordo com o Instituto Ethos. 
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1.6.6 – Limitações da pesquisa 
 

Não se pode generalizar os resultados obtidos da presente pesquisa, 

uma vez que se trata de um estudo de caso em que as peculiaridades da 

organização estudada interferem nesses resultados. 

A não realização, por parte do METROREC, de um balanço social 

dificultou o levantamento das ações socialmente responsáveis. O balanço 

social da empresa encontra-se ainda em elaboração e a organização só dispôs 

para o autor do estudo de relatórios internos que servem para registro e 

controle dessas atividades. 

Em algumas situações, compatibilizar as atividades desta pesquisa com 

a rotina diária de trabalho na empresa, já que o autor é empregado da 

organização e desenvolvia, na época do levantamento dos dados, várias 

atividades na empresa, que exigiu um certo sacrifício e muitas ações 

desenvolvidas nesta pesquisa, precisaram ser adiadas ou revistas, para que o 

estudo pudesse ser desenvolvido a contento. 
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1.7 – Organização do TCM 
 

Para um melhor entendimento da problemática apresentada, o 

trabalho foi divido em cinco capítulos, além do capítulo da introdução, 

conforme detalhamento a seguir: 

No capítulo II foram levantados os principais conceitos e teorias da 

responsabilidade social, bem como o surgimento e absorção por parte das 

organizações dos princípios que tornam uma empresa responsável 

socialmente. Procurou-se também discutir de que maneira ocorre a gestão da 

responsabilidade social corporativa, nos diversos tipos de organização, além 

do conceito de qualidade dos serviços. 

No capítulo III foi contextualizada a organização estudada, bem como 

o ambiente onde ela se encontra inserida a fim de se permitir uma 

compreensão total do trabalho realizado. 

A parte referente às ações de Responsabilidade Social executadas pela 

organização é retratada no capítulo IV, nesse capitulo faz-se um apanhado do 

da forma de como a empresa realiza as ações de Responsabilidade Social. 

O capítulo V apresenta o resultado dos dados coletados, tanto da parte 

relativa à avaliação da qualidade dos serviços pelos usuários e da parte 

relativa à analise das ações de Responsabilidade Social executadas pela 

organização, realizada pelo Instituto Ethos. 

As considerações finais encontram-se no capítulo VI, onde o autor 

desse TCM expõe seu ponto de vista em relação ao tema estudado. Em 

seguida segue a bibliografia utilizada e os anexos. 
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2 
Referencial Teórico 

 

 

 

2.1 – Evolução do conceito de RS 
corporativa 
 

 

Nunca como atualmente se debateu tanto a respeito de temas 

relacionados ao papel desempenhado pelas empresas no processo de 

desenvolvimento com justiça social. Assim, se anteriormente o papel das 

corporações era apenas o de gerar lucros para seus sócios ou acionistas,  

discutindo-se no máximo seu impacto no aumento da oferta de bens e no nível 

de emprego da economia, no presente as discussões que envolvem as 

empresas vão além. 

Nestes termos percebe-se que esta virada de milênio tem significado 

uma transição no modo das empresas pensarem suas estratégias e suas 

missões dentro da comunidade, fato bastante demandado em muitas 

sociedades, entre elas a brasileira, considerada por alguns como “um 

monumento de injustiça social”8 (HOBSBAWM, 1995) 

Contudo, fica a pergunta: Por que as referidas transformações da 

postura das empresas em relação ao social se deram justamente neste 

momento? Por que não antes? 

                                                 
8 O Brasil foi considerado candidato a campeão mundial de desigualdade econômica pela ONU Human 
Development, 1990, p. 158-159, não sendo realmente o país mais desigual do mundo pelo fato de haver 
países muito pequenos tais como Jamaica e Honduras em que os níveis de desigualdade são maiores. 
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Ora, não existe uma resposta unívoca para este questionamento 

e tampouco um fato pontual que deu causa a tal transformação. O que 

se pode responder a esta altura é que as referidas modificações nos 

comportamentos das empresas se deram por um conjunto de fatores 

históricos que, correlacionados e paralelos, contribuíram para atitudes 

de responsabilidade social e cidadão da empresa. 

Inicialmente pode-se dizer que a globalização, caracterizada de 

uma forma simplificada como o processo de encurtamento das 

distâncias, proveniente do desenvolvimento de tecnologia em 

comunicação e transporte, responsável pela diminuição dos custos 

operacionais e de transação que possibilitou a operacionalização em 

escala global das empresas transnacionais e o deslocamento de 

recursos da esfera produtiva para a financeira (e especulativa), 

expandindo o mercado de capitais doméstico e internacional; é com 

certeza um desses fatores. 

Por sua vez este fenômeno de globalização, na opinião de 

GONÇALVES (2000), tem a seguinte causa: 

“... interação de três processos distintos, que têm ocorrido ao longo dos 
últimos vinte anos, e afetam as dimensões financeira, produtivo-real, comercial e 
tecnológica das relações econômicas internacionais. Esses processos são: a 
expansão extraordinária dos fluxos internacionais de bens, serviços e capitais; o 
acirramento da concorrência nos mercados internacionais; e a maior integração 
entre os sistemas econômicos nacionais”  

 
Nestes termos, a globalização ao ser um processo que imprime 

um aumento do fluxo do comércio internacional e das atividades 

financeiras; ao fortalecer sobremaneira atores não estatais que 

passaram a influenciar em larga escala os atores públicos e ao criar 



 36

interdependências que aumentaram a vulnerabilidade externa dos 

países fez com que os Estados perdessem controle dos referidos 

processos e passassem a se concentrar na garantia da estabilidade 

econômica interna em detrimento das políticas públicas de caráter 

social. 

A globalização na medida em que também pressupõe uma a evolução 

dos meios de comunicação e das tecnologias de informação influi também na 

conduta das empresas na medida em que seus atos passam a ser cada vez 

mais públicos e, logo, sujeitos ao controle social, o que demanda um cuidado 

muito maior com a imagem que a organização transmite à sociedade.  

Assim se anteriormente, quando do abuso do meio ambiente ou 

maltrato da força de trabalho pela empresa, a publicidade desta informação só 

tinha o poder de alcançar o âmbito da comunidade local, o que provavelmente 

não acarreta grandes problemas de mercado em relação, hoje tal situação há 

ser notada pela sociedade. Com instrumentos como a internet e meios de 

comunicação de massa, a informação acerca de condutas condenáveis pelas 

empresas atualmente chega aos consumidores em qualquer parte do planeta 

de forma muito rápida e precisa, o que, por sua vez, pode causar 

constrangimentos sociais e prejuízos para empresas de grande proporção. 

A crescente preocupação com o meio ambiente, advindo da recente 

percepção do ritmo acelerado com que homem estava consumindo os 

recursos naturais da terra, pode ser revelada como um dos fatores 

responsáveis por uma cultura de responsabilidade social das empresas. 

Acredita-se até que as crises mundiais do petróleo de 1973 e 1979 tiveram 

um grande papel nesta percepção pelo fato de que a partir delas verificou-se 
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a tamanha dependência do homem em relação a combustíveis não 

renováveis, como ressalta HOBSBAWM (1995, p. 257-258): 

“Mal se notava ainda um subproduto dessa extraordinária 
explosão, embora em retrospecto ele já parecesse ameaçador: a poluição 
e a deterioração ecológica. Durante a Era de Ouro, isso chamou pouca 
atenção, a não ser de entusiastas da vida silvestre e outros protetores de 
raridades humanas e naturais, porque a ideologia de progresso dominante 
tinha como certo que o crescente domínio da natureza pelo homem era a 
medida do avanço da humanidade. 

....Não há como negar que o impacto das atividades humanas 
sobre a natureza, sobretudo as urbanas e industriais, mas também, como 
se acabou compreendendo, as agrícolas, aumentou acentuadamente a 
partir de meados do século. Isso deveu em grande parte ao enorme 
aumento no uso de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás natural 
etc.)... Um dos motivos pelos quais a Era de Ouro foi de ouro é que o 
preço do barril de petróleo custava menos de dois dólares durante todo o 
período de 1950 e 1973, com isso tornando a energia ridiculamente 
barata, e barateando-se cada vez mais. Ironicamente, só depois de 1973, 
quando o cartel de produtores de petróleo, a OPEP, decidiu finalmente 
cobrar o que o mercado podia, os ecologistas deram séria atenção aos 
efeitos da conseqüente explosão do tráfego movido a petróleo, que já 
escurecia os céus acima das grandes cidades nas partes motorizadas do 
mundo...”. 

 
Assim, chegada a estas conclusões verificou-se a preocupação das 

empresas da promoção de projetos de desenvolvimentos ambientalmente 

sustentáveis nos diversos países com intuito de não comprometer, portanto, 

os ecossistemas nos processos de expansão industrial e econômica. 

Assim o conceito de responsabilidade social corporativa está 

relacionado a diferentes idéias. Para alguns ele está associado à idéia de 

responsabilidade legal; para outros pode significar um comportamento 

socialmente responsável no sentido ético; e para outros ainda, pode transmitir 

a idéia de contribuição social voluntária e associação a uma causa específica. 

Trata-se de um conceito complexo e dinâmico, com significados diferentes em 

contextos diversos. Portanto, não é possível estabelecer um manual para as 

empresas visando adotar práticas para uma gestão socialmente responsável, 

sem antes compreender a sua evolução dinâmica. 
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2.1.1 - O papel do Estado 
 

Quando se discute responsabilidade social nas empresas é importante 

ressaltar o papel do Estado e da iniciativa privada. 

Para DALLARI (1995), o Estado democrático, na concepção moderna, 

tem suas origens nas discussões do século XVIII. Foi fundamentado na defesa 

e organização da sociedade, tendo em vista os valores essenciais do ser 

humano, como por exemplo a propriedade privada. Segundo DALLARI (1995), 

essa afirmação é indispensável para que se entenda a concepção das formas 

de Estado democrático atuais. 

Com as revoluções inglesa, francesa e americana, os conceitos de 

democracia foram amplamente discutidos, chegando-se em síntese, aos 

seguintes pressupostos para que houvesse realmente um Estado democrático: 

“Supremacia da vontade popular... A preservação da liberdade e a igualdade 

dos direitos”. (DALLARI, 1995, p.135). 

Surge então o Estado constitucional, que enquadra o estado 

democrático num sistema normativo fundamental. Essa forma de Estado tem 

base nas discussões constitucionalistas e consagra a idéia de que o Estado 

deve ter um governo de leis, não de homens. 

As constituições foram formadas em cada lugar, de forma particular, e 

em um momento em que a doutrina econômica predominante era o 

liberalismo, que tinha suas raízes no capitalismo. Essas idéias foram 

incorporadas às constituições, formando uma política com tendências desse 

movimento. 

O neoliberalismo nasceu logo depois da II 
guerra mundial, na região da Europa e da América do Norte 
onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política 
veemente contra o Estado intervencionista de bem-estar. Seu 
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texto de origem é O Caminho da Servidão, escrito em 1944 
por Friedrich Hayek. Trata-se de um ataque apaixonado contra 
qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do 
Estado, denunciada como ameaça letal à liberdade, não 
somente econômica, mas também política. (ANDERSON, 
1996, p.98) 

 

Essa difusão do neoliberalismo como forma ideal de governo tem 

dividido opiniões. Para muitos é uma forma de descaracterização do estado 

democrático, para outros constitui a única forma de o Estado recuperar-se de 

suas dívidas e torna-se competitivo. 

A relação que o neoliberalismo coloca entre o Estado e a iniciativa 

privada, ou seja a relação entre o público e o privado, é o que gera esse 

amplo debate. Para muitos autores o Estado deve ser administrado com 

competência, competitividade, qualidade total e descentralização do poder, 

como ocorre na iniciativa privada. Para Bresser Pereira: 

A administração pública burocrática foi adotada 
em substituição à administração patrimonialista, que definiu 
as monarquias absolutas e na qual o patrimônio público e 
privado eram confundidos. ... É essencial para o capitalismo 
a clara separação entre o Estado e o mercado; só pode existir 
democracia quando a sociedade civil, formada por cidadãos, 
distingue-se do estado ao mesmo tempo que o controla. 
(PEREIRA, 1996, p. 241) 

Esse processo neoliberal cobra dos Estados uma ampla reforma 

administrativa, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Para entender as 

reformas, é importante ressaltar que elas devem ocorrer para que o Estado 

tenha competitividade quebre barreiras protecionistas para a entrada do 

capital estrangeiro. 

As reformas do Estado são assim caracterizadas por: corte nas 

despesas com custeio e investimento: implica diretamente o enxugamento da 

máquina administrativa e diminuição dos investimentos públicos. Privatização: 

venda das empresas estatais para a iniciativa privada. Desregulamentação: 
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diminuir as normas que o governo impõe ao mercado. Descentralização: as 

tarefas referentes à saúde, à educação, etc. passam a ser responsabilidade 

dos estados e municípios. 

Para muitos autores, essas reformas visam enfraquecer e desmontar o 

Estado desenvolvimentista que surgiu há mais de quarenta anos, no governo 

de Kubistcheck. Mas, para outros, essa é a única alternativa para os Estados 

num mundo globalizado. Assim a noção de responsabilidade empresarial está 

vinculada, na sua origem, à doutrina econômica baseada no princípio da 

propriedade e da iniciativa privada que dá origem ao regime da livre empresa. 

É nesta conjuntura que o antigo Estado Keynesiano, presente na “Era 

de Ouro” e agente do bem estar social, que no entender de ESPING-

ANDERSEN, (1995) “economicamente, significou um abandono da ortodoxia 

da pura lógica do mercado, em favor da exigência de extensão da segurança 

do emprego e dos ganhos como direitos de cidadania”; moralmente, a defesa 

das idéias de justiça social, solidariedade e universalismo se transmutou em 

um Estado moderno, neoliberal, em que a intervenção estatal no mercado é 

mínima, os governos tem menos controle sobre a economia e os programas 

de implantação do bem estar são relevadas a segundo plano. Como HIRST & 

THOMPSON (1998, p.272-274) colocam a respeito dos Estados neoliberais: 

"As políticas nacionais e as opções políticas 
têm sido postas de lado pelas forças do mercado mundial. 
Não há dúvida alguma de que a proeminência e o papel dos 
estados mudou visivelmente desde a era keynesiana. Os 
Estados são menos autônomos, têm menos controle 
exclusivo sobre os processos econômicos e sociais dentro 
de seus territórios..." 

 

Isto posto, percebe-se que as mudanças de postura de várias 

empresas acerca dos problemas sociais de hoje advêm justamente do fato de, 

nas economias abertas e globalmente integradas, muitas premissas que 
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guiaram a construção dos welfare states, ou dos Estados que priorizavam a 

justiça social, não serem mais vigentes.  

Assim se por um lado o Estado, como mencionado, progressivamente 

se retira de sua tradicional posição de propiciador do bem-estar e realizador 

de políticas de cunho social,  deixando as populações mais carentes à margem 

da própria sorte; por outro lado, as empresas passam a perceber que são, em 

parte, responsáveis pela situação de exclusão e injustiça social.  

É nesse contexto que a iniciativa privada é pressionada a ampliar o 

seu conceito original, investindo em áreas em que o Estado mostra-se 

ineficiente, como a educação, a saúde e o bem-estar social, procurando torna-

se mais produtiva, competitiva e com maior qualidade. 

Nestes termos, concluí-se que os motivos que fizeram com que os 

movimentos de responsabilização social das empresas se iniciaram apenas 

nesta última década, em tese, são advindos da pressão que algumas mazelas 

sociais e ambientais opuseram ao setor privado a partir da união de fatores 

históricos tais como: o processo de globalização, as recentes preocupações 

com o meio ambiente, o aumento da publicidade das empresas, a crise do 

Estado de bem-estar e a adoção de posturas neoliberais pelos governos.  

 

 

2.1.2 – A formulação do conceito de RS 
 

Os primeiros estudos que tratam da Responsabilidade Social iniciaram 

nos Estados Unidos na década de 50 e, posteriormente na Europa no final da 

década de 60, por autores como Bowen, Mason, Chamberlain, Andrews e 

Galbraith. Neste período, o tema foi bastante discutido, alternadamente 
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rejeitado e defendido, e buscava-se uma conceituação que ancorasse os 

principais argumentos sobre o assunto. 

Na década de 70 e 80, o conceito de Responsabilidade Social 

Corporativa ganha um amadurecimento quanto à sua operacionalização, 

cercado de debates filosóficos sobre o dever das corporações em promover o 

desenvolvimento social e com uma forte conotação normativa. Nos anos 90 a 

Responsabilidade Social Corporativa passa a incorporar cada vez mais o 

aspecto normativo e ganha uma maior participação de acadêmicos da área de 

ética dos negócios. 

A maior parte dos estudos sobre o tema apresenta como desafio a 

conceituação e delimitação do que é a Responsabilidade Social no contexto 

empresarial. A falta de um conceito claro e homogêneo para o termo, acredita 

TOMEI (1984), acaba por provocar uma grande dificuldade de 

operacionalização das ações socialmente responsáveis por parte das 

empresas. Para a estudiosa, “a dificuldade de operacionalização do conceito de 

Responsabilidade Social está relacionada à árdua tarefa de estabelecer 

fronteiras para caracterizar uma ação sob o rótulo de Responsabilidade 

Social.” (TOMEI, 1984. p. 52) 

TOMEI (1984) alerta ainda que por não haver uma definição 

operacional do termo Responsabilidade Social - na medida em que considera o 

conceito muito ideológico e a questão muito filosófica – são desencadeados 

questionamentos como “Qual a Responsabilidade Social relativa da empresa 

com seus acionistas, empregados e executivos? Qual é o grau de importância 

dos objetivos econômicos e sociais da empresa?” (TOMEI, 1984. p.192). 

OLIVEIRA (1984) afirma que a Responsabilidade Social tem recebido 

muitas significações e interpretações e, embora seja um tema em crescente 
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discussão nos ambientes acadêmicos, empresarial e governamental, a 

definição do que compreende a Responsabilidade Social não é um consenso: 

 

“Para uns, é tomada como responsabilidade legal ou 
obrigação social; para outros é o comportamento socialmente 
responsável em que se observa a ética, e para outros, ainda, não 
passa de contribuições de caridade que a empresa deve fazer. Há 
também os que admitem que a Responsabilidade Social é 
exclusivamente, a responsabilidade de pagar bem seus funcionários 
e dar-lhes um bom tratamento. Logicamente, Responsabilidade 
Social das empresas é tudo isto, muito embora não o seja 
isoladamente.”(OLIVEIRA, 1984. p.204). 

 
O mesmo autor define a Responsabilidade Social das empresas como:  

“...a capacidade de a empresa colaborar com a 
sociedade, considerando seus valores, normas e expectativas para o 
alcance de seus objetivos. No entanto, o simples cumprimento das 
obrigações legais, previamente determinadas pela sociedade, não 
será considerado como comportamento socialmente responsável, 
mas como obrigação contratual óbvia, aqui também denominada 
obrigação social.” (OLIVEIRA, 1984. p.205). 

 

Desde os primeiros estudos sobre o tema, foram travados debates 

sobre a legitimidade e importância da Responsabilidade Social. Paralelamente 

aos trabalhos desenvolvidos na direção de se afirmar a importância da 

implantação da Responsabilidade Social nas organizações, alguns autores 

apresentam pontos que desestimulam a prática das ações sociais por parte 

das empresas, como é o caso de FRIEDMAN, citado por TOMEI (1984). O 

argumento básico desse autor é o de que os objetivos das empresas se 

restringiriam à alocação eficiente de recursos escassos na produção e 

distribuição de produtos/serviços numa economia de mercado livre. Segundo 

FRIEDMAN (1970), “só há uma e apenas uma Responsabilidade Social da 

empresa: utilizar recursos (para produção) e colocá-los em atividades a fim de 

maximizar os lucros”. De acordo com este ponto de vista, a “Responsabilidade 

Social é um comportamento de antimaximização de lucros, assumido para 
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beneficiar outros que não são acionistas da empresa.” Procedendo com 

Responsabilidade Social, acredita  o autor, a empresa está se autotributando 

e, ao invés de ser elogiada, deveria ser processada. 

Na visão de MAXIMIANO (2000) existem duas doutrinas sobre 

responsabilidade social, que são a Doutrina da Responsabilidade Social e a 

Doutrina do Interesse do Acionista. 

Na Doutrina da Responsabilidade Social, inicialmente havia uma noção 

meramente paternalista da ação das empresas para com os empregados e 

clientes, como defendia Andrew Carnegie em seu livro - O Evangelho da 

Riqueza, onde os princípios da responsabilidade social corporativa foram 

estabelecidos. A evolução desta doutrina ultrapassou o conceito de 

paternalismo empresarial para um conceito que reconhece a responsabilidade 

social das organizações e das empresas, baseado no fato de que elas utilizam 

recursos da sociedade e tem o dever de retribuí-los em forma de bem-estar 

social, e nessa perspectiva devem contribuir com parte de seus lucros para 

que isto aconteça (MAXIMIANO, 2000). 

Na Doutrina do Interesse do Acionista, diferentemente da doutrina da 

Responsabilidade Social, esta doutrina prega que as obrigações de uma 

empresa são primordialmente para com seus acionistas. Essa corrente tem 

como principal formulador Milton Friedmam, economista da Universidade de 

Chicago. O autor argumenta que em qualquer um desses casos, o executivo 

estaria gastando o dinheiro alheio em nome do interesse social geral, 

reduzindo o retorno aos acionistas e gastando o seu dinheiro. Conclui ainda 

que uma vez que suas ações aumentem o preço ao consumidor, ele estará 

gastando o dinheiro deste consumidor e que se suas ações diminuem os 

salários de alguns empregados, ele está gastando o dinheiro destes 
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empregados. Para ele, a questão é maximizar o lucro dos acionistas, sendo 

que a ética das decisões de negócios está em uma das alternativas que 

tragam mais dinheiro, pois é no “fazer dinheiro” que as empresas devem 

concentrar seus esforços, cabendo a promoção do bem estar e a resolução dos 

problemas sociais ao governo ou a outras pessoas neles interessados 

(MAXIMIANO, 2000). 

Outros argumentos desaconselham a implantação de programas de 

Responsabilidade Social. Merece destaque, de acordo com TOMEI (1984), a 

questão dos custos do envolvimento social, que se baseia na proposição de 

que muitos objetivos sociais não se pagam por si sós, gerando uma situação 

antieconômica, na medida em que as despesas devem ser assumidas por 

alguém. 

 

“Outro argumento desfavorável coloca que o envolvimento da empresa 
com objetivos sociais pode diluir a ênfase das organizações na produtividade 
econômica, dividindo os interesses das suas lideranças e enfraquecendo as 
empresas no mercado, o que resulta num empobrecimento tanto para a economia 
quanto para o seu papel social.” (TOMEI, 1984. p.195). 

 

Defendendo também posição contraditória à expansão da prática da 

Responsabilidade Social, sustenta a opinião de que “...somente as 

organizações monopolistas, aquelas que têm o domínio completo do mercado, 

é que podem desenvolver programas sociais. Só elas poderiam manter seus 

lucros elevados, transferindo gastos para o consumidor.” (GUIMARÃES, 1984. 

p.209). 

A discussão sobre o assunto aborda a legitimidade da existência de 

projetos de cunho social na agenda empresarial. Existe a proposta de que os 

custos das ações sociais desenvolvidas pelas empresas devam ser transferidos 

para os consumidores – exceto em casos excepcionais, onde o custo é 
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mínimo. Diante disso, questiona GUIMARÃES (1984), como se pode afirmar 

que as empresas “estão incorporando as metas sociais se o raciocínio 

permanece o mesmo: repassar os custos e não reduzir as margens de lucros?” 

(GUIMARÃES, 1984. p.217). 

PRATES, citado por GUIMARÃES (1984) discute, com muita 

pertinência, o interesse de grandes empresas modernas em expandir os 

limites de sua influência na sociedade, através da participação em diferentes 

esferas institucionais. Segundo o autor, essa participação possibilitaria às 

organizações maior amplitude de manipulação dos recursos simbólicos da 

sociedade, aumentando conseqüentemente sua força para torná-los mais 

confortáveis às suas demandas organizacionais. “A meta de envolver na 

tomada de decisão as pessoas que são diretamente atingidas pela decisão 

pode ser ainda apenas uma estratégia gerencial de caráter manipulativo.” 

(GUIMARÃES, 1984. p.217). 

Os questionamentos em torno da legitimidade da ação social 

corporativa envolvem outros aspectos: 

“O balanço social, com o qual se pretende demonstrar as ações 
sociais da empresa, tornando-a mais transparente, é questionável: da 
mesma forma que o balanço contábil pode esconder um caixa dois, o 
balanço social pode funcionar nestes moldes. Há ainda a dificuldade de se 
estabelecer quais ações devem ser chamadas de Responsabilidade Social 
e em que extensão.” (GUIMARÃES, 1984. p.217). 
 

Numa visão contrária à Responsabilidade Social, MAGALHÃES (1984) 

acredita ser a Responsabilidade Social uma nova “onda”, uma falácia a ser 

desmascarada. Para a autora, “a moda está criada: Responsabilidade Social 

das empresas. E isto vai longe: responsabilidade Social com os empregados, 

com o consumidor, com o fornecedor, com o meio ambiente etc.” 

(MAGALHÃES, 1984. p.220). 
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Embora a preservação do lucro constitua um dos mais fortes 

argumentos utilizados para desestimular a implantação da Responsabilidade 

Social nas empresas, TOMEI  (1984) afirma que a “Responsabilidade Social 

não é um objetivo antimercadológico, e sim uma forma também eficaz de 

lançar e manter rentabilidade.” A autora ressalta: 

 

“Para se compatibilizar lucro com Responsabilidade Social é 
importante enfatizar que a definição de Responsabilidade Social não se 
coloca, de nenhuma forma, como uma questão de deixar de realizar 
lucros: Responsabilidade Social, quando analisada no seu sentido mais 
amplo, não é uma autotributação, uma oposição ao comportamento 
maximizador de lucros.” (TOMEI , 1984. p.192). 

 

ORCHIS et al. (2002) opõe-se a esta ação de agir somente baseado 

em retornos financeiros imediatos, ressaltando que o campo da cidadania 

corporativa é marcado por uma série de visões divergentes sobre que dados 

realmente contam e de como medir um progresso efetivo na área.  O autor 

acrescenta a discussão à questão do desenvolvimento sustentável. Segundo 

ele, uma empresa capaz de construir confiança e integridade em suas 

relações-chaves diminui os custos de estabelecer e manter redes crescentes e 

complexas de fornecedores, franqueados e agentes dispersos fisicamente. Na 

nova economia a ligação mais importante entre as empresas será a confiança, 

reduzindo a necessidade de controles nas relações com seus stakeholders.   

No Brasil, de acordo com o Instituto ETHOS (2001), o movimento de 

valorização da Responsabilidade Social ganhou forte impulso na década de 90, 

através da ação de entidades não governamentais, institutos de pesquisa e 

empresas sensibilizadas para a questão.  

Esse novo cenário que surge no País acompanha uma tendência que 

pode ser notada globalmente. De acordo com o ETHOS (2001): 

 



 48

“A Responsabilidade Social empresarial é um tema de grande 
relevância nos principais centros da economia mundial. Nos Estados 
Unidos e na Europa proliferam os fundos de investimento formados por 
ações de empresas socialmente responsáveis. O Sustainability Index, da 
Dow Jones, por exemplo, enfatiza a necessidade de integração dos fatores 
econômicos, ambientais e sociais nas estratégias de negócios das 
empresas. Normas e padrões certificáveis relacionados especificamente 
ao tema da Responsabilidade Social, como as normas SA80009 (relações 
de trabalho) e AA100010 (diálogo com partes interessadas), vêm 
ganhando crescente aceitação”. 
 

Diante do crescimento da Responsabilidade Social Corporativa na 

última década, termos como filantropia, empresa-cidadã, marketing social e 

outros, aparecem com freqüência quando o assunto é a ação social 

corporativa. Muitas vezes, esses termos são confundidos e alguns autores os 

diferenciam.  

O Instituto ETHOS acredita que os conceitos de Responsabilidade 

Social e filantropia referem-se a questões diferentes: 

 

“A filantropia trata basicamente de ação social externa da empresa, tendo 
como beneficiário principal a comunidade em suas diversas formas 
(conselhos comunitários, organizações não governamentais, associações 
comunitárias etc.) e organização. A Responsabilidade Social foca a 
cadeia de negócios da empresa e engloba preocupações com um público 
maior (acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, 
consumidores, comunidade, governo e meio-ambiente), cujas demandas e 
necessidades a empresa deve buscar entender e incorporar em seus 
negócios. Assim, a Responsabilidade Social trata diretamente dos 
negócios da empresa e como ela os conduz.”  

 

Recentemente, o conceito de Marketing Social aparece com mais 

freqüência nos estudos sobre atuação social das empresas. PRINGLE e 

THOMPSON (2000) definem o termo como “uma ferramenta estratégica de 

marketing e posicionamento que associa uma empresa ou marca a uma 

questão ou causa social relevante em benefício mútuo.” (PRINGLE e 

THOMPSON, 2000. p.03) 

                                                 
9 SA 8000 – Certificação para sistema de Responsabilidade Social, com foco no local interno de trabalho. 
10 AA 1000 – Normatização para princípios e processos para melhoria de desempenho da demonstração ética 
e social nos negócios da organização. 
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Um termo que está sempre próximo ao de Responsabilidade Social 

Empresarial é de “Empresa-Cidadã”. Pode-se afirmar que: 

 

“Cidadania Empresarial vem sendo um conceito adotado por uma 
parcela do empresariado que discorda de benemerência, da doação de 
recursos com objetivo da prática do humanitarismo. Ao contrário, 
entende que, como qualquer segmento da sociedade civil, o empresariado 
possui uma responsabilidade cidadã diante do agravamento do quadro de 
miséria do país. A empresa cidadã é aquela que se insere na comunidade, 
investindo recursos próprios, tendo o cuidado de monitorar o seu 
investimento, acompanhando projetos que possam trazer resultados 
concretos para a população local e que tenham possibilidade de auto-
sustentabilidade e multiplicação.” (RICO , 2000. p.139). 
 

De acordo com o Instituto ETHOS, é bastante comum no Brasil a 

restrição do conceito de cidadania empresarial a doações, sejam estas 

realizadas em forma de dinheiro ou de produtos. No entanto, há que se 

observar que o conceito de Responsabilidade Social é muito mais amplo, 

implicando, acima de tudo, em um modelo de gestão que vai além da lei e da 

simples filantropia. 

O conceito de ética aparece, com freqüência, associado ao termo 

Responsabilidade Social. De acordo com o ETHOS (2000), ética é a base da 

Responsabilidade Social e se expressa através dos princípios e valores 

adotados pela organização.  

 

“Não há Responsabilidade Social sem ética nos negócios. Não adianta 
uma empresa, por um lado pagar mal seus funcionários, corromper a área 
de compras de seus clientes, pagar propinas à fiscais do governo e, por 
outro, desenvolver programas junto a entidades sociais da comunidade. 
Essa postura não condiz com uma empresa que quer trilhar um caminho 
de Responsabilidade Social. É importante seguir uma linha de coerência 
entre ação e discurso”.  

 

Analisando diversas definições ligadas à Responsabilidade Social, 

DUARTE (1986) afirma que não existe um conceito único que englobe o termo. 

Porém, pode-se destacar três aspectos comuns e que são a essência das 
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definições da Responsabilidade Social. Primeiro, a ampliação do alcance da 

responsabilidade da empresa, que não mais se limita aos interesses dos 

acionistas; segundo, a mudança na natureza das responsabilidades que 

ultrapassa o âmbito legal e envolve as obrigações morais ditadas pela ética; 

terceiro, a adequação às demandas sociais mais atuantes e exigentes.  

Diante da complexidade do assunto e do processo de consolidação da 

definição do que é Responsabilidade Social das empresas, para o propósito 

deste estudo, será adotado, neste trabalho, o conceito definido pelo 

INSTITUTO ETHOS (2000): 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

2.1.3 – Abordagem histórica 
 

 

Em 1899, Andrew Carnegie, fundador do conglomerado U.S Steel 

Corporation, publicou um livro entitulado O Evangelho da Riqueza, que 

estabeleceu a abordagem clássica da responsabilidade social das grandes 

empresas. A visão de Carnegie baseava-se nos princípios da caridade e da 

custódia. Ambos eram francamente paternalistas: o princípio da caridade 

exigia que os membros mais afortunados da sociedade ajudassem os menos 
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afortunados, e o princípio da custódia, derivado da Bíblia, exigia que as 

empresas e os ricos se enxergassem como guardiães, ou zeladores, mantendo 

suas propriedades em custódia, para benefício da sociedade como um todo. 

Nas décadas de 1950 e 1960, os princípios da caridade e da custódia 

eram amplamente aceitos nas empresas americanas, à medida que mais e 

mais companhias passaram a admitir que “o poder traz responsabilidade”. Até 

mesmo companhias que não subscreviam esses princípios percebiam que, se 

não aceitassem as responsabilidades sociais por sua livre vontade, seriam 

forçadas a aceitá-las por imposição do governo. Muitas acreditavam que 

reconhecer as responsabilidades sociais era questão de “auto-interesse 

esclarecido” (STONER & FREEMAN, 1985, p.72). 

Porém, um conceito de responsabilidade social proposto por H. R. 

Bowen em 1953 inspirou várias idéias novas sobre o tema. Bowen insistiu que 

os administradores de empresas tinham o dever moral de “implementar as 

políticas, tomar as decisões ou seguir as linhas de ação que sejam desejáveis 

em torno dos objetivos e dos valores de nossa sociedade” (Bowen citado em 

STONER & FREEMAN, 1985, p.73). Este conceito, que via as empresas como 

reflexo dos “objetivos e valores” sociais estava em contraposição com os 

princípios da caridade e da custódia, que eram especialmente atraentes para 

os que tinham um interesse oculto em preservar o sistema de livre iniciativa 

com garantia de liberdade em relação a outras formas de pressão social. 

Mas na evolução da idéia de responsabilidade social viveu-se o 

momento onde estudiosos acreditavam que cabia ao governo, igrejas, 

sindicatos e organizações não-governamentais o suprimento das necessidade 

comunitárias através de ações sociais organizadas e não às corporações, que 
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na verdade precisavam satisfazer seus acionistas. Um dos principais 

proponentes desta idéia é Milton Friedman. De acordo com Friedman: 

 

" "Há uma, e apenas uma, responsabilidade social das empresas: 
usar seus recursos e sua energia em atividades destinadas a aumentar seus 
lucros, contanto que obedeçam as regras do jogo (...) [e] participem de 
uma competição aberta e livre, sem enganos e fraudes (...)" " 
(FRIEDMAN citado em STONER e FREEMAN, 1985, p.73). 

 

As décadas de 1970 e 1980 chegaram com a preocupação de como e 

quando a empresa deveria responder sobre suas obrigações sociais. Nestas 

décadas, a ética empresarial começou a desenvolver-se e consolidou-se como 

campo de estudo. Filósofos entraram em cena, aplicando teoria ética e análise 

filosófica, com o objetivo de estruturar a disciplina ética empresarial. Nos EUA, 

o escândalo Watergate, no governo Nixon, focalizou o interesse público na 

importância da ética no governo. Conferências foram convocadas para discutir 

responsabilidades sociais e questões morais e éticas no mundo dos negócios. 

Surgiram centros com a missão de estudar estes assuntos. Seminários 

interdisciplinares reuniram professores de administração de empresas, 

teólogos, filósofos e empresários. 

A doutrina se difundiu pelos países europeus, tanto nos meios 

empresariais, quanto nos acadêmicos. Na Alemanha percebeu-se o rápido 

desenvolvimento do tema, com cerca de 200 das maiores empresas desse 

país, integrando os balanços financeiros aos objetivos sociais. Porém, a França 

é quem deu o passo oficial na formalização do assunto. Foi o primeiro país a 

obrigar as empresas a fazerem balanços periódicos de seu desempenho social 

no tocante à mão-de-obra e às condições de trabalho. 

Com uma maior participação de autores na questão da 

responsabilidade social, o final da década de 1990 apresenta a discussão sobre 
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as questões éticas e morais nas empresas, o que contribui de modo 

significativo para a definição do papel das organizações. 

Em Janeiro de 1999, o Secretário Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU), Sr. Kofi Annan, lançou o Compacto Global solicitando aos 

dirigentes do mundo dos negócios que aplique um conjunto de nove princípios 

sobre os direitos humanos, trabalhistas e questões ambientais. 

No mês de Junho de 2000, os Ministros da Organização para 

Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCED) aprovaram uma versão 

revisada das Diretrizes para Empresas Multinacionais. Esse conjunto de 

instruções, adotadas em 1976, estabeleceu princípios voluntários e padrões de 

conduta de responsabilidade corporativa em áreas como meio ambiente, 

condições de trabalho e direitos humanos. As Diretrizes revisadas cobrem as 

atividades de empresas multinacionais operando em ou a partir dos 29 países-

membros da OCED. 

Em Julho de 2001, a Comissão das Comunidades Européias (citado 

pelo Instituto Ethos, 2001, p.3-4), reunida na cidade de Bruxelas, na Bélgica, 

apresentou à comunidade internacional um Livro Verde sobre responsabilidade 

social com o seguinte título: "Promover um quadro europeu para a 

responsabilidade social das empresas". Esta publicação visa lançar um amplo 

debate quanto às formas de promoção pela União Européia da 

responsabilidade social das empresas tanto a nível europeu como 

internacional. 

De 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2002, aconteceu o 2º Fórum 

Social Mundial (FSM) em Porto Alegre (RS). Durante esses seis dias, 

movimentos sociais, Organizações Não-Governamentais (ONG's) e cidadãos de 

todas as partes do planeta se reuniram para debater problemas, soluções e 
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adotar estratégias comuns. Da globalização e suas conseqüências, passando 

pela superação da pobreza, a proteção do meio ambiente, os direitos 

humanos, o acesso à saúde e à educação, a questão cultural e a 

responsabilidade social. 

 
 
2.1.4 – Responsabilidade social no Brasil 

 

Segundo PINTO (2002), no Brasil, a responsabilidade social começa a 

ser discutida ainda nos anos 60 com a criação da Associação dos Dirigentes 

Cristãos de Empresas (ADCE). Um dos princípios desta associação baseia-se 

na  aceitação por seus membros de que a empresa, além de produzir bens e 

serviços, possui a função social que se realiza em nome dos trabalhadores e 

do bem-estar da comunidade. 

Embora a idéia já motivasse discussões, apenas em 1977 mereceu 

destaque a ponto de ser tema central do 2º Encontro Nacional de Dirigentes 

de Empresas. 

Em 1984, ocorre a publicação do primeiro balanço social11 de uma 

empresa brasileira - a Nitrofértil. 

No Brasil, o movimento de valorização da responsabilidade social 

empresarial  ganhou forte impulso na década de 90, através da ação de 

entidades não  governamentais, institutos de pesquisa e empresas 

sensibilizadas para a questão. O trabalho do Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas (IBASE) na promoção do balanço social é uma de suas 

expressões e tem logrado progressiva repercussão. Muitas vezes a história do 
                                                 
11 João Sucupira, pesquisador do IBASE, define o balanço social como: "(...) um documento publicado 
anualmente reunindo um conjunto de informações sobre as atividades desenvolvidas por uma empresa, em 
promoção humana e social, dirigidas a seus empregados e à comunidade onde está inserida. Através dele a 
empresa mostra o que faz pelos seus empregados, dependentes e pela população que recebe sua influência 
direta." (SUCUPIRA, 1999). 
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IBASE se confunde com a trajetória pessoal do sociólogo Herbert de Souza, o 

Betinho, um de seus fundadores e principal articulador. 

Em 1992, o Banco do Estado de São Paulo (Banespa) publica um 

relatório completo divulgando todas as suas ações sociais; e a partir de 1993, 

várias empresas de diferentes setores passam a divulgar o balanço social 

anualmente. 

Ainda no ano de 1993, Betinho e o IBASE lançam a Campanha 

Nacional da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida com o 

apoio do Pensamento Nacional das Bases Empresarias (PNBE). Este é o marco 

da aproximação dos empresários com as ações sociais. 

No ano de 1995, foi criado o GIFE, a primeira entidade que 

genuinamente se preocupou com o tema da filantropia, cidadania e 

responsabilidade empresarial, adotando, por assim dizer, o termo cidadania 

empresarial às atividades que as corporações realizassem com vista à 

melhoria e transformação da sociedade. 

Em 1997, Betinho lança uma campanha nacional a favor da divulgação 

do balanço social e com o apoio de lideranças empresarias, da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), do jornal Gazeta Mercantil, de empresas (Banco do 

Brasil, Usiminas, entre outras); e de suas instituições representativas (Firjan, 

Abrasca, Abamec, Febraban, etc.), a campanha decolou e suscitou uma série 

de debates através da mídia e em seminários, encontros e simpósios. 

Em novembro de 1997, novamente em parceria com a Gazeta 

Mercantil, o IBASE lança o Selo do Balanço Social para estimular a 

participação das companhias. O selo, num primeiro momento, é oferecido a 

todas as empresas que divulgarem o balanço social no modelo proposto pelo 

IBASE. 
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No ano de 1998, Oded Grajew fundou o Instituto Ethos de Empresas e 

Responsabilidade Social. O Instituto serve como ponte entre os empresários e 

as causas sociais. Seu objetivo é disseminar a prática social através de 

publicações, experiências vivenciadas, programas e eventos para seus 

associados e para os interessados em geral, contribuindo para um 

desenvolvimento social, econômico e ambientalmente sustentável e 

incentivando a formação de uma nova cultura empresarial baseada na ética, 

princípios e valores. 

Em 1999, a adesão ao movimento social se refletiu com 68 empresas 

publicando seu balanço social no Brasil. 

Entre os anos de 1999 e 2001, o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA)12 realizou a Pesquisa Ação Social das Empresas nas cinco 

regiões do Brasil, visando conhecer as ações sociais do setor empresarial 

nacional. 

No ano de 2000, para fortalecer o movimento pela responsabilidade 

social no Brasil, o Instituto Ethos concebeu os Indicadores Ethos como um 

sistema de avaliação do estágio em que se encontram as práticas de 

responsabilidade social nas empresas. Além disso, o Ethos vem promovendo, 

anualmente, a realização da Conferência Nacional de Empresas e 

Responsabilidade Social no mês de junho em São Paulo. A primeira, realizada 

em 2000, foi prestigiada por mais de 400 pessoas. Na Conferência de 2001, 

estiveram presentes 628 pessoas, representando empresas; fundações; ONGs, 

instituições governamentais, centros de pesquisas e universidades. A 

Conferência Nacional 2002 teve como tema central a Gestão e o Impacto 

Social e aprofundou como a gestão socialmente responsável é incorporada nas 

                                                 
12 Pesquisa Ação Social das Empresas, IPEA: http://www.ipea.gov.br/asocial/ 
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diversas áreas e atividades das empresas e quais os impactos dessas ações na 

sociedade (Instituto Ethos, 2002). 

 

 

 

2.2 – Stakeholders 
 

A importância da incorporação da dimensão social na forma de gerir as 

empresas está sendo bastante difundida no contexto moderno, e a gestão 

empresarial que tenha como referência apenas os interesses dos seus sócios e 

acionistas (shareholders) revela-se insuficiente no novo contexto. 

Segundo DAFT (1999), a responsabilidade social de uma empresa deve 

também considerar todas as relações e práticas existentes entre as chamadas 

partes interessadas ligadas à organização (stakeholders) e o ambiente as 

quais pertence. 

As partes interessadas, ou stakeholders, são qualquer grupo dentro ou 

fora da organização que tem interesse no desempenho da organização. Cada 

parte interessada tem um critério diferente de reação porque tem um 

interesse diferente na organização. 

Segundo GUEDES (2000), uma empresa exerce plenamente sua 

responsabilidade social empresarial quando possui uma gestão eficaz de 

responsabilidade social tanto com relação ao seu público interno (beneficiários 

internos), quanto ao externo (beneficiários externos). 

Melo NETO e FRÓES (citados em GUEDES, 2000, p.42) conceituam 

responsabilidade social interna: a responsabilidade social interna focaliza o 

público-interno da empresa, seus empregados e seus dependentes, ou seja, os 
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beneficiários internos da empresa sem os quais a organização não pode 

sobreviver. 

Por outro lado, a responsabilidade social empresarial externa procura 

atuar na sociedade na qual a empresa está inserida, junto a todos os seus 

públicos ou beneficiários externos (fornecedores, clientes atuais, potenciais 

clientes, opinião pública, governo, sociedade, etc.) e, conseqüentemente, a 

empresa obtém maior visibilidade e admiração frente a públicos relevantes 

para sua atuação. 

As relações construídas com os públicos interno e externo, de forma a 

satisfazer as suas necessidades e interesses, gerando valor para todos, 

asseguraram a sustentabilidade a longo prazo dos negócios, por estarem 

sincronizadas com as novas dinâmicas que afetam a sociedade e o mundo 

empresarial. Este envolvimento da organização na prática da responsabilidade 

social gera sinergias, precisamente com os públicos dos quais a empresa 

depende, fortalecendo o seu desempenho global. Para Melo Neto e Fróes 

(citados em GUEDES, 2000, p.43), uma empresa adquire o status de 

empresa-cidadã, quando atua em ambas as dimensões (responsabilidade 

empresarial interna e externa). 

MAIGNAN (1999) propõe uma definição de cidadania empresarial que 

integra a modelo de CARROLL (1979) para a performance social corporativa e 

seus respectivos quatro tipos de responsabilidade (econômica, legal, ética e 

discricionária), com o conceito de stakeholder management (pela definição 

adotada por CLARKSON, 1995), chegando a uma definição segundo a qual 

cidadania empresarial seria a extensão pela qual as organizações atendem a 

suas responsabilidades econômicas, legais, éticas e discricionárias, exigidas 

por seus diversos stakeholders. 
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Segundo este raciocínio, a responsabilidade social da empresa está 

estritamente ligada ao tipo de relacionamento desta com os seus 

interlocutores. A natureza desta relação vai depender muito das políticas, 

valores, cultura e sobretudo da visão estratégica que prevalecem no centro da 

organização e no atendimento a essas expectativas. Assim, de acordo com 

MARTINELLI (2000), há desde as empresas que tratam seus parceiros de 

modo relativo, limitando-se a resolver conflitos, até aquelas que buscam 

estrategicamente otimizar as relações com todos, definindo claramente 

políticas e linhas de ação em relação a cada um deles. 

Assim sendo, um sistema de avaliação do estágio em que se 

encontram as práticas de responsabilidade social nas empresas e o grau de 

comprometimento destas com as ações sociais deve levar em conta os efeitos 

de suas ações sobre todas as partes interessadas. Como forma de explorar 

esta análise apresentaremos, a seguir, algumas das responsabilidades sociais 

que uma gestão empresarial deve considerar nas relações com as chamadas 

partes interessadas. 

 
 

2.2.1 Acionistas 
 

A gestão tem, perante os acionistas, a responsabilidade de utilizar os 

recursos do negócio comprometendo-se com atividades desenvolvidas para 

aumentar os seus lucros, dentro das restrições legais impostas pela sociedade, 

além de revelar, totalmente e com exatidão, a utilização dos recursos da 

empresa e os resultados dessa utilização. A lei garante aos acionistas o direito 

à informação de natureza financeira e estabelece mínimos para a sua 

divulgação pública. O direito fundamental de um acionista não é apenas ter 



 60

garantido um lucro, mas também a informação que possa suportar uma 

decisão de investimento prudente. A última ação que um acionista pode 

empreender é vender as ações e deixar de ter participação como proprietário. 

Alguns estudiosos, alinhados com o pensamento de FRIEDMAN (1970), 

argumentam que a única responsabilidade social da gestão é agir em benefício 

dos seus acionistas, respeitando os limites legais. Estes autores defendem que 

qualquer ação da gestão que vá para além do comportamento socialmente 

obrigatório de beneficio de outro grupo que não os acionistas constitui uma 

violação da responsabilidade da gestão e, portanto, da responsabilidade social.  

Entretanto, entre os argumentos a favor da responsabilidade social 

corporativa, na linha instrumental, afirma-se que existe uma relação positiva 

entre o comportamento socialmente responsável e a performance econômica 

da empresa. Desta forma, atuar de maneira responsável repercutiria em 

vantagem competitiva para a organização. A vantagem financeira para a 

empresa poderia ser explicada pelo fato de que com uma atuação socialmente 

responsável, ela estaria agindo proativamente e, desta forma, teria uma maior 

consciência sobre as questões sócio-culturais e ambientais dos seus mercados 

de abrangência, seria capaz de diferenciar seus produtos em relação aos 

concorrentes menos responsáveis socialmente e poderia antecipar e evitar 

ações governamentais restritivas a suas atividades. 

Contudo, a demonstração disto é difícil, pois há pouco consenso sobre 

a forma de medir a responsabilidade social e de como esta pode estar 

relacionada com medidas desempenho, tais como lucro e preços das ações, 

que são as preocupações dos acionistas. 
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2.2.2 Empregados 
A gestão pode limitar-se a assumir o mínimo de responsabilidades para 

com os empregados, respeitando apenas as obrigações legais relativas à 

relação empregado-empregador. Estas leis abordam questões relativas a 

condições físicas de trabalho (particularmente, as questões de segurança e 

saúde), fixação de salários e tempos de trabalho, sindicatos e sindicalização, e 

outras análogas. O objetivo destas leis é induzir a gestão a criar locais de 

trabalho seguros e produtivos, nos quais os direitos civis básicos dos 

empregados não sejam postos em causa. Para além destas responsabilidades, 

a prática empresarial moderna de benefícios complementares - fundos de 

reforma, seguros de saúde, de hospitalização e contra acidentes - alargou o 

leque das atividades socialmente obrigatórias. Por vezes, estas práticas são 

respostas à pressão concertada dos empregados, desenvolvida normalmente 

através da ação dos sindicatos.  

Entretanto, uma empresa socialmente responsável deve ir além do 

simples cumprimento das leis trabalhistas, procurando alinhar os seus 

objetivos estratégicos aos interesses dos seus funcionários. Desta forma, 

deve-se investir no desenvolvimento pessoal e individual de seus empregados, 

na melhoria das condições de trabalho, no relacionamento interno e no 

incentivo a participação dos empregados nas atividades da empresa, 

respeitando a cultura, as crenças, a religião e os valores de cada um. 

O incentivo do envolvimento dos empregados na solução de problemas 

da empresa, que vem sendo chamado de gestão participativa, apresenta uma 

série de vantagens para esta, pois aumenta o interesse dos funcionários pelos 

processos empresariais, facilita a integração dos objetivos dos empregados 

com os da empresa e favorece o desenvolvimento profissional e individual.  
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A empresa socialmente responsável em relação ao público interno deve 

ainda impedir qualquer tipo de discriminação ao oferecer oportunidades, 

garantindo direitos iguais para todos aqueles que estiverem concorrendo a 

uma vaga de trabalho, recebendo um treinamento e sendo avaliados, 

remunerados e/ou promovidos.  

Outro ponto importante é que as demissões nunca devem ser a 

primeira solução para a redução de custos e sempre que a empresa tiver 

realmente que demitir funcionários, ela deve fazer isto estabelecendo critérios, 

ou seja, considerando a idade do empregado, se ele tem família ou não, se é 

um empregado temporário ou fixo, etc. Além disso, também devem ser 

empregados esforços por parte da empresa para auxiliar os empregados a se 

realocar no mercado de trabalho e assegurar os benefícios que estiverem ao 

seu alcance.  

Uma empresa pode ainda assumir outras atividades socialmente 

responsáveis, como proporcionar formação abrangente aos empregados, 

progressão na carreira e aconselhamento, ou criar programas de assistência 

para os empregados, nomeadamente ajuda aos que tenham problemas de 

álcool e drogas  

A responsabilidade social com seu público interno possibilita a criação, 

na empresa, de um ambiente de trabalho saudável, que resulta em maior 

produtividade, comprometimento e motivação. A empresa, com isso, aumenta 

sua capacidade de recrutar e manter talentos, fator chave para seu sucesso 

numa época em que criatividade e inteligência são recursos cada vez mais 

valiosos. 
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2.2.3 Fornecedores 
 
A seleção dos fornecedores já não deve se processar exclusivamente 

através da apresentação de propostas competitivas. Além de se respeitar os 

contratos, as relações com parceiros de alianças ou de empresas comuns e 

flanqueados são igualmente importantes. A longo prazo, a consolidação dessas 

relações poderá resultar em expectativas, preços e termos eqüitativos, a par 

de uma entrega confiável e de qualidade. 

As empresas socialmente responsáveis devem utilizar critérios de 

comprometimento social e ambiental na hora selecionar seus parceiros e 

fornecedores, considerando, por exemplo, o código de conduta destes em 

questões como relações com os trabalhadores ou com o meio ambiente. 

Os valores do código de conduta da empresa devem ser difundidos por 

toda a sua cadeia de fornecedores, empresas parceiras e terceirizadas, 

buscando disseminar valores e contratar ou interagir com empregados 

terceirizados que valorizem os mesmos conceitos sociais que os seus 

funcionários. Da mesma forma, deve-se exigir para com os trabalhadores 

terceirizados condições semelhantes às de seus próprios empregados, cabendo 

à empresa evitar que ocorram terceirizações em que a redução de custos seja 

conseguida pela degradação das condições de trabalho e das relações com os 

trabalhadores. 

As empresas socialmente responsáveis devem também tomar 

consciência do papel que efetuam sobre toda a cadeia de fornecedores, 

atuando no desenvolvimento dos elos mais fracos e na valorização da livre 

concorrência, devendo evitar, desta forma, a imposição de arbitrariedades 

comerciais nas situações onde exista profundo desequilíbrio de poder 
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econômico/político entre empresa-cliente e fornecedores, particularmente nos 

casos de micro, pequeno e médio portes. 

 
 

2.2.4 Clientes 
 
A questão da responsabilidade social perante os clientes está 

relativamente bem definida num aspecto (por exemplo, nas leis específicas 

que definem a segurança do produto) e mantém-se bastante fluida noutro 

(por exemplo, nas expectativas gerais quanto à relação qualidade-preço. 

DONNELLY, GIBSON e IVANCEVICH (2000) afirmam que muitas 

empresas já optam por assumir as suas responsabilidades para com os 

clientes, respondendo prontamente às reclamações, fornecendo informação 

completa e exata sobre o produto, implementando campanhas de publicidade 

absolutamente verdadeiras quanto ao desempenho do produto e assumindo 

um papel ativo no desenvolvimento de produtos que respondam às 

preocupações sociais dos clientes.  

Desta forma, na perspectiva dos clientes, as empresas socialmente 

responsáveis devem investir permanentemente no desenvolvimento 

mecanismos de melhoria de confiabilidade, eficiência, segurança, e 

disponibilidade dos seus produtos e serviços, minimizando os possíveis riscos 

e danos à saúde que estes produtos ou serviços possam causar aos seus 

consumidores e à sociedade em geral. Informações detalhadas devem estar 

incluídas nas embalagens e deve ser assegurado suporte para o cliente antes, 

durante e após o consumo. A qualidade do serviço de atendimento a clientes 

(SAC ou outra forma de atendimento) é uma referência importante neste 

aspecto. 
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A publicidade das empresas, por exercer uma grande influência no 

comportamento da sociedade, deve ser feita de forma educativa, garantindo o 

uso dos produtos e serviços da empresa da maneira certa e informando 

corretamente os seus riscos potenciais. As ações de publicidade também não 

devem criar expectativas que extrapolem o que está realmente sendo 

oferecido, e não devem provocar desconforto ou constrangimento a quem for 

recebê-la.   

 
 
 
 

2.2.5 Comunidade 
 
Assim como a comunidade na qual as empresas estão inseridas 

oferecem recursos para as empresas, como os empregados, parceiros e 

fornecedores, que tornam possível a execução das suas atividades 

corporativas, o investimento na comunidade, através da participação em 

projetos sociais promovidos por organizações comunitárias e ONGs, além de 

uma retribuição, é uma própria maneira de melhorar o desenvolvimento 

interno e externo. 

Muitas empresas empenham-se em causas das comunidades locais: 

apoio de ações de promoção ambiental; o recrutamento de pessoas vítimas de 

exclusão social; parcerias com comunidades; donativos para ações de caridade 

e etc. A empresa pode fazer o aporte de recursos direcionado para a resolução 

de  problemas sociais específicos para os quais se voltam entidades 

comunitárias e ONGs ou pode também desenvolver projetos próprios, 

mobilizando suas competências para o fortalecimento da ação social e 

envolvendo seus funcionários e parceiros na execução e apoio a projetos 

sociais da comunidade.  
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Deve-se considerar, no entanto, que para que a destinação de verbas 

e recursos a instituições e projetos sociais tenha resultados mais efetivos, 

estas devem estar baseadas numa política estruturada da empresa, com 

critérios pré-definidos. Um aspecto relevante é a garantia de continuidade das 

ações, que pode ser reforçada pela constituição de instituto, fundação ou 

fundo social.  

 
 
 
 
 

2.2.6 Governo e Sociedade 
 
A empresa deve relacionar-se de forma ética e responsável com os 

poderes públicos, cumprindo as leis e mantendo interações dinâmicas com 

seus representantes, visando a constante melhoria das condições sociais e 

políticas do país. O comportamento ético pressupõe que as relações entre a 

empresa e governos sejam transparentes para a sociedade, acionistas, 

empregados, clientes, fornecedores e distribuidores. Cabe à empresa manter 

uma atuação política coerente com seus princípios éticos e que evidencie seu 

alinhamento com os interesses da sociedade. 

Com relação às contribuições para campanhas políticas, a 

transparência nos critérios e nas doações para candidatos ou partidos políticos 

é um importante fator de preservação do caráter ético da atuação da empresa. 

Ela também pode ser um espaço de desenvolvimento da cidadania, 

viabilizando a realização de debates democráticos que atendam aos interesses 

de seus funcionários. 

A empresa socialmente responsável poderá assumir um compromisso 

formal com o combate à corrupção e propina, explicitando a sua posição 
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contrária no recebimento ou oferta, aos parceiros comerciais ou a 

representantes do governo, de qualquer quantia em dinheiro ou coisa de 

valor, além do determinado em contrato.  

Outro compromisso que pode ser assumido pelas empresas, é o de 

eliminar os vestígios de discriminação histórica (como no caso de minorias e 

grupos étnicos, mulheres, deficientes, idosos etc.) e de criar um novo 

ambiente de igualdade de acesso às oportunidades de emprego e à evolução 

econômica. 

A empresa ambientalmente responsável investe em tecnologias 

antipoluentes, recicla produtos e lixo gerado, implanta "auditoria verdes", cria 

áreas verdes, mantém um relacionamento ético com os órgãos de fiscalização, 

executa um programa interno de educação ambiental, diminui ao máximo o 

impacto dos resíduos da produção no ambiente, é responsável pelo ciclo de 

vida de seus produtos e serviços e dissemina para a cadeia produtiva estas 

práticas relativas ao meio ambiente.  

A dimensão da questão social no Brasil torna importante a participação 

das empresas no seu enfrentamento, através da participação em projetos e 

ações governamentais. Além de cumprir sua obrigação de recolher 

corretamente impostos e tributos, as empresas podem privilegiar estas 

iniciativas voltadas para o aperfeiçoamento de políticas públicas na área social.  

 
 

2.2.7 Concorrentes 
 
Para ser considerada socialmente responsável no aspecto da 

concorrência a empresa deve evitar práticas monopolistas e oligopolistas, 

dumpings e formação de trustes e cartéis, buscando sempre fortalecer a livre 

concorrência de mercado.  
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A qualidade dos produtos e serviços devem ser os vetores soberanos 

para influenciar o mercado, sendo caracterizados como crime e concorrência 

desleal as práticas de difamação, disseminação de inverdades e maledicências, 

sabotagens, espionagem industrial, contratação de funcionários de 

concorrentes para obtenção de informações privilegiadas etc. 

A empresa não deve, portanto, realizar quaisquer ações ilícitas e 

imorais para a obtenção de vantagem competitiva ou que visem o 

enfraquecimento/destruição de concorrentes, devendo manter com estes um 

relacionamento orientado por padrões éticos, de forma a não conflitarem com 

os interesses das demais partes interessadas, em especial os clientes e 

consumidores finais.  

Para finalizar, o quadro 2.1, baseado em DUARTE e DIAS (citados em 

CORRÊA, 1997), traz as partes interessadas da empresa e o resumo de como 

deveria se dar o relacionamento entre ambos em empresas socialmente 

responsáveis: 

 
Quadro 2.1 - Stakeholders (Partes interessadas) 

STAKEHOLDERS CONTRIBUIÇÕES 
DEMANDAS 
BÁSICAS 

ACIONISTAS • CAPITAL 
• LUCROS E DIVIDENDOS;  
• PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

EMPREGADOS 

• MÃO-DE-
OBRA; 

• CRIATIVIDAD
E; 

• IDÉIAS 

• SALÁRIOS JUSTOS; 
• SEGURANÇA E SAÚDE NO 

TRABALHO; 
• REALIZAÇÃO PESSOAL; 
• CONDIÇÕES DE TRABALHO 

FORNECEDORES 
• MERCADORIA
S 

• RESPEITO AOS CONTRATOS; 
• NEGOCIAÇÃO LEAL 

CLIENTES 
• DINHEIRO;  
• FIDELIDADE 

• SEGURANÇA DOS PRODUTOS; 
• BOA QUALIDADE DOS PRODUTOS; 
• PREÇO ACESSÍVEL; 
• PROPAGANDA HONESTA 
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COMUNIDADE / 
SOCIEDADE 

 

• INFRA-
ESTRUTURA 

• RESPEITO AO INTERESSE 
COMUNITÁRIO;  

• CONTRIBUIÇÃO À MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA NA 
COMUNIDADE; 

• CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS 
NATURAIS 

• PROTEÇÃO AMBIENTAL; 
• RESPEITO AOS DIREITOS DE 

MINORIAS. 

GOVERNO 
• SUPORTE 
INSTITUCIONAL, 
JURÍDICO E POLÍTICO 

• OBEDIÊNCIA ÀS LEIS; 
• PAGAMENTO DE TRIBUTOS 

CONCORRENTES 

• COMPETIÇÃO
; 

• REFERENCIA
L DE MERCADO 

• LEALDADE NA CONCORRÊNCIA 

Fonte: Baseado em DUARTE e DIAS citados em CORRÊA (1997). 
 

 

 

2.3 – Empresa-cidadã 
 

O governo não tem sozinho a capacidade de atender a todas as 

mazelas sociais e que as organizações empresariais e as chamadas 

organizações do Terceiro Setor (grupos dedicados a projetos que buscam a 

melhoraria da qualidade de vida da sociedade) podem e devem auxilia-lo 

contribuindo de maneira significativa. 

Sabe-se que a grande parte dos recursos estão sob o poder das 

empresas. Paralelamente a esse fato há o fato de a empresa que deseja se 

distinguir para ganhar vantagem competitiva necessita adaptar-se a realidade 

atual e investir em inovações. 

Então, visto que os assuntos de maior relevância atualmente são os 

problemas sociais enfrentados por milhões de cidadãos menos favorecidos, 

empresas abraçam essa situação e se sentem motivadas a resgatar valores 

éticos e morais, se interessando por aqueles que as cercam. Surge daí 
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empresas que mobilizam esses recursos em favor da sociedade, são as 

chamadas Empresas-Cidadã. 

Dentro do contexto capitalista, esses valores são dotados de natureza 

estratégica, contudo, esse mesmo capitalismo que fazia as empresas apenas 

retiram do ambiente em que estão inseridas os insumos necessários para a 

sua sobrevivência sem nada dar em troca – a não ser os salários de seus 

funcionários o pagamento de impostos e outras práticas exigidas por lei – 

passa a perceber e desempenhar o papel de suprir e prover as demandas 

sociais de sua localidade. 

Tem-se, basicamente, três aspectos que funcionam como “molas” 

impulsionando esse fenômeno: 

O primeiro é a conscientização dos cidadãos, inclusive empresários, 

que assistem as dificuldades pelas quais milhões estão passando e percebem 

que é preciso auxiliar o próximo e preservar o meio ambiente não só por uma 

questão de solidariedade, mas também por uma questão de sobrevivência. 

Prova disso é o aumento exacerbado do número de pessoas e de entidades 

sem fins lucrativos, que procuram contribuir de alguma forma para o bem-

estar da humanidade 

Em segundo, tem-se o fato de as empresas estarem sempre buscando 

vantagens competitivas. Elas percebem então que, além da qualidade total, da 

reengenharia, da relação custo-benefício e do respeito para com os clientes, 

muitas são as vantagens e benefícios que elas podem usufruir ao tomar uma 

postura socialmente responsável diante da comunidade em que estão inseridas. 

 
     “As empresas já perceberam que o respeito ao meio ambiente, a 
preocupação com a valorização do homem e com a cultura estão 
entre os principais fatores determinantes do sucesso mercadológico. 
Observa-se uma preocupação crescente das empresas em vincular 
sua imagem à noção de responsabilidade social. A nova postura da 
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empresa cidadã baseada no resgate de princípios éticos e morais 
passou a ter natureza estratégica” (SOUZA, 1997). 

 

MONTANA e CHARNOV defendem que, não só a sociedade lucra com os 

comportamentos socialmente responsáveis, mas também a própria empresa 

que os pratica pois, esta adquire uma vantagem estratégica diante daquelas 

que não se esforçam para manter a imagem de Empresa Cidadã. 

Além do mais, os empresários perceberam que as práticas 

empresariais não podem se realizar com sucesso em um contexto onde os 

consumidores estejam empobrecidos, a violência se fazendo presente 

constantemente, os cidadãos (funcionários em potencial) com a educação 

comprometida e o meio ambiente em crescente degradação. É preciso criar 

uma estrutura ambiental e social mais saudável para desenvolverem suas 

atividades com êxito. 

O terceiro aspecto a ser considerado é a cobrança da própria 

sociedade, que não mais admite a abordagem tradicional onde as empresas 

são de natureza puramente econômica, cujos únicos objetivos são a 

incessante busca da maximização dos lucros e minimização dos custos. Ela se 

manifesta cobrando maior atenção dessas organizações para com aquela que 

permite e concebe a sua existência, ou seja, a comunidade em que estão 

inseridas. 

A empresa pode ser considerada como sendo um sistema aberto, uma 

vez que para alcançar os seus objetivos (oferecer produtos e serviços de modo 

a obter lucro) interage entre si e com o meio externo, seja na busca da 

matéria prima, mão-de-obra, clientes, tecnologias e informações; seja pelo 

pagamento de impostos e cumprimento de outras obrigações legais. Sendo 
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assim, tanto ela influência como sofre influência desse meio externo, 

resultando em uma troca.  

Percebendo essa realidade, aliada ao aumento do interesse das 

pessoas em mudanças no campo social, a sociedade alega que já que é nela 

que as empresas vão buscar os insumos necessários para sua concepção, 

nada mais justo do que essas contribuírem para a elevação do meio social que 

as cerca, passando a assumir o papel de Entidade Social. E, através de 

movimentos reivindicatórios, que resultam em novas leis e regulamentações, 

as empresas se sentem pressionadas a interagir beneficamente no contexto 

social. 

É aí, dentro dessa realidade que se desenvolve a Empresa Cidadã, 

adotando medidas pró-ativas na busca da melhoria da qualidade de vida. Ela 

cria métodos de gestão que beneficiam tanto as partes internas como externas 

à organização. Além de ser ética nos seus negócios, se interessa em manter 

todos os grupos de interesse satisfeitos. 

O Instituto Ethos de Responsabilidade Social afirma que uma empresa 

socialmente responsável deve ser capaz de satisfazer o interesse das diversas 

partes (funcionários, clientes, fornecedores, governo, acionistas, comunidade 

e meio ambiente), incorporando-as no planejamento de suas atividades 

buscando atender a necessidade de todos. 

 

 

2.4 – Vantagens na prática da RS 
 

 

Os principais benefícios decorrentes das ações sociais das empresas 

segundo NETO e FROES (1999), são: 
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 ganhos de imagem corporativa; 

 popularidade de seus dirigentes, que se sobressaem como 

verdadeiros líderes empresariais com elevado senso de 

responsabilidade social; 

 maior apoio, motivação, lealdade, confiança, e melhor 

desempenho dos seus funcionários e parceiros; 

 melhor relacionamento com o governo; 

 maior disposição dos fornecedores, distribuidores, 

representantes em realizar parcerias com a empresa; 

 maiores vantagens competitivas (marca mais forte e mais 

conhecida); 

 maior fidelidade dos clientes atuais e possibilidades de 

conquista de novos clientes. 

 

Destes aspectos, dois merecem uma maior atenção. Não que sejam 

mais importantes, mas sim porque os outros são conseqüências destes. São 

eles: a motivação dos funcionários e a imagem adquirida. 

A motivação dos funcionários merece destaque por alguns motivos. O 

primeiro, é que não se pode conceber a idéia de uma empresa que busca a 

cidadania tratar, por exemplo, os clientes externos com elevada ética e, por 

outro lado, desrespeitar os seus clientes internos, pensando, infantilmente, 

que conseguirá manter a imagem de empresa cidadã por muito tempo. É a 

típica empresa que extrai o máximo de seus funcionários buscando, a 

qualquer custo, maximizar os lucros. Enfim, primeiro é preciso arrumar o 

relacionamento interno para depois tentar arrumar o externo. 
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Além do mais, sabe-se que um funcionário motivado tem a sua 

criatividade estimulada, apresenta um bom desempenho profissional, 

consegue cumprir seus deveres com maior eficiência e desenvolve um forte 

espírito de equipe. Por outro lado, um funcionário desmotivado apresenta 

baixa produtividade, se sente estimulado a fazer greve, cria conflitos pessoais, 

falta por motivos banais, fica mais exposto a acidentes e aumenta o índice de 

rotatividade no emprego. 

Outra vantagem, a imagem resultante da prática de ações socialmente 

responsáveis, talvez seja a mais importante de todas, uma vez que esta é a 

origem de todos os outros benefícios, pois uma empresa ética, ganha 

confiança no mercado, agregando valores à sua imagem capazes de seduzir 

todos os seus públicos. 

Com a imagem reforçada, seus produtos e serviços se tornam mais 

conhecidos, a lealdade dos clientes aumenta, além de fazer com que estes se 

sintam orgulhosos de estarem adquirindo determinado produto ou serviço, que 

sejam concebidos com responsabilidade social; fornecedores se interessam em 

negociar com empresas éticas, pois percebem que assim, podem reduzir as 

chances de serem ludibriados, além de se sentirem motivados por serem 

parceiros dessas empresas; motiva, pelos mesmos motivos, os funcionários; 

os concorrentes ficam tranqüilizados em saber que não serão atacados de 

maneira antiética, não imprimindo esforços numa retaliação que poderia ser 

altamente prejudicial; e finalmente, aumenta sua credibilidade diante do 

governo e da sociedade, obtendo com isso maior liberdade de atuação, uma 

vez que, do contrário, essas partes exerceriam grande pressão em cima dessa 

empresa que resultaria na antítese dos aspectos citados acima. 
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2.5 – Qualidade nos serviços 
 

 

2.5.1 – O Significado da qualidade 

 

Para DEMING (1990), a qualidade só pode ser definida por quem a 

avalia, ou seja, por quem é seu juiz: na opinião de um operário, qualidade 

consiste em produzir alguma coisa de que possa orgulhar-se, enquanto na 

opinião de um administrador de fábrica qualidade consiste em produzir a 

quantidade planejada e atender às especificações. 

A dificuldade de se definir qualidade, afirma DEMIG (1990), está na 

conversão das necessidades futuras do usuário em características 

mensuráveis, de forma que o produto possa ser projetado e modificado para 

dar satisfação por um preço que o usuário pague. 

DALE e COOPER (1992) oferecem diferentes possibilidades para a 

definição de qualidade, tais como: uniformidade das características do produto 

ou entrega de um serviço, em torno de um valor nominal ou alvo; 

conformidade com as especificações acordadas; adequação ao propósito/uso; 

satisfazer as expectativas dos clientes e entender as necessidades e desejos 

futuros. 

ISHIKAWA citado por FALCONI (1995) considera que a qualidade pode 

ser interpretada de duas maneiras. A primeira, muito restrita, afirma que 

qualidade significa qualidade de produto. A segunda, mais abrangente, afirma 

que qualidade significa qualidade de trabalho, qualidade de serviço, qualidade 

de informação, qualidade de processo, qualidade das pessoas, qualidade de 

sistema, qualidade dos objetivos, etc. 
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URDAN (1993) afirma que é difícil definir qualidade em poucas 

palavras e ressalta que sua natureza complexa está refletida na ampla gama 

de definições existentes. Encontram-se desde enfoques de cunho humanista 

(preocupação com clientes, empregados, cultura, etc.) até perspectivas 

puramente técnicas (visão de operações). 

A ISO13 (2002) define qualidade como “todas as características de um 

produto ou serviço que são requeridas pelo consumidor” e gerenciamento da 

qualidade como “aquilo que a organização faz para assegurar que seus 

produtos estão de acordo com os requisitos do consumidor”. 

GARVIN (2002) destaca a existência de um problema de excesso de 

cobertura no que diz respeito à qualidade: pesquisadores de quatro disciplinas 

– Filosofia, Economia, Marketing e Administração de Operações – estudam o 

assunto de pontos de vista próprios. O resultado é um conjunto de abordagens 

distintas para definir qualidade: transcendental, baseada no produto, baseada 

no usuário, baseada na produção e baseada no valor. 

A coexistência das diferentes abordagens apontadas por GARVIN 

(2002) tem algumas implicações relevantes. Em primeiro lugar, ela ajuda a 

explicar visões concorrentes defendidas pelas áreas de marketing e produção. 

Os administradores de marketing normalmente apresentam uma abordagem 

baseada no usuário ou no produto: para eles qualidade mais alta significa 

melhor desempenho, adição de características e outras melhorias que elevam 

custos. Os administradores de produção, por sua vez, consideram que 

qualidade significa conformidade com especificações e ênfase em “fazer certo 

na primeira vez”: para eles melhorias de qualidade resultam em reduções de 

                                                 
13 ISO – Internacional Organization for Standardization: organização não governamental criada em 1947 cuja 
missão é promover o desenvolvimento mundial da padronização e atividades relacionadas visando facilitar as 
trocas internacionais de bens e serviços. 
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custo. Em segundo lugar, essa coexistência obviamente representa um 

enorme potencial para conflitos e pode causar sérias interrupções na 

comunicação: esforços para remedia-la podem torna-se inócuos se ela não for 

abertamente reconhecida. Em terceiro lugar, por mais paradoxal que pareça, o 

autor considera que as organizações precisam cultivar perspectivas diferentes 

porque são essenciais à introdução bem-sucedida de produtos de alta 

qualidade: dependência de uma única definição de qualidade pode ser uma 

fonte freqüente de problemas. 

Embora o trabalho de GARVIN (2002) tenha sido desenvolvido 

basicamente sobre bens físicos, esse autor introduziu um grande avanço na 

discussão da qualidade: em vez de concentrar-se apenas em definições, o que 

fica evidente é a necessidade de identificar dimensões que possam servir 

como um referencial para pensar sobre os elementos básicos da qualidade do 

produto. As dimensões identificadas pelo autor foram: desempenho, 

características suplementares, confiabilidade, conformidade, durabilidade, 

capacidade de serviço, estética e qualidade percebida. 

 

2.5.2 – Qualidade de serviços 
 

Durante muitos anos, o estudo da qualidade esteve associado a bens 

físicos. De certa forma essa associação fazia sentido porque o setor 

manufatureiro foi o grande protagonista do desenvolvimento econômico de 

diversas nações ao redor do mundo, desde a Segunda Revolução Industrial. 

Esse quadro começou a mudar quando os pesquisadores de marketing 

perceberam a importância do setor de serviços. Embora existam vários 

nomes, um conjunto principal de autores (Oliver, Grönroos, Parasuraman, 
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Zeithml, Berry) contribuiu muito para a compreensão da qualidade de serviços 

dos elementos que a compõem e das formas usadas para medi-las. 

GRÖNROOS (1995) considera que os pesquisadores de marketing 

tentam lidar com marketing de serviços e de bens físicos usando os mesmos 

conceitos, modelos e referências. Tal constatação tem implicações para a 

maneira como se deve analisar a qualidade de serviços: as referências e os 

modelos não podem ser iguais porque serviços e bens físicos são elementos 

com natureza distinta. 

A qualidade de serviços difere da de bens físicos devido às 

características que os distinguem. É possível testar um eletrodoméstico, um 

carro ou uma lâmpada antes da compra de cada um deles. Entretanto, é 

impossível saber com certeza como será o vôo da empresa aérea, o almoço do 

restaurante ou a cirurgia plástica antes que haja a efetiva prestação desses 

serviços, e sim a natureza das propriedades segundo as quais a avaliação se 

dá num caso e no outro. 

Os argumentos de GRÖNROOS (1995) fazem distinção entre atributos 

de procura e atributos de experiência. Os primeiros são típicos de bens físicos 

e podem ser avaliados pelo consumidor antes da compra, tais como cheiro, 

cor, estilo, forma, etc. Os segundos são típicos de serviços e não podem ser 

avaliados pelo consumidor antes da compra, tais como facilidade de controle e 

tratamento pessoal. 

É importante conhecer o conceito consagrado na literatura de 

marketing como qualidade de serviço percebida, para tanto se faz necessário 

apresentar outros conceitos que levem à sua compreensão. 

• Desconfirmação: é a diferença entre o nível de expectativas de pré-

compra e o grau em que o desempenho de um produto ou serviço 
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afasta-se desse nível; ou uma comparação mental de um estado 

atual da natureza com sua probabilidade antecipada. Dessa 

comparação podem resultar: desconfirmação negativa (desempenho 

pior do que as expectativas), desconfirmação positiva (desempenho 

melhor do que as expectativas), desconfirmação zero ou 

simplesmente confirmação (desempenho igual às expectativas), 

(BERRY, 2001). 

• Expectativa: na literatura de marketing de serviços é vista como um 

desejo dos consumidores, ou seja, algo que eles consideram que um 

fornecedor deveria fazer. (BERRY, 2001). 

• Percepção: é a maneira pela qual os consumidores avaliam o 

desempenho efetivo do fornecedor na prestação do serviço. (BERRY, 

2001). 

• Satisfação: é um estado psicológico sumário resultante quando a 

emoção ao redor de expectativas desconfirmadas é casada com os 

sentimentos anteriores do consumidor sobre a experiência de 

consumo; ou uma reação emocional que segue uma experiência de 

desconfirmação que age no nível da atitude base e é específica de 

consumo. (BERRY, 1980). A satisfação está aproximadamente 

relacionada a, mas não é o mesmo que, a atitude geral do 

consumidor em relação ao serviço. 

• Qualidade de serviço é uma medida de quão bem o nível de serviço 

prestado atende às expectativas do consumidor. 

• Qualidade percebida é o julgamento do consumidor sobre a 

excelência ou superioridade  de uma entidade; é uma forma de 

atitude, relacionada mas não equivalente à satisfação e resulta de 
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uma comparação entre expectativas e percepções de desempenho, 

(BATSON e HOFFMAN, 2001). Deve-se registrar, no entanto, que há 

divergências na literatura quanto ao fato de a satisfação ser um 

antecedente da qualidade ou a qualidade ser um antecedente da 

satisfação. 
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3 
Apresentação do caso 

 

 
 
3.1 – Caracterização Espacial 
 

 
A Região Metropolitana do Recife – RMR, como em toda região 

portuária, teve seu desenvolvimento urbano de maneira espontânea, a partir 

do porto, de forma rádio-concêntrica, apresentando características 

ocupacionais concentradas diferenciadas em cada zona geográfica. 

No final da década de 70 e início dos anos 80, paralelamente à 

elaboração do Plano Diretor de Transportes Urbanos – PDTU, foi concebido um 

modelo de planejamento urbano, adotando-se como estratégia de organização 

territorial, a divisão da RMR em 4 (quatro) nucleações, identificadas de acordo 

com sua localização em: centro, sul, norte e oeste, com as seguintes 

predominâncias ocupacionais: 

 
• Nucleação Centro – Pólo econômico-financeiro e centro de serviços de 

influência regional, sendo dessa forma, o principal pólo de atração de 

viagens; 

 

• Nucleação Sul – Predominância de atividades produtivas e portuárias 

com o desenvolvimento do Distrito Industrial e Porto de SUAPE; e 

exploração turística. 
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• Nucleação Oeste – Concentração de atividades relacionadas à 

administração pública, transporte e abastecimento; 

 

• Nucleação Norte – Concentração de atividades dos setores secundário e 

terciário, e assentamentos residenciais. 

 

 

3.1.1 – A Região Metropolitana do Recife - RMR 
 

A Região Metropolitana do Recife - RMR é formada por 14 municípios, 

totalizando uma população de 3,3 milhões de habitantes, distribuídos em uma 

área de 2.766 km2,, corresponde a 2,8% do Estado de Pernambuco. Os 

municípios que compõem esta região Metropolitana, além do Recife, Capital do 

Estado, são: Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Araçoiaba, Abreu e 

Lima, Igarassu, Itapissuma, Ilha de Itamaracá, Camaragibe, São Lourenço da 

Mata, Moreno, Cabo e Ipojuca.  

A Cidade do Recife, município sede, embora abranja apenas 7,88% da 

área da RMR, apresenta uma densidade populacional bastante elevada em 

relação aos demais municípios, correspondendo a 42,62% do total da RMR. Do 

total de habitantes da RMR, 38% possuem algum tipo de ocupação, sendo 

51% desse índice, com renda inferior a 2 (dois) salários mínimos.  

Como ocorreu na maioria dos grandes centros, o desenvolvimento 

urbano da RMR aconteceu sem um planejamento consistente até os anos 70, 

transferindo as populações de baixa renda para a periferia, onde existe maior 

carência de infraestrutura urbana, deteriorando a qualidade de vida em toda a 

região. Por outro lado, o núcleo central tornou-se pólo de atividades 

econômico-financeiras, gerando uma grande concentração de empregos, 
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transformando-se em um ponto atrativo para a população, que passou a sentir 

a essencialidade do transporte como melhoria da qualidade de vida, em 

virtude das distâncias de deslocamento que passaram a enfrentar.  

Foi instituído um Conselho Político, o Conselho de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana – CONDERM, composto por representantes dos diversos 

municípios que compõem a RMR e de representantes do Governo do Estado, 

com o objetivo de coordenar as ações de planejamento urbano em geral, 

definidas por órgãos do governo, responsáveis pela promoção do 

desenvolvimento ordenado da RMR, como por exemplo, a Fundação de 

Desenvolvimento da RMR – FIDEM, a Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos – EMTU/Recife, entre outros. 

No setor de transportes, algumas intervenções foram realizadas no 

campo institucional, na estrutura viária e nos equipamentos, criando-se desta 

forma, um modelo de planejamento que promova uma melhoria na qualidade 

de vida da população. Nesse aspecto, a construção do metrô tem, e terá, 

importância decisiva nessa melhoria.                                                                            

Outra ação prevista para o ano 2004 que interferirá positivamente no 

setor de transportes e conseqüentemente, na melhoria da qualidade de vida 

da população da RMR, será a elaboração do novo Plano Diretor de Transportes 

Urbanos – PDTU, que será coordenado pela CBTU-STU/REC e contará com a 

participação de representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil.    

 

 

3.1.2 – O Sistema de Transporte da RMR 
 

A partir de 1980 quando, foi criada a Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos – EMTU/Recife, como órgão gestor metropolitano, o 
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gerenciamento do Sistema de Transporte Público de Passageiros – STPP na 

RMR passou a ser de responsabilidade do Governo do Estado, através de 

delegação de competência dos municípios envolvidos, baseados em uma visão 

metropolitana, característica esta que o diferencia da maioria dos centros 

urbanos do Brasil.  

Baseado na formação rádio-concêntrica da RMR, desenvolveu-se um 

sistema de integração modal, o Sistema Estrutural Integrado – SEI, concebido 

para racionalizar os deslocamentos e melhorar o serviço, preferencialmente 

com aproveitamento da estrutura existente, e a implantação de algumas 

melhorias de forma gradual, modular e evolutiva. 

O SEI é composto por 6 corredores radiais convergentes para a área 

central, operados com equipamentos de maior capacidade, sendo 2 deles 

sobre trilhos, quatro perimetrais operados com equipamentos de média 

capacidade e terminais fechados de interseção entre corredores radiais e 

perimetrais, onde o usuário faz a integração entre modos com a mesma tarifa, 

tendo a sua disposição várias opções de viagens.  Complementam o SEI os 

demais corredores e um sistema alimentador capilar com equipamentos de 

menor capacidade. 

O SEI encontra-se parcialmente implementado, abrangendo os 

corredores estruturais: o metroviário Recife/Jaboatão/Camaragibe; o da Av. 

Norte e o da PE-15; sete linhas perimetrais, seis linhas troncais, três linhas 

interterminais e trinta linhas alimentadoras, envolvendo uma frota de 340 

ônibus que realizam diariamente cerca de 4.000 viagens. Conta ainda com oito 

Terminais de Integração, cinco deles junto às estações do Metrô de Joana 

Bezerra, Afogados, Barro, Jaboatão e Camaragibe. Esses terminais estão 

situados no ponto de encontro do corredor do metrô com a primeira, segunda 
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e quarta perimetrais respectivamente e os dois últimos, nas Estações 

Terminais de Jaboatão e Camaragibe, respectivamente. Os outros três 

terminais são: o da Macaxeira, o da PE-15 e o de Igarassu, que operam com 

integração ônibus/ônibus. 

Atualmente o STPP opera com 17 empresas privadas e o METROREC, 

única estatal, com transporte metro-ferroviário, que se encontra em fase de 

descentralização, com previsão de cisão da CBTU para abril de 2004. Esse 

processo contempla a expansão do METROREC, com a construção, em 

andamento, do corredor sul do metrô, com operação experimental do trecho 

Recife- Imbiribeira prevista para abril de 2004 . 

A aceitação do SEI pelos usuários é inquestionável e já atende a 

400.000 passageiros/dia, cerca de 23% da demanda do STPP/RMR, com 

perspectivas de aumento desse percentual. 

No que se refere à Política Tarifária, a RMR está dividida em 3 anéis 

que variam de valor conforme a quilometragem, sendo o 1º anel com as linhas 

até 32km (ida e volta), o 2º anel de 32km até 45km e o 3º anel formado por 

linhas acima de 45km. As tarifas são de R$ 1,30, R$ 2,00 e R$ 2,20 para cada 

um dos anéis, e o predominante é o 1º anel com 70% da demanda. Além 

dessas tarifas, existe a tarifa cobrada nos corredores estruturais que 

corresponde de 80% a 90% do 1º anel, onde estão incluídos os operadores 

dos corredores estruturais (CTR e CBTU com trens e metrô). Atualmente esta 

tarifa é de R$ 1;30 para ônibus e R$ 0,80 para trem e metrô. 

Essa diferença possibilita a integração nesses corredores com as 

alimentadoras do 1º anel, bem como sua maior utilização. Vale ressaltar que a 

tarifa nos corredores estruturais é única para toda a sua extensão, mesmo 
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quando atravessa mais de um anel. O sistema ônibus arrecada mensalmente 

algo em torno de 32 milhões de reais. 

 

 

3.1.3 Dados gerais 

 
Quadro 3.1 – dados sobre transporte na RMR 

ITENS ÔNIBUS  METRÔ TREM TOTAL 
Passageiro Transportado / dia (mil) 

Nº de viagens 
Frota em Operação 
Idade média da frota (anos) 
Quilometragem percorrida mensal (mil)  
Tarifa (R$) 

1.600 
21.200 
2.116 
4,72 

18.000 
1,30 a 2,20 

165 
283 
12 
19 
131 
0,80 

4,4 
26 
3 
45 
18 

0,80 

1.769 
21.509 

- 
- 
- 
- 

Percentual da demanda do transporte 
coletivo  (%) 

90,4 9,3 0,3 100,0 

Fonte: empresa estudada, 2003 
 
 
3.1.4 - A MALHA FERROVIÁRIA DA REGIÃO 

 
A Região Metropolitana do Recife é servida por uma malha ferroviária 

de 95km de extensão, das quais 42km em via dupla. A configuração atual é a 

seguinte: 

 
• Sistema Elétrico que atende aos trechos Recife / Coqueiral / Jaboatão 

com bifurcação Coqueiral / Camaragibe. Opera em via exclusiva, 

25,2km de via dupla, bitola de l,60m, eletrificada em 3.000 Vcc, 

alimentação por rede aérea, e com sistema de ATC com telecomando 

para o controle de tráfego e de potência. O material rodante é composto 

por 25 trens-unidade elétricos com 4 carros cada, que estão sendo 

submetidos à revisão geral e equipados com ar-condicionado. 
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• Sistema Convencional de Trens Diesel entre Cabo e Curado, opera 

em via compartilhada com o transporte de cargas, com 31,5km de 

extensão dos quais 7km em via dupla e 24km em via singela, todo o 

trecho com bitola métrica e com integração com o sistema elétrico na 

estação Curado. Há 6 passagens em nível e o sistema de sinalização é 

manual (por talão). O material rodante é composto por 7 locomotivas 

diesel-elétricas e 42 carros. Há também um ramal de 6km exclusivo 

para serviço, saindo de Boa Viagem até a oficina de Werneck. 

 
• Sistema Exclusivo de Cargas operado pela iniciativa privada e com 

características técnicas similares às da linha sul da CBTU (sistema 

diesel). Álcool, açúcar, cereais e sal são os principais produtos 

transportados.  

 

 
3.2 – Perfil da empresa 

 
 

A Superintendência de Trens Urbanos do Recife – STU/REC é uma 

Unidade Administrativa ligada à Companhia Brasileira de Trens Urbanos – 

CBTU, empresa federal de economia mista, vinculada ao Ministério dos 

Transportes, que foi criada pelo Decreto-lei número 89.396, de 22 de fevereiro 

de 1984, com a finalidade de operar o transporte urbano de passageiros sobre 

trilhos no Brasil, antes sob responsabilidade da Rede Ferroviária Federal S.A. 

Em Recife a STU/REC adotou como marca de fantasia a sigla 

METROREC, ou seja, Metrô do Recife. O METROREC é uma empresa operadora 

de transporte urbano sobre trilhos, inserida no Sistema de Transportes 

Públicos de Passageiros – STPP, da Região Metropolitana do Recife – RMR. 
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Atua diretamente nos municípios do Recife, Cabo de Santo Agostinho, 

Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe e indiretamente, através de sistema 

integrado ao transporte sobre pneus, aos demais municípios da Região, 

composta atualmente por 14 municípios. 

Opera com duas linhas atendendo aos corredores: centro e sul da RMR, 

sendo a Linha Centro, eletrificada e com padrão de trem metropolitano e a 

Linha Sul com tração a diesel e características de trem de subúrbio. A 

Empresa encontra-se em processo de expansão, através da eletrificação de 

parte da Linha Sul (14,3 km) e ampliação da Linha Centro em 

aproximadamente 4,7 km, passando a ser o segundo maior Sistema 

Metroviário do país, em extensão. 

Participa ainda como empresa operadora do Sistema Estrutural 

Integrado – SEI, através de convênio celebrado com a Empresa Metropolitana 

de Transportes Urbanos – EMTU/Recife. Esse sistema tem como objetivo a 

eficiência do STPP através da intermodalidade de equipamentos, otimizando a 

relação  custo x deslocamento. Permite que o usuário, através de terminais 

intermodais fechados, desloque-se na RMR utilizando diferentes modais e 

pagando apenas uma única tarifa. 

O SEI encontra-se parcialmente implementado, abrangendo os 

seguintes corredores estruturais: o metroviário Recife/Jaboatão/Rodoviária e 

os rodoviários da Av. Norte e da PE-15; sete linhas perimetrais, seis linhas 

troncais, três linhas interterminais e trinta linhas alimentadoras. Conta ainda 

com sete Terminais de Integração, quatro deles junto às estações metroviárias 

de Joana Bezerra, Afogados, Barro e Jaboatão. Além do metrô, o SEI utiliza 

uma frota de 340 ônibus que realiza diariamente cerca de 4.000 viagens, 
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atendendo a 400.000 passageiros/dia, cerca de 27% da demanda do 

STPP/RMR.  

 
 

3.2.1 – Características operacionais da empresa 
 
 
Quadro 3.2 – Características operacionais da empresa 

Característica Dimensionamento Observações 

Frota 32 trens 25 com tração elétrica e  
7 com tração diesel 

Linhas 2 
(Linha Centro e Linha Sul) 

Linha Centro (elétrica) 
Linha Sul (parte diesel e 
parte sendo eletrificada) 

Demanda Média Mensal 3.200.000  
Demanda dia útil 135.000  
População da área atendida 3.300.000  

Velocidade Comercial 37 km/h (Linha Centro) 
35 km/h (Linha Sul)  

Extensão 25,2 km (Linha Centro) 
31 km (Linha Sul) 

Incluído o trecho 
expandido de 4,7 km na 
Linha Centro. 

Faixa de domínio Linha Centro - 100%  vedada 
Linha Sul - 49% vedada  

Horário de funcionamento 

Linha Centro: das 05 às 23 
horas de segunda a domingo. 
Linha Sul: das 06 às 20 horas 
de segunda a sexta e aos 
sábados das 06 às 13 horas. 

 

Intervalo mínimo entre trens Linha Centro: 06 minutos 
Linha Sul: 60 minutos  

Distância média entre estações Linha Centro: 1,2 km 
Linha Sul: 4,0 km.  

Estações 18 (Linha Centro) 
8 (Linha Sul)  

Fonte: Relatório Gerencial – METROREC (2003) 
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3.2.2 Força de trabalho 

 
Quadro 3.3 – Características operacionais da empresa 

Escolaridade Empregados 
1º Grau 2º Grau Superior Total 

Regime 
Jurídico  

Nível de 
sindicalização

Administração 67 211 144 422 CLT / PCS 63,5% 
Operação 68 341 107 516 CLT / PCS 91,5% 
Manutenção 177 195 49 421 CLT / PCS 91,5% 
Estagiário  1 20 21 Convênio   
Menor aprendiz    34 Convênio   
Terceirizado    611 Contrato  

Total 312 747 300 2025  85,5% 
Fonte: Departamento de Recursos Humanos (2003). 

 
 
 

3.2.3 Principais equipamentos e tecnologias 
 
Quadro 3.4 – Características operacionais da empresa 

Tipo Linha Centro Linha Sul 
Intranet Maior parte do trecho interligado 

através de fibra ótica 
 

Material Rodante Trem Unidade  Elétrica de 04 
carros - 02 motores e 02 reboques 

Locomotiva diesel-
elétrica, com 03 carros 
de passageiros 

Sinalização / Controle ATC e CTC  Licenciamento por talão
Sistema de Bilhetagem Bloqueios eletrônicos com bilhetes 

Edmonson e Smart Card 
Smart Card e Catracas 

Telecomunicação Telefonia, Sonorização, CFTV e 
Rádio VHF 

Telefonia e Rádio VHF 

Tração Elétrica  – 3.000Vcc alimentada 
através de Rede Aérea por 05 
Subestações retificadoras  de 69kV 

Diesel – 900hp 

Via Permanente Bitola de 1,6m – em via dupla Bitola métrica em via 
dupla e singela 

Fonte:Coordenadoria de Manutenção – METROREC (2003) 
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3.2.4 Principais processos 
 
 
• Processos finalísticos 
 
Transporte de passageiros sobre via fixa, incluindo planejamento, execução e 

controle das atividades prestadas ao cliente final. 

  
• Processos de Apoio: 
  

o Manutenção dos sistemas fixos e do material rodante; 
o Compras e materiais; 
o Recursos humanos; 
o Serviços jurídicos; 
o Comunicação social; 
o Patrimônio; 
o Financeiro. 

 
 
Necessidades de Transporte dos Usuários 
 

Os principais clientes do METROREC são os usuários do transporte 

público de passageiros da RMR. As principais necessidades dos clientes são: 

segurança e conforto nos trens e estações, rapidez da viagem, confiabilidade 

no sistema, tarifa módica, menor tempo de espera. 

 
3.2.5 Principais fornecedores 

 
 

Os principais fornecedores estão relacionados no quadro 3.5, pelo 

critério de participação nas despesas do METROREC. 

 
Quadro 3.5 – fornecedores 

Materiais/Equipamentos/Serviços Fornecedor 

Energia CELPE 
Vigilância BBC vigilância 
Terceirização da Venda de Bilhetes Dínamo 
Limpeza Dínamo 

Soservi 
Equipamentos Eletropneumáticos Knorr 
Bilhetes Casa da Moeda 

Fonte: Relatório de Execução Financeira do METROREC –(2002) 
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3.2.6 Organograma 
 
 
 
 

 
3.3 Gestão 

 

O Metrô do Recife iniciou o seu processo de Gestão pela Qualidade em 

1991, d

 
 

 

ando seqüência até meados de 1996, quando foi concluído o ciclo de 

educação e treinamento para a qualidade e produtividade, para todos os níveis 
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da organização. No período entre 1996 a 1998, a empresa dedicou-se ao 

desenvolvimento e implantação do seu programa de expansão, com 

detalhamento do projeto e contratação de empresas e já dentro de uma outra 

realidade: a empresa após a expansão deixaria de ser gerida pelo governo 

federal para ser estadualizada. Nesse ínterim, continuou desenvolvendo ações 

de manutenção do programa de qualidade. Em 1999, dentro de sua nova 

visão, reavaliou os cenários e estabeleceu novos conceitos, diretrizes e metas, 

considerando o processo de estadualização em que se encontrava. 

Em 2001, com base nessa nova realidade, foram reavaliados a 

Missão, a Visão e os Valores da organização. Para tanto, foram realizadas 

novas atividades de educação e treinamento em gestão pela qualidade, 

envolvendo todos os níveis gerenciais e todos os empregados que, de alguma 

forma, exerciam influência ou liderança dentro da organização.  

 

 

3.3.1 Liderança da alta administração 
 

Uma preocupação constante da alta direção é demonstrar o seu 

compromisso não só com os clientes, mas com todas as partes interessadas, 

dentro de uma visão holística. Procura incutir em todos que os compromissos 

da empresa não se resumem aos seus resultados operacionais. Deve-se 

buscar harmonizá-los com os alcances sociais da organização, com o 

atendimento das necessidades não só da comunidade em que se insere, mas, 

também, da sociedade em geral, ao considerar que os seus serviços não se 

restringem ao transporte de pessoas, mas como está em sua Missão, fazê-lo 

com rapidez, conforto e segurança, e buscando a melhoria da qualidade de 

vida da sociedade. 

Isto pressupõe o entendimento de que o alcance da organização é 

amplo e abrangente, devendo as decisões ser pautadas nestes pressupostos e 

dentro da visão de futuro da organização, sendo por todos compartilhada. 
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Dessa forma, o comportamento da alta direção é o de incentivar e 

buscar o comprometimento de todos os colaboradores na condução e melhoria 

dos seus processos de trabalho e de atuação na sociedade e também 

incentivando e estimulando a participação da organização e dos seus 

colaboradores nos eventos e ações voluntárias na comunidade, bem como 

desenvolver uma gestão empreendedora, caracterizada pela inovação e pró-

atividade nos atos, principalmente no marketing institucional. 

Uma preocupação constante da alta direção, e a tem transformado em 

ação, é a divulgação da empresa e sua interação com a sociedade e a 

comunidade técnica. O METROREC hoje tem a Presidência da Comissão Metro-

Ferroviária da Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP. Faz-se 

presente em eventos nacionais e internacionais, sempre apresentando o 

METROREC como empresa de primeira linha e reconhecida por todos como 

referência e padrão de qualidade. 

A alta administração se faz presente no dia-a-dia da empresa, através 

de reuniões específicas ou mesmo praticando o “walk-around”, participando e 

discutindo com todos sobre as melhores soluções para os seus problemas, 

bem como, procurado celebrar, coletivamente, as diversas datas alusivas à 

empresa e ao calendário festivo da região. Mesmo nesses eventos a alta 

administração não perde a oportunidade de passar informações relativas ao 

desempenho e às metas alcançadas, agradecendo a colaboração, procurando 

estimulá-los através do resgate da auto-estima dos colaboradores. 

O METROREC por ser uma sociedade de economia mista federal, 

vinculada ao Ministério das Cidades, portanto, ente da administração pública 

indireta, como tal, na gestão da empresa, a alta direção obedece aos 

princípios estabelecidos na Constituição Federal, da legalidade, 
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros, e 

dissemina e transmite aos seus colaboradores a obediência a estes, bem 

como, a atuar segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. 

 

 

3.3.2 Desempenho global 
 

A organização adota um modelo de gestão baseado nos princípios da 

qualidade e avaliado segundo os critérios de excelência. A partir dessa 

premissa, a alta administração elegeu um conjunto de indicadores 

estratégicos, que compõem o chamado Painel de Bordo, que mostram o 

alinhamento das ações desenvolvidas com os objetivos estratégicos definidos. 

As estratégias e planos de ação são focados nos clientes e demais 

partes interessadas, fazendo com que os processos geridos pelas pessoas, 

com base em informações e análise, procurem atingir os resultados 

pretendidos.  

Estas avaliações são realizadas mensalmente, através de reunião, com 

a participação das Coordenadorias e a Superintendência. Esta reunião é 

precedida das reuniões internas de avaliação, realizadas entre os demais 

níveis gerenciais da empresa, até o envolvimento de todos os colaboradores. 

Das reuniões de avaliação surgem as ações corretivas, quando pertinente, ou 

ações de manutenção, bem como as ações de melhoria.  

A transmissão destas ações na organização é feita através do próprio 

processo de reunião, como também, utilizando os meios internos de 

comunicação, tais como, intranet, murais, jornal interno e atos ou resoluções, 

conforme a necessidade de divulgação e forma de atuação. 

As reuniões são conduzidas de forma objetiva, procurando identificar as 

causas pelas quais os resultados não foram alcançados, com uma visão 

sistêmica do processo. 

Os indicadores de resultado utilizados estão alinhados com os objetivos 

estratégicos da organização e disseminados, de forma estruturada, para toda 
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organização, de maneira que os resultados individuais representem a sua 

participação no resultado coletivo. 

Ao final de cada reunião, esse processo é reavaliado buscando sua 

melhoria. São questionadas as inclusões ou exclusões de indicadores, métodos 

de medição, sistema de avaliação e a padronização do processo. 

 

Quadro 3.6 – Painel de bordo 
Perspectiva/ 
Nível Cliente Financeira Colaborador Fornecedor Processos Sociedade 

Satisfação  Taxa de 
cobertura 

Satisfação Índice de 
Rejeição 

Regularida
de 

Eventos  
Comunitários 
Realizados 

Participação 
no STPP 

Tarifa efetiva Produtividade Índice 
cumprimento 
de prazo 

Receita de 
novos 
produtos 

Participantes 
de programas 
sociais 

Fidelização Custo por 
passageiro 

Avanço na 
carreira 

 Pontualida
de 

Visitas 
realizadas 
pelas escolas 

Imagem da 
organização 

 Treinamento    

Estratégico 

  Segurança 
 no trabalho 

   

Índice 
semestral de 
visita ao site 
do 
METROREC 
na internet 

Passageiros 
transportados 

Nº de 
Colaboradores 

Nº de 
parcerias 
institucionais 

Disponibili
dade de 
trens 

Nº Autuações 
por órgãos 
ambientais. 

Nº de 
apresentações  
em eventos 

Receita total   Intervalo 
entre TUEs 

 

 Gasto total   Velocidade 
operacional 

 

    Índice de 
Lotação 

 

    Índice de 
roubos e 
frutos 

 

    Índice de 
passageiros 
acidentados 

 

    Índice de 
pessoal 
operacional 

 

Fonte: Coordenadoria de Planejamento – COPLA. 2003. 
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3.3.3 Planejamento 
 

 

Até o exercício de 2000, o planejamento empresarial da organização 

era basicamente voltado para um plano de ação orçamentário, no qual os 

recursos eram alocados por unidades executoras, atendendo a um cronograma 

físico-financeiro estabelecido pela CBTU/AC. 

Para o exercício de 2001, quando ocorria em todo o país a 

consolidação da era da qualidade, iniciada muito timidamente nos anos 90, 

sentiu-se uma necessidade de mudança na elaboração do planejamento 

empresarial da organização. Nessa mudança utilizou-se o Diagrama de Árvore 

como uma das ferramentas do planejamento estratégico, para promover o 

alinhamento dos objetivos, com a execução do plano de ação orçamentário. 

Ainda no exercício de 2001, como parte do processo de mudança na 

gestão da organização, foram realizadas reuniões com todos os gerentes, 

como parte de um projeto de desenvolvimento gerencial, nas quais foram 

rediscutidas e consolidadas a Visão, Missão e Valores da organização, descritas 

a seguir.  

 
 
VISÃO: 

Ser a melhor Empresa de Transporte de Passageiros do País, com 

reconhecimento internacional. 

 
 
MISSÃO: 

Transportar pessoas com rapidez, conforto e segurança,  melhorando 

a qualidade de vida da sociedade, através de uma equipe capacitada e 

valorizada. 
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VALORES: 

 
Honestidade 
Criatividade 
Determinação 
Eficiência 
Perseverança 

Cooperação 
Qualidade de vida 
Eficácia 
Trabalho em equipe 
Excelência 
 

Responsabilidade social 
Espírito empreendedor 
Liderança 
Comprometimento 
Respeito humano 

 
 
 

Dando continuidade à melhoria do processo de elaboração do 

planejamento empresarial, que antes era essencialmente voltado para os 

interesses internos da organização, no ano de 2002 passou-se a considerar as 

necessidades de todas as partes interessadas: clientes, fornecedores, 

colaboradores e comunidades. Desta forma, o foco nas partes interessadas, a 

análise de cenários e o alinhamento dos objetivos estratégicos com o plano de 

ação determinaram um caráter estratégico ao plano empresarial, que antes se 

caracterizava por atender apenas aos níveis táticos e operacionais.  

 
 

3.3.3.1 Formulação de estratégias 
 

Anualmente, a Superintendência de Planejamento da Administração 

Central da CBTU – CBTU/AC, reune-se com suas Unidades Administrativas - 

UA para orientar a concepção do planejamento empresarial, na parte 

estrutural e no alinhamento dos macro-objetivos. 

A partir dos objetivos coorporativos definidos nessa reunião, cada UA, 

de acordo com suas peculiaridades, inicia a elaboração de seu planejamento 

empresarial. 

O processo é iniciado através de uma análise de cenário, que é 

baseada na definição da Visão de Futuro, Missão e Valores da organização, 

como também, em uma matriz, na qual são avaliados os atributos: impactos x 



 99

incertezas para o período. Essas informações são coletadas partindo-se de 

indicadores sócio-econômicos disponíveis em órgãos de planejamento e afins, 

estaduais e federais (CONDEPE, FIDEM, Banco Central, BNDES, entre outros). 

Após esta análise, são definidos três possíveis cenários: um mais pessimista, 

um mais plausível e outro mais otimista. 

Alguns desses indicadores também são coletados a partir de parceria 

com nossos fornecedores, a exemplo da Companhia de Eletricidade de 

Pernambuco - CELPE (distribuidora de energia), que promove fóruns 

específicos sobre cenários. 

A partir da definição do cenário mais plausível, é realizada uma 

análise SWOT, na qual procura-se identificar oportunidades e ameaças do 

ambiente externo e os pontos fortes e oportunidades de melhorias da 

organização para se definir as estratégias de atingir os objetivos e suas 

respectivas metas. 

Após a conclusão do planejamento empresarial, a Coordenadoria de 

Planejamento promove uma reunião com a alta direção da organização para 

divulgação desse documento e, em seguida, são agendadas várias outras 

reuniões com as demais áreas da organização. O documento também é 

disponibilizado na intranet para que todos os colaboradores interessados 

possam conhecer e acompanhar o planejamento empresarial.   
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Resumo do processo de elaboração do Planejamento Empresarial 

 
Quadro 3.7 – Processo de planejamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: COPLA, 2003 

 

Etapa 2 - Formulação das Estratégias
Visão Missão

Avaliação Referenciais/
Estratégica Concorrentes

Etapa 3 - Divulgação

Interna - Colaboradores
Externa - Comitê externo de avaliação

Externa
Interna

Estratégias específicas

Divulgação

Matriz SWOT

Plano Estratégico:

Processo Global de Planejamento Estratégico

Etapa 1 - Construção das premissas

Objetivos Estratégicos de curto e médio prazo
Objetivos Estratégicos de longo prazos

ANÁLISE AMBIENTAL:

 

 
3.3.3.2 Ciclo de aprendizagem 

 

O processo de formulação do planejamento estratégico vem sendo 

acompanhado e avaliado desde o exercício de 2000, por uma equipe da 

Coordenadoria de Planejamento, proporcionando desta forma, o incremento de 

melhorias já implantadas na elaboração das estratégias para 2001 e 2002. 

Esta avaliação é realizada através do preenchimento do formulário 

“Avaliação do Planejamento Estratégico” (modelo a seguir), elaborado 

especialmente para essa finalidade, de modo que o método fosse prático e 

objetivo.  
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Quadro 3.8 – ficha de avaliação 

Avaliação do Planejamento Estratégico 
Etapas/Atividades do Processo 1 2 3 4 5 

Construção de premissas           
- Preparação           
- Análise de cenários           
Formulação das estratégias           
- Avaliação das estratégias           
Divulgação do plano estratégico           
- Divulgação interna           
Cite uma oportunidade para melhoria do 
processo de planejamento estratégico           
Cite um ponto forte do processo de 
planejamento estratégico           

Nota Interpretação 
O processo não está sistematizado. 
As práticas são inadequadas. 1 
Os bons resultados são apenas uma coincidência. 
Há alguma evidência de aplicação sistemática das 
técnicas e de algumas ferramentas. 
Todas as práticas precisam ser melhoradas, algumas 
substituídas 

2 

Alguns bons resultados foram obtidos. 
Há evidências da aplicação das técnicas, dados e 
ferramentas que refletem nos resultados obtidos. 
As práticas são adequadas, algumas devem ser 
melhoradas. 
Os resultados obtidos são bons. 

3 

Sucesso em várias áreas. 
As práticas são adequadas e indispensáveis. 
Os resultados são muito bons, conforme o esperado. 
Sucesso em quase todas as áreas. 

4 

Há evidências de inovação. 
As práticas são excelentes. 
Os resultados estão acima da expectativa. 5 
Referencial de excelência para outras organizações. 

Fonte: COPLA, 2003 

 

 

3.3.3.3 Operacionalização das estratégias 
 

Para a operacionalização do planejamento estratégico da organização, 

vem-se trabalhando desde o exercício de 2001, com o Diagrama de Árvore, 
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que promove o alinhamento dos objetivos planejados com a execução do 

plano de ação orçamentário. 

Nesse diagrama, cada objetivo traçado é detalhado e são definidas as 

metas a serem atingidas. Essas metas são determinadas através de análises 

comparativas dos indicadores pré-definidos para cada critério de excelência, 

visando sempre uma melhoria do desempenho da organização.     

O plano de ação contempla todas as macro-ações da organização para 

o período, com respectivos executores e cronograma de desembolso 

financeiro. Posteriormente, essas macro-ações são desdobradas em ações 

específicas de cada área para atingir os objetivos estratégicos propostos. 

O processo de elaboração do plano de ação inicia-se através da 

elaboração da previsão de arrecadação para o exercício do ano posterior pela 

Unidade Administrativa e repassada à Superintendência de Planejamento da 

CBTU/AC que, com base nessa previsão e informações sobre possíveis fontes 

do tesouro nacional a serem liberadas, determina o teto orçamentário para 

cada uma de suas unidades regionais.   

A partir do estabelecimento do teto orçamentário, a Coordenadoria de 

Planejamento do METROREC comunica o valor aprovado aos gestores 

orçamentários e solicita uma proposta com base nas normas estabelecidas 

pela organização.  

Estas propostas são analisadas individualmente com cada unidade 

gestora para serem adequadas de modo que, na elaboração final do plano de 

ação físico-financeiro, seja respeitado o teto pré-definido pela CBTU. 

Durante o ano correspondente ao exercício orçamentário, a 

Administração Central da CBTU monitora este planejamento junto às Unidades 
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Administrativas, alertando quando ocorrem situações de grandes divergências 

entre o previsto e o realizado. 

A Coordenadoria de Planejamento, por sua vez, emite mensalmente 

relatório de acompanhamento do plano de ação para os gestores, de modo 

que possam acompanhar e, quando necessário, fazer adequações de acordo 

com orientações repassadas por esta Coordenadoria. 

Para o exercício de 2004, foram definidos três principais objetivos e, 

conseqüentemente suas metas e diretrizes, descritas a seguir e que fazem 

parte do Planejamento Empresarial 2004. Nesse, estão detalhados a 

formulação das estratégias e o plano de ação aprovado para o referido 

período. 

 

Quadro 3.9 – Formulação das estratégias 

Objetivo Meta Planos de Ação 

Preparar os processos para 
a transferência do Sistema 
METROREC para o 
Governo do Estado de 
Pernambuco 

Concluir as ações até 
dezembro/2004 
 
 

• Participar ativamente e em 
conjunto com entidades 
envolvidas no processo de 
transferência do sistema 

• Racionalizar e informatizar 
os processos internos 

• Capacitar o quadro de 
pessoal para operar a nova 
empresa 

Ampliar a participação do 
metrô no STPP 

Aumentar de 9,2% para 
11% até 
dezembro/2004, 
representando o 
transporte de 
46.144.000 passageiros 

• Operar novos trechos em 
expansão 

• Ampliar a integração 
intermodal 

• Fidelizar os clientes 

Aumentar a taxa de 
cobertura plena 

Atingir 25% até 
dezembro de 2004 

• Aumentar as receitas 
operacional e não-
operacional 

• Reduzir gastos 
Fonte: COPLA, 2003. 
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3.4 Informação e análise 
 

 

3.4.1 Gestão das informações da organização 
 

O sistema de informações gerenciais é uma ferramenta essencial para 

gerenciar uma organização metroviária de forma eficaz, eficiente e 

efetivamente. 

As informações estratégicas externas à organização são coletadas e 

tratadas pela COPLA. Após a fase de tratamento, as informações são utilizadas 

para elaboração do planejamento estratégico e disponibilizadas para as 

demais áreas através da intranet ou de relatórios específicos. 

No caso das informações internas da organização, estas podem ser 

dividas em dois grandes blocos: informações operacionais e informações 

administrativas. Nessa última incluem-se as informações financeiras, sobre 

gestão de pessoas e demais processos de apoio. 

 

 

3.4.1.1 Informações operacionais 
 

As informações operacionais são divididas em informações para 

gestão interna da operação e informações que são disponibilizadas para outras 

áreas. 

Entre as informações para a gestão interna da operação destacam-se 

as que são utilizadas na gestão do processo finalístico, obtidas através dos 

sistemas: 

 

• SMCTC – Sistema de Monitorização do Controle de Tráfego Centralizado 

• SGIF - Sistema Gerencial Informatizado de Falhas, 



 105

 

As principais informações operacionais são concentradas no 

Departamento de Transporte, no qual são tratadas e disponibilizadas para as 

áreas usuárias através da intranet e de relatórios específicos.  

Os principais usuários, por tipo de informação, são relacionados a 

seguir. 

Quadro 3.10 – Principais usuários das informações operacionais. 
Principal usuário Informações Sistema 

COPLA/GEPET Passageiros transportados por linha e 
por categoria de usuário 

Relatório diário 

COPLA/Assessoria Passageiros transportados,  
regularidade, pontualidade, 
distribuição da frota por linha 

Mensal para elaboração do 
Relatório Mensal 

COMAN Ocorrências operacionais com 
equipamentos/sistemas 

On line através do Sistema 
de Falhas - SGIF 

Fonte: DETRA, 2003. 
 
 

3.4.1.2 Informações administrativas/financeiras 
 

Todas as informações financeiras são disponibilizadas no SIAFI – 

Sistema Administrativo Financeiro, onde são introduzidos todos os gastos 

efetuados pela organização durante o período. 

No caso da área de gestão de pessoas é utilizado o SIAPE – Sistema 

Administrativo de Pessoal onde estão disponibilizadas as informações relativas 

à folha de pagamento. 

Para o setor de compras e gestão de materiais é utilizado o “Magnus” 

que tem agilizado e permitido um melhor desempenho do setor nas respostas 

às demandas de materiais das áreas produtivas.  

Para dar suporte a disseminação das informações, a política de 

informática do METROREC foi modelada partindo da concepção de uma 

Unidade Central de Informática - UCI que normatiza e coordena as unidades 

locais que desenvolvem soluções específicas de acordo com as diretrizes da 
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UCI. A UCI é constituída pela Gerência de Informática e O&M – GEIOM, que 

representa a STU e a COPLA, enquanto as unidades locais são compostas por 

representantes dos departamentos/gerências das demais coordenadorias. 

Para captação e distribuição dessas informações a organização utiliza 

os seguintes equipamentos: 

Quadro 3.11 – Principais equipamentos de informática 
Equipamento Aplicação Observações 

03 servidores Unix – HP 
UX 

Sistema de Folha de Pagamento 
Sistema de Patrimônio 
Sistemas de Materiais/Compras 
- Magnus 

O sistema de Materiais e 
Compras está migrando 
do  Magnus  para o E.M.S 
ambos fornecidos pela 
DATASUL  

02 servidores linuz-Intel Apache -  Aplicações da WEB  
03 Servidores Intel SIAFI – Sistema Administrativo 

Financeiro 
SIAPE – Sistema 
Administrativo de Pessoal 
Exchange – Correio eletrônico 

Os sistemas SIAFI e 
SIAPE são centralizados 
em Brasília. 

Fonte: COPLA, 2003 
 

Para facilitar a disseminação das informações, a organização possui 

300 micro-computadores com sistema operacional windows 95/98, dos quais 

270 estão interligados à intranet e à internet. O acesso à internet é realizado 

através de um link de 128 Kb, com previsão de migração para 384 Kb até o 

final de 2004.  

Para garantir a qualidade da transmissão/recepção dos  dados  da 

rede interna foi utilizado cabeamento de categoria “05”  interligado aos 

módulos administrativos através de fibra ótica multimodo. No caso do Centro 

de Manutenção de Cavaleiro-CMC a ligação é feita através de fibra ótica 

monomodo de 1 Gbit. A continuidade dos serviços é garantida através de “no-

brakes”. 
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Para garantir a segurança das informações são realizados “back-ups” 

diários, minimizando a probabilidade de perda de informações em caso de 

algum acidente. 

 

 

3.5 Gestão das pessoas 
 

 

3.5.1 Sistema de trabalho 
 

O METROREC como parte integrante da administração pública 

indireta, está vinculada a CBTU, como unidade administrativa e dessa forma 

caracterizada como sociedade de economia mista, na qual, obrigatoriamente 

por força de lei, seus ocupantes de cargo efetivo do quadro de pessoal, 

prestam serviço sob o regime de legislação trabalhista, denominados como 

empregados. 

Sua estrutura organizacional é definida e elaborada pelo órgão 

central, na qual a competência funcional está dividida em estruturais e não 

estruturais, seguindo um modelo hierárquico na seguinte ordem: 

Superintendência de Trens Urbanos, Gabinete, Coordenadorias, Departamento 

e Gerências e como não estruturais, tem-se os cargos de Assessor e 

Assistente Técnico. 

As atribuições das divisões estruturais são bem definidas e estão 

expressas de forma clara, no Manual de Organização da Companhia. São, 

também, partes integrantes do manual o Estatuto Social da Empresa e o  

siglário de todos os órgãos da estrutura. 
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Destaca-se na organização o aproveitamento para ocupação dos 

Cargos de Confiança, onde 90% do total dos cargos estão preenchidos por 

colaboradores do quadro efetivo. 

Com relação aos instrumentos normativos, a organização como ente 

da administração indireta, submetida ao regime da CLT, utiliza-se de 

legislação complementar editada através de Leis, Decretos, Decretos-lei, 

Portarias e Instruções Normativas de âmbito federal. Já no âmbito da 

Companhia, tem seus processos regulamentados através de Resoluções de 

Diretoria, do Diretor-Presidente, Diretor de Administração e Finanças e Diretor 

Técnico. No nível da Unidade Administrativa, e dependendo da especificidade 

do assunto, o METROREC regulamenta seus processos através de normas e 

instruções de serviço, todas aprovadas por resolução da Superintendência e 

em consonância com as orientações e diretrizes da Companhia.  

Ainda sobre a sistematização de normas na organização, foi 

implantado em março de 2001 o Manual de Normas de Recursos Humanos, 

com o objetivo de padronizar e consolidar todas as normas sobre a função RH, 

facilitando dessa forma a consulta aos referidos instrumentos normativos. Este 

Manual  representa, claramente, a intenção da Companhia em promover a 

efetiva comunicação com seus colaboradores, na medida em que disponibiliza 

em um único conjunto sistematizado e organizado, todas as normas de 

Recursos Humanos, sendo dessa forma o Manual um forte instrumento 

gerencial. 

Anualmente a empresa distribui para os seus colaboradores um 

exemplar do Acordo Coletivo de Trabalho, contribuindo para o fortalecimento 

do processo de comunicação interna e, ao mesmo tempo, mantendo-os 

conhecedores das conquistas e direitos acordados.  
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Ainda dando continuidade ao processo de melhoria da comunicação 

interna, o METROREC distribui o Manual de Benefícios, que compreende todas 

os benefícios concedidos e/ou administrados pela empresa além dos benefícios 

previdenciários. Neste manual, os benefícios estão relacionados informando: o 

que é, como requerer, onde requerer e quais os documentos necessários.       

O METROREC como unidade administrativa da CBTU, tem sua política 

de pessoal definida no Plano de Cargos e Salários - PCS. Este plano até 

FEV/01, apesar das diversas alterações ocorridas desde a criação da CBTU, 

seguia uma estrutura de cargos e salários da Rede Ferroviária Federal, ou 

seja, atendia apenas o sistema ferroviário. Em março/01, após vários estudos, 

foi implantado um novo Plano de Cargos e Salários voltado para o sistema 

metro-ferroviário, onde foram consideradas as seguintes premissas: 

 

• Flexibilidade para adequar os efeitos decorrentes de mudanças 

tecnológicas; 

 

• Estrutura de cargos e salários de fácil entendimento e que 

facilite a administração de pessoal; 

 

• Oportunidades de crescimento profissional e desenvolvimento 

pessoal aos atuais e futuros colaboradores. 

 

O PCS está estruturado em três partes: Manual de Estrutura do Plano, 

Manual de Descrição de Cargos e Manual de Progressão. Os cargos efetivos 

estão definidos de forma ampla e enriquecida, formados pela aglutinação de 

ocupações, quer pela natureza, quer pela área de atuação, facilitando dessa 

forma, o remanejamento dos colaboradores entre diferentes postos de 

trabalhos e otimizando a organização de programas internos de 

desenvolvimento aos colaboradores. Os cargos estão escalonados em padrões, 
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os quais estabelecem o grau de dificuldade para o exercício das atividades. Em 

cada padrão há uma faixa de nível salarial.   

É parte integrante, também, do PCS, o Plano de Benefícios e 

Vantagens – PBV, que é o instrumento pelo qual se relacionam e definem os 

serviços de caráter social e parcelas pecuniárias, concedidas pela Companhia, 

a todos os seus colaboradores, respeitadas as normas legais e 

regulamentadoras pertinentes. 

O processo de crescimento no METROREC refletido no ganho salarial 

está contemplado no Manual de Progressão e classifica-se em: Progressão 

Horizontal e Progressão Vertical. A Progressão Horizontal ocorre com 

crescimento dentro do padrão de competência em decorrência de critérios de 

merecimento - concedido anualmente, limitado a 20% do efetivo de 

colaboradores e mediante critérios avaliação de desempenho funcional, e por 

antiguidade - automaticamente a cada 1460 dias de efetivo exercício. Já a 

Progressão Vertical é a movimentação do empregado ao nível inicial do padrão 

imediatamente superior, mediante processo de avaliação, eliminatório e 

classificatório, constituído de: exames de habilitação, avaliação de 

competência, prova de títulos e treinamento básico de ingresso no padrão. É 

bianual e ocorre nos anos ímpares, com reflexos no ano posterior, com as 

seguintes condições: existência de vaga no padrão e disponibilidade 

orçamentária.  

Sendo o METROREC empresa estatal do governo federal, o ingresso 

ao seu quadro efetivo de pessoal está condicionado ao exercício do concurso 

público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.  
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3.5.2 Capacitação e desenvolvimento das pessoas 
 

O METROREC possui uma política bem definida para capacitação e 

desenvolvimento de seus colaboradores, alinhada com a estratégia maior da 

empresa, contribuindo diretamente para os seus resultados. As ações de T&D 

são desenvolvidas dentro de um processo permanente e contínuo. 

As diretrizes de T&D estão estruturadas através de programas e 

projetos específicos no sentido de minimizar e/ou superar os 

problemas/necessidades, mantendo os colaboradores informados e em 

sintonia com as mudanças, fixando e adquirindo novas tecnologias: 

 

• Programa Desenvolvimento Conhecendo: são atividades de 

desenvolvimento relacionadas a conceitos, informações, idéias e 

normas. Refere-se a ações que visam difundir, conscientizar e 

sensibilizar para políticas, diretrizes, valores, filosofia e cultura da 

empresa. São também eventos promovidos com o objetivo de troca de 

experiências, repasse de conhecimentos ou levantamento de 

alternativas de soluções para problemas específicos. As atividades neste 

programa visam também o desenvolvimento comportamental e 

potencial das pessoas, bem como o aperfeiçoamento das relações 

interpessoais. 

 

• Programa Desenvolvimento Gerencial – são atividades orientadas à 

preparação para o exercício de gerência em seus diversos níveis visando 

habilitar, complementar, atualizar e reciclar conhecimentos e/ou 

habilidades gerenciais. 
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• Programa Visita Técnica – são visitas a outras Unidades 

Administrativas da Companhia, outras empresas e/ou instituições, no 

país ou no exterior, visando: a aquisição de conhecimento através de 

observação e coleta de informações; avaliação de métodos e processos 

utilizados na Companhia estabelecendo comparações com os da 

empresa/instituição visitada e o conhecimento de novas tecnologias 

implantadas identificando suas vantagens/desvantagens, 

dificuldades/problemas enfrentados. 

 

• Programa Treinamento Administração – são atividades que visam 

capacitar, aperfeiçoar, complementar, atualizar e reciclar 

conhecimentos e/ou habilidades técnicas específicas, normas e rotinas 

administrativas. 

 

• Programa Treinamento Manutenção – são atividades que visam 

capacitar, aperfeiçoar, complementar, atualizar e reciclar 

conhecimentos e/ou habilidades técnicas específicas da área de 

manutenção. 

 

• Programa Treinamento Operação - são atividades que visam 

capacitar, aperfeiçoar, complementar, atualizar e reciclar 

conhecimentos e/ou habilidades técnicas específicas da área de 

operação. Estão incluídos neste programa os treinamentos em serviços, 

orientados para reciclagem de segurança de tráfego, treinamento de 

simulações, procedimentos operacionais, normas e rotinas operacionais. 
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• Autodesenvolvimento Biblioteca - consiste no investimento da 

Companhia para proporcionar condições de autodesenvolvimento aos 

empregados disponibilizando livros, periódicos, filmes, programas 

interativos, programas de ensino à distância, etc. Estas atividades são 

conduzidas, avaliadas e controladas pelo próprio empregado. 

 

Como processo, T&D seguem as fases de diagnóstico, a programação, 

a execução e a avaliação. 

 
• O diagnóstico ou Levantamento de Necessidade de Treinamento – 

LNT é feito anualmente junto a todas às áreas da empresa para 

identificação das necessidades de T&D. É feito de forma sistemática, 

seguindo uma metodologia e enfocando as necessidades ou carências 

atuais e atuação ligadas a objetivos futuros, ou preventivas, que têm o 

papel de facilitador do desenvolvimento organizacional. A metodologia 

usada no LNT enfoca conceitos de problemas de desempenho (desempenho 

esperado – desempenho real), examina as causas, considerando as 

hipóteses possíveis de acordo com as seguintes categorias: 

conhecimentos/habilidades; ambiente, motivação e incentivo. Destaca 

também, o atendimento da demanda, como: aquisição de novas 

tecnologias e/ou equipamentos e de projetos com vistas ao processo de 

mudança organizacional. Este processo é realizado pela área de 

Desenvolvimento com todas as lideranças da empresa. O LNT é uma 

atividade contínua, mantendo sempre a preocupação na variação do 

ambiente para sondar ou prever mudanças futuras. 
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• A programação – uma vez identificada as necessidades e 

definidos objetivos, a área planeja as atividades de T&D - Programação 

Anual de Treinamento que é encaminhada à alta administração para 

conhecimento, análise e autorização. Os recursos destinados à 

administração dos programas são oriundos de recursos do Custeio da 

empresa e de um Acordo de Cooperação Técnica do SENAI. Na 

programação constam todos os dados físicos e financeiros de cada 

atividade de T&D a ser realizada. 

 

• A execução – os programa são desenvolvidos e apoiados em uma 

infra-estrutura e logística bem definidas, ocorrendo dentro de um processo 

sistemático, contando para tanto com um sistema de gestão de 

treinamento. Para  a execução dos programas o METROREC dispõe de 06 

salas de treinamentos, 01 laboratório de eletricidade, 01 laboratório de 

informática e um auditório com capacidade para 119 pessoas e com 

equipamentos e recursos audiovisuais e instrucionais. Possui, também, 

uma equipe de instrutores internos, responsáveis por 60% dos programas 

de T&D desenvolvidos anualmente. Esses programas são de formação para 

capacitar e reciclar os colaboradores das áreas de operação, segurança e 

manutenção e são específicos, voltados exclusivamente para tecnologia 

metroviária e com a finalidade de garantir a melhoria contínua do padrão 

dos serviços. Conta ainda com uma equipe de instrutores na área de 

informática atuando em programas básicos e de desenvolvimento. Cabe 

ressaltar que todos os materiais didáticos e instrucionais utilizados nos 

programas internos são elaborados e produzidos pelos instrutores e 

técnicos de RH do METROREC. 
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Destaca-se alguns projetos de desenvolvimento/capacitação, como: 

• programa de pós-graduação e MBA dirigidos à alta direção; 

 

• o programa de educação a distância que se encontra em desenvolvimento 

e que inicialmente será voltado para a área de operação; 

 

• convênio de cooperação técnica com o objetivo de transferência de 

tecnologia metroviária para os metrôs de Brasília e Fortaleza; 

 

• participação e realização anual, juntamente com a Administração Central 

da Companhia e demais Unidades Administrativas, do Encontro de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos – Transporte Urbano. O encontro, 

a cada ano, é sediado em uma Unidade Administrativa e reúne profissionais 

de RH das empresas metro-ferroviárias e de organizações e instituições 

comprometidas com o crescimento permanente e profissional dos 

colaboradores e tem como objetivo fundamental a apresentação de 

projetos de sucesso na gestão de pessoas, possibilitando a troca de 

experiências e a busca de parceiros em programas de mudanças e 

desenvolvimento; 

 

• participação em congressos e seminários com apresentação de trabalhos. 

 

Os programas de T&D são avaliados durante e no final do processo de 

treinamento. Na ocasião são avaliados, pelo treinando, o conteúdo, o 

programa, metodologia, material, instrutor, aprendizagem e infra-estrutura. O 

instrutor avalia o grupo, atuação, participação e rendimento. Em seguida é 
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emitido relatório final sobre o que é apresentado a todos os envolvidos no 

processo de capacitação, servindo como base para tomadas de decisão. 

 
 

3.5.3 Qualidade de vida 
 

O METROREC desenvolve uma política de Medicina e Segurança do 

Trabalho que proporciona um extenso conjunto de ações que visam prevenir a 

saúde e a segurança dos seus colaboradores.  

A política de prevenção de acidentes do trabalho da empresa tem se 

mostrado eficaz ao longo destes 18 anos de existência, sem registro de morte 

ou incapacitação permanente diante do seu risco principal, a energia elétrica. 

Atribui-se este resultado à sistemática de prevenção de acidentes que 

é constituída de uma programação prévia semanal de trabalho que inclui 2 

reuniões para compatibilização dos serviços e definição das manobras de 

desenergização de equipamentos, utilizando-se para isso o Manual para 

Isolamento Elétrico de Equipamentos – MPIE. Este manual determina por 

equipamento do sistema de energia e trecho da rede aérea as manobras 

elétricas necessárias a garantir a segurança na execução dos serviços. 

Constam, ainda, desta sistemática, a observação dos diversos 

procedimentos, inclusos os de liberação e recebimento de equipamentos entre 

as equipes de manutenção e o Centro de Controle Operacional, a utilização de 

equipamentos de proteção coletiva e individual e a fiscalização 24 h da 

Segurança do Trabalho. 

Compete, também, à política de segurança do trabalho o treinamento 

e a reciclagem de seus colaboradores, o monitoramento dos riscos ambientais 

identificados e avaliados no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - 

PPRA, a disponibilidade de recursos financeiros para Equipamentos de 

Proteção Coletiva - EPC e Equipamentos de Proteção Individual - EPI e a 
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manutenção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPA 

atuantes. 

Além dos exames periódicos exigidos na NR7, e que constituem o 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, são realizadas durante 

todo o ano campanhas educativa e de prevenção com realização de exames e 

de vacinação. Todas essas ações fazem parte do Programa Qualidade de Vida 

do METROREC. Este programa tem como objetivo geral promover a melhoria 

do ambiente de trabalho, da saúde, do comportamento e do desenvolvimento 

de seus colaboradores e está estruturado nos seguintes projetos: Cultural, 

Lazer e Saúde.  

O Projeto Cultural caracteriza-se por um conjunto de atividades 

extraprofissionais, desenvolvidas através de modalidades artísticas, literárias e 

educacionais. O Projeto Saúde caracteriza-se por um conjunto de atividades 

informativas, desenvolvidas através de modalidades educacionais e 

preventivas e o Projeto Lazer caracteriza-se pelo conjunto de atividades físicas 

e mentais desenvolvidas através de modalidades esportivas, recreativas e 

comemorativas.    

Dentro do Projeto Cultural são realizadas as seguintes atividades: 

• Trem do Frevo – consiste na formação de um trem, composto por uma 

locomotiva e dez carros de passageiros, que sai toda quinta-feira da 

semana pré-carnavalesca do pátio da oficina de Edgard Werneck em 

direção ao pólo de animação carnavalesca do Recife Antigo, conduzindo os 

colaboradores e familiares, devidamente vestidos à caráter, animados ao 

som de bandinhas de frevo distribuídas em cada carro de passageiro. Em 

2003 foi a terceira vez que ocorreu a saída do trem, em substituição ao 

bloco carnavalesco “Atrás do Trem Elétrico”. 



 118

• Trem Matuto – a exemplo do trem do frevo é um trem que sai na época 

junina, formado, também, por uma locomotiva e dez carros de passageiros 

e sai pátio da oficina de Edgard  Werneck em direção ao pólo de animação 

junina do Recife Antigo, conduzindo os colaboradores e familiares 

devidamente vestidos à caráter, animados ao som de “trio  de forrozeiros” 

distribuídos em cada carro de passageiro.  

 

• Programa Conhecendo Nosso Estado – é um programa que visa 

fomentar e disseminar a cultura do nosso estado, através de visitas a 

diversas cidades históricas. Foram realizados nos últimos anos os seguintes 

passeios: circuito histórico da cidade de Igarassu, Museu do Mestre Vitalino 

– Caruaru e o Festival de Inverno de Garanhuns. 

 

• Coral METROREC – grupo formado por colaboradores da empresa, conta 

com o mais amplo apoio e incentivo da alta administração para a sua 

formação e desenvolvimento e que, apesar de seu pouco tempo de 

existência, destaca-se como um dos melhores corais da região nordeste. 

 

• Conhecendo a empresa de nossos pais – programa de integração da 

família com a empresa. Consiste na visita dos filhos dos colaboradores ao 

local de trabalho dos pais, sendo realizado anualmente. 

 

No Projeto Saúde são realizadas as seguintes atividades: 

 

• Campanha de prevenção com orientações, através de distribuição de 

folder, sobre uso de álcool e drogas e DST/AIDS; 

• Campanha preventiva com realização de teste sobre a osteoporose; 
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• Campanhas de vacinação contra a gripe e tétano; 

• Campanha contra o tabagismo; 

• Realização de exames oftalmológicos; 

• Campanha sobre diabetes; 

• Campanha de prevenção de DORT/LER, com distribuição de folder e 

realização de palestras nas diversas áreas da empresa com fisioterapeuta 

especializada em Reeducação de Postura Global; 

• Campanha de combate ao câncer de próstata, com realização de exame em 

todos os empregados acima de 45 anos de idade; 

• Semana da Saúde. Ocorre anualmente no final da cada ano e aborda 

diversos temas, realização de exames de: glicose, colesterol e triglicérides, 

câncer de colo, mama. São repassadas orientações sobre hábito alimentar, 

saúde bucal e higiene pessoal. 

 
No Projeto Lazer, são realizadas atividades tais como: 

 

• Homenagem ao Dia Internacional da Mulher; 

• Comemoração ao Dia do Ferroviário, com realização de palestras 

temáticas, exposição de fotos da ferrovia, oficinas de arte e torneios 

esportivos; 

• Dia da criança. Festa voltada para os filhos dos colaboradores que ocorre 

no pátio da empresa, com brinquedos diversos e recreadores; 

• Confraternização Natalina. Nesse período a empresa promove almoço de 

confraternização com seus colaboradores, com realização de shows 

artísticos, sorteios de brindes e entrega de cesta natalina a todos 

colaboradores da empresa.  

O METROREC procura manter os postos de trabalho sempre bem 

equipados, de forma a proporcionar o bem estar e conforto de seus 
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colaboradores, para tanto, anualmente são destinados recursos financeiros ao 

reaparelhamento do mobiliário e dos equipamentos nas áreas operacional, 

manutenção e administrativa. Assim, todas as estações e postos de 

movimento possuem microondas, geladeiras ou geláguas, armários, guarda-

roupa, condicionadores de ar e demais equipamentos necessários ao bom 

desempenho de suas atividades. 

 

 

 

3.6 Gestão de processos relativos aos 
serviços 
 

Para atender à missão de transportar pessoas com rapidez, conforto e 

segurança, o METROREC dispõe de sistemas básicos de segurança, controle e 

informação, dos quais podemos citar: o controle automático de trens (ATC), o 

sistema de controle de tráfego centralizado (CTC) e o sistema de monitoração 

do controle de tráfego (SMCTC) utilizados na linha elétrica. 

O ATC é um sistema constituído de equipamentos instalados nos trens e 

na via permanente que supervisiona a velocidade do trem, garantindo a 

segurança da circulação em relação às velocidades permitidas pelo sistema de 

sinalização. 

Em sistemas metro-ferroviários, caracterizados por um grande 

contingente de usuários e pequenos intervalos entre trens, faz-se necessário 

um sistema CTC, que centralize as informações referentes à circulação de 

trens de modo a fornecer ao Centro de Controle Operacional (CCO) uma visão 

global da linha, que auxilie na tomada de decisões, permitindo uma maior 

rapidez na adoção de estratégias, bem como facilitar a detecção e correção de 

pequenos desvios na regulação (manutenção dos intervalos entre trens). 
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O sistema de monitoração do CTC  (SMCTC) é um software que foi 

desenvolvido pelo CCO do METROREC, para uso em microcomputadores 

compatíveis com a linha PC, e tem como finalidade básica a realização da 

recepção e processamento, em tempo real, dos dados gerados pelo CTC, de 

modo a fornecer informações mais completas a respeito do desempenho da 

circulação de trens, tanto para o Operador do CTC, quanto para a gestão da 

empresa. Diariamente é emitido um relatório contendo o Programa Horário 

(PH) realizado, bem como a listagem contendo informações necessárias para a 

análise gerencial do desempenho operacional do sistema. Os dados do SM-CTC 

são arquivados em disquetes (principal e reserva) por um período de 30 

(trinta) dias e a listagem é arquivada por 3 (três) anos. 

Na linha diesel o sistema de circulação dos trens funciona conforme as 

normas ferroviárias, através de postos de licenciamento (PL) e controle 

operacional pelo CCO. 

Partindo do princípio que o nosso serviço é transportar usuários, 

tomamos como base alguns parâmetros obtidos das pesquisas origem-destino, 

de padrões de conforto estabelecidos por órgãos reguladores 

(passageiros/m2), associados a parâmetros internos (carregamento do trem, 

tempo de viagem, etc.) para só assim, determinarmos as viagens necessárias 

e os intervalos entre trens (headway) projetando o Programa Horário - PH. 

A Coordenadoria de Operação (COOPE) para realização das atividades 

inerentes à prestação do serviço de transporte à comunidade, conta com o 

apoio de 3 (três) Departamentos, a saber: Departamento de Estações 

(DEEST), Departamento da Linha Sul (DESUL) e Departamento de Transporte 

(DETRA). 
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Ao DEEST cabe a administração das estações do sistema de transporte 

metro-ferroviário que possibilitam o embarque e desembarque de passageiros 

de forma funcional, confortável e segura.  

Ao DESUL cabe o controle dos trens destinados ao transporte de 

passageiros. Na linha elétrica os trens possuem tração elétrica, são compostos 

por 4 (quatro) carros, sendo 2 (dois) carros motor e 2 (dois) carros reboque. 

Atualmente, estão sendo implementados nos trens condicionadores de ar no 

salão de passageiros. Na linha diesel os trens possuem tração diesel e são 

compostos por 1(uma) locomotiva e 3 (três) carros de passageiros. A frota 

está passando por uma revisão geral. 

O DETRA tem como função básica a supervisão operacional e o controle 

de todo o sistema de transporte de passageiros, através do CCO. A supervisão 

operacional e o controle são realizados por computadores e painéis 

eletrônicos, apoiados por um sistema de comunicação que agiliza a 

transmissão e a recepção de informações entre o CCO e as demais partes do 

sistema metro-ferroviário. As comunicações de caráter operacionais são 

registradas no gravador de comunicações, garantindo a segurança e a 

confiabilidade das mesmas.  

Com a expansão do METROREC, os computadores, painéis eletrônicos e 

o sistema de comunicação serão substituídos por equipamentos com 

tecnologia mais avançada. 

A COOPE é apoiada pela Coordenadoria de Manutenção (COMAN) e 

Coordenadoria de Administração (COADM). A COMAN disponibiliza os trens 

(material rodante) e mantém os sistemas fixos e a via permanente 

operacionais. A COADM apóia as áreas operacionais, com ênfase nos 

treinamentos e reciclagem do quadro de colaboradores. 
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As atividades relacionadas com a operação do sistema são padronizadas 

através dos Procedimentos Operacionais (POP), que uniformizam as ações do 

corpo operativo nas diversas situações, visando garantir a segurança e 

atender as necessidades dos setores envolvidos. Os POP são revisados e 

atualizados periodicamente. 

Os serviços da operação são avaliados através de pesquisas realizadas 

com os usuários, bem como por recursos tecnológicos computacionais (SM-

CTC), onde os dados relativos à operação comercial (regularidade, headway, 

velocidade, quilometragem etc.) são contabilizados de forma automática, 

alimentando planilhas onde se pode obter os mais variados itens de controle 

para avaliação. 

 

 

3.7 Gestão de processos de apoio 
 

Para dar suporte aos seus processos relativos aos serviços, o 

METROREC conta com os seguintes processos de apoio: manutenção, recursos 

humanos, compras e materiais, financeiro, jurídico, comunicação social e 

patrimônio. 

 

3.7.1 Manutenção 
 

Para garantir aos usuários um transporte seguro, rápido, regular e 

confortável, a COMAN – Coordenadoria de Manutenção executa as atividades 

de manutenção preventiva e corretiva, periodicamente, de forma 

preestabelecida, de todos os sistemas fixos e de via permanente. Essas 

atividades são coordenadas e integradas pelos departamentos e gerências de 

cada área, a fim de assegurar um desempenho eficiente e eficaz com objetivo 
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de atender satisfatoriamente o seu principal cliente interno, a COOPE -

Coordenadoria de Operação, e tem a seguinte estrutura organizacional: 

 

• Departamento de Sistemas Fixos e Via Permanente (DESIV): responsável 

por todos os serviços de manutenção relativos aos sistemas fixos (elétricos 

e eletrônicos), Civis e Via Permanente; 

• Departamento de Material Rodante (DEMAR): responsável por todos os 

serviços de manutenção relativos aos subsistemas Elétricos, Eletrônicos e 

Mecânicos que constituem os  trens elétricos (TUE´s) e diesel; 

• Gerência de Planejamento e Engenharia de Manutenção (GEPEM): atua 

através do Centro de Informação da Manutenção como interface 

operação/manutenção na tramitação de informações operacionais. Elabora 

estudos, projetos e desenhos de alterações de equipamentos; 

• Gerência de Apoio Administrativo (GEAPM): responsável pelas ações 

administrativas no Centro de Manutenção, incluindo suprimento de veículos 

de manutenção.  

 
Abaixo, os principais processos que dão apoio à atividade fim da 

empresa, identificando as áreas executivas: 

 

DESIV - Manutenções Preventivas e Corretivas dos Sistemas Fixos, no 

campo ou em laboratório, das Vias Permanentes e Edificações. Os sistemas e 

subsistemas assistidos são: Via Permanente, Edificações, Rede Aérea, 

Máquinas Ferroviárias, Sinalização, CPC (Controle de Potência Centralizado) 

/CTC (Controle de Tráfego Centralizado), SSR’s (Subestações Retificadoras), 

Serviços Auxiliares (Instalações Prediais), APS (Sistema Auxiliar de Potência), 

Telecomunicações e Bilhetagem; 
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DEMAR - Manutenções Preventivas (leves e profundas) e Corretivas 

dos TUE’s, Locomotivas e Carros de Passageiros, bem como as atividades de 

manutenção corretiva, desenvolvimento, fabricação e recuperação de 

peças/equipamentos efetuadas pelas oficinas destinadas aos TUE´s, 

locomotivas, carros de passageiros, máquinas especiais e demais sistemas da 

empresa; 

 

GEPEM - Gestão da Informação Operacional através do Centro de 

Informações da Manutenção – CIM, contemplando todas as informações 

operacionais pertinentes ao processo de manutenção. Elaboração de desenhos 

técnicos e respectivas alterações; bem como, a participação conjunta com as 

áreas executivas nos diversos projetos e estudos técnicos. 

 

GEAPM - apoio e logística à COMAN, tais como: administração das instalações 

prediais, controle e distribuição dos veículos rodoviários paras as equipes de 

manutenção (base e campo), transporte externo dos funcionários (Pátio de 

Cavaleiro até a Estação Cavaleiro), controle de recebimento e entrega do 

malote. 

 
Os processos de manutenção têm foco no caráter preventivo, com o 

objetivo de reduzir a probabilidade de falha e/ou a degradação do 

funcionamento dos sistemas. São planejados, projetados, revisados e 

atualizados periodicamente através de uma sistemática de padronização de 

procedimentos.  

Em todos os processos a execução da manutenção preventiva 

obedece a uma programação de atividades com periodicidades 

preestabelecidas. A programação para a execução semanal das atividades de 
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alguns dos processos é previamente discutida com a COOPE e consolidada em 

reunião de acesso. 

As especificações das necessidades do cliente interno (COOPE) são 

obtidas a partir de relatórios operacionais, reuniões e memorandos, entre 

outros. 

Os processos de manutenção preventiva sofrem avaliações periódicas 

por parte da área executante e as sugestões de melhorias são consolidadas 

nas revisões dos procedimentos. 

A execução da manutenção corretiva (emergencial) é priorizada 

atendendo às necessidades do cliente interno. 

A aquisição dos materiais e contratação de serviços para suprir às 

necessidades dos processos de manutenção é priorizada pelas áreas 

considerando a dotação orçamentária específica. O Departamento de Licitação 

executa os processos de contratação de serviços e os processos de aquisição 

de materiais solicitados pelo Departamento de Materiais – DEMAT, conforme a 

necessidade das áreas. 

Novos recursos tecnológicos são incorporados aos processos de apoio 

para assegurar a manutenção e melhoria dos padrões de qualidade dos 

serviços, além de propiciar melhores condições de trabalho, satisfação dos 

empregados, aumento da produtividade e redução de custos.  

Para exemplificar: 

• Aquisição e uso da Máquina Especial para Socaria, Nivelamento e 

Alinhamento da Via para a linha Corrida – Plasser – complementando o 

trabalho da outra máquina especial para socaria em AMV’s (Aparelhos de 

Mudanças de Vias); 
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• Medição de desgaste de trilhos por equipamento eletrônico, propiciando 

maior precisão na análise e planejamento para futuras trocas de trilhos; 

• Utilização de sistema de comunicação ótica, telefonia em rede (Voz 

sobre IP) nas estações que estão sendo implantadas na Linha Sul; 

• Utilização de termovisor para avaliação da eficácia das conexões 

elétricas na Rede Aérea; 

• Troca do equipamento de rádio do TUE, reduzindo significativamente o 

número de falhas; 

• Aquisição de uma máquina de jateamento de granalha de aço a qual 

aumenta a produtividade, não traz poluição ambiental e reduz a ocorrência 

de doenças ocupacionais; 

• Implantação de um novo sistema de freio para os TUE´s, aumentando a 

velocidade comercial, a confiabilidade e reduzindo o tempo médio de 

reparo; 

• Implantação do Conversor Eletrônico de energia nos TUE´s, que estão 

sob Revisão Geral, que aumentará a confiabilidade e trará mais conforto 

aos usuários com a redução significativa no nível de ruído. 

Outras melhorias foram efetuadas objetivando otimizar processos 

internos, aumentar a confiabilidade de sistemas ou trazer melhores condições 

de trabalho, tais como: 

• Modificação da fixação e encapsulamento das antenas do ATC de Bordo; 

• Modificação da interface com o gerador de velocidade; 

• Desenvolvimento e implantação do Ar Condicionado da cabina do TUE; 

• Desenvolvimento e implantação do novo banco do operador do TUE; 

• Desenvolvimento de um processo de usinagem, in loco, do coletor do 

Motor-Alternador do TUE ; 
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• Lubrificação móvel de trilho que reduz o consumo de graxa e aumenta a 

sua eficiência; 

• Utilização de caminhão torre para medição da descentragem e altura da 

rede aérea de tração; 

• Uso do trem esmerilhador na linha em expansão como ação preventiva. 

• Automação do sistema de refrigeração do Edifício Operacional 

Administrativo através do uso de CLP´s (Controlador Lógico 

Programável); 

• Instalação de rádios nos veículos ferroviários. 

 

Os processos de apoio atendem às exigências legais pertinentes à 

segurança do trabalho, legislação trabalhista, requisitos para proteção e/ou 

preservação do meio ambiente, tais como o uso adequado de EPI’s nas 

atividades, treinamento básico específico quando a função assim o requer, 

entrega ao almoxarifado de materiais usados (óleo, graxa, sapatas de freio, 

baterias alcalinas, níquel-cádmio, chumbo-ácido, embalagens vazias de 

herbicidas, sucatas de ferro e de cobre) para dar o destino adequado. Os 

serviços de desratização e descupinização são realizados por empresa 

credenciada, conforme previsto na legislação pertinente. 

As ações de avaliação e melhoria das práticas e padrões de trabalho 

relativas à gestão dos processos de apoio são definidas através de reuniões da 

Coordenadoria de Manutenção com seus Departamentos e Gerências, 

periodicamente.  

A análise baseia-se nos relatórios gerenciais que contêm uma 

estrutura de Indicadores de Desempenho, tais como: Disponibilidade, 

Quilometragem Média entre Falhas (MKBF), Taxa de falhas, Tempo Médio de 
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Liberação (TML), Número de Passageiros por Falha de Bloqueio entre outros, 

além de gráficos de tendência das séries históricas dos indicadores 

pertinentes.   Também são definidas e realizadas visitas a outras empresas, 

participação em reuniões técnicas, seminários e congressos, sempre que 

necessário. 

Alguns índices de desempenho de sistemas de outras empresas 

metro-ferroviárias servem como referenciais comparativos. 

 
 
 

3.7.2 Patrimônio 
 

O Departamento de Patrimônio – DEPAT tem por finalidade principal o 

controle físico e contábil dos bens móveis e imóveis, podendo administrá-los 

de forma a gerar receitas decorrentes de sua exploração comercial. Esta área 

tem se mostrado bastante atuante e apresenta resultados significativos no 

incremento da receita não operacional. 

 

 

3.7.3 Comunicação social 
 

As ações de comunicação social são conduzidas pelo Departamento de 

Comunicação Social – DECOM visando divulgar a imagem institucional do 

METROREC junto ao público interno e externo. Desde a sua implantação, o 

METROREC vem prestigiando, sistematicamente, o relacionamento com a 

população através de estratégias de comunicação que norteiam ações de 

atendimento e informação à população em geral e com os novos usuários do 

sistema. 
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As estratégias de comunicação têm por objetivo fornecer informações 

quanto ao funcionamento do sistema e sua correta utilização, diminuir os 

impactos negativos gerados pelas obras de expansão e preparar a população 

para as transformações que advirão com a entrada em operação das novas 

linhas. 

 

 

 

3.7.4 Departamento Jurídico 
 

Esse departamento é responsável pelo assessoramento à direção em 

assuntos de ordem legal e demandas judiciais. Tem por atribuições principais: 

participar da defesa dos interesses da empresa, acompanhando processos 

cíveis, fiscais, criminais, comerciais, administrativos e trabalhistas, propondo 

ou contestando ações; preparar contratos, procurações, minutas e outros 

documentos de cunho jurídico.  

 

 

 

3.8 Gestão de processos relativos aos 
fornecedores 

 

Na gestão de processos relativos aos fornecedores atuam as seguintes áreas da 

empresa, conforme suas atribuições: 

 

Departamento de Material - DEMAT 

Gerencia de Gestão e Estoques - GEGES 

Gerencia de Armazenagem - GEARM 

Departamento de Licitações e Compras - DELIC 
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Os processos de aquisições de materiais e serviços foram 

reformulados em 1998 com a implantação do sistema gerencial de materiais 

MAGNUS, objetivando o melhor atendimento das necessidades da empresa e 

seu relacionamento com os fornecedores. 

Estes processos têm início nas solicitações de itens de materiais por 

Ordens de Compra (ODC), para reposição dos estoques nos almoxarifados 

pela Gerencia de Gestão e Estoques, e prestação de serviços (PPS), pelos 

usuários das diversas áreas operacionais da empresa. Estes itens cadastrados 

em Famílias de Materiais, no Magnus, são agrupados por similaridades 

técnicas (ex: itens de amarração, componentes eletrônicos, materiais elétrico 

etc), facilitando a formação de lotes para a aquisição. As especificações 

técnicas apresentadas por cada material deverão ser atendidas pelos 

fornecedores, sob pena de desclassificação do processo  após parecer técnico 

das áreas responsáveis. 

Estas solicitações são encaminhadas ao Departamento de Licitações e 

Compras - DELIC, onde procedimentos regidos por normas aplicáveis às 

empresas públicas federais, darão origem aos Processos Licitatórios em 

conformidade com a Lei N. º 8.666/93 e suas alterações, dentro das 

modalidades constantes da referida Lei: 

 

Quadro 3.12 – Critérios para licitação 

Evento Modalidade Valor em R$ 
 Dispensa Até            30.000

Obras e serviços de engenharia Convite Até          150.000
 Tomada de preços Até       1.500.000

 Concorrência Acima  1.500.000
 Dispensa Até            16.000

Compras  de materiais e serviços Convite Até            80.000
 Tomada de preços Até          650.000
 Concorrência Acima     650.000

Fonte: COPAT, 2003. 
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Os Fornecedores convidados para participarem dos processos de 

aquisição de materiais ou serviços, inicialmente deverão estar catalogados no 

Cadastro de Fornecedores do sistema MAGNUS, onde com base nestes dados 

é possível obter as seguintes informações: 

• Fornecedores de determinados itens; 

• Percentuais de compras atingidos; 

• Itens supridos por um determinado fornecedor; 

• Códigos e descrições técnicas de itens utilizadas pelos fornecedores; 

• Unidades de medida utilizadas por fornecedores e respectivos fatores de 

conversão. 

Os fornecedores deverão atender também outros requisitos, 

ressaltando-se entre eles a situação regular perante o INSS (CND – Certidão 

Negativa de Débito) e FGTS (CRF – Certificado de Regularidade do FGTS), 

documentos estes que restringem o acesso de muitos fornecedores que se 

encontram em débito com a União. Anualmente, a empresa publica no Diário 

Oficial da União chamada a fornecedores, para atualizar os cadastros ou 

cadastrar novos fornecedores. 

Os fornecedores que não cumprem os prazos ou a qualidade 

especificada são avaliados e podem sofrer sanções administrativas, que vão 

desde advertência até suspensão de cadastro. 

Apresentadas as propostas de preços do objeto em licitação, o critério 

de julgamento para determinar o fornecedor vencedor do certame, será o de 

menor preço apresentado, sendo excepcionalmente aplicada análise de técnica 

e preço. 

O Pedido de Compra de Material (PCM) após sua emissão é 

orçamentado e entregue ao fornecedor ganhador, contando-se, a partir desta 

data, o prazo de entrega do material, conforme previsto no processo.  



 133

A entrega dos materiais é feita no almoxarifado da empresa, onde a 

GEARM, de posse de uma cópia do PCM, fará uma conferencia deste material. 

Este recebimento será tanto físico quanto contábil. O material dará entrada no 

estoque é feita sua contabilização. Alguns itens necessitam ser inspecionados 

pelos usuários antes da entrada no estoque. Para estes, são emitidas a Nota 

de Inspeção de Material - NIM e é dado o prazo de 5 dias para que o usuário 

do material aceite ou não o material recebido. Este material não entra no 

estoque e não é contabilizado até a devolução da NIM ou vencimento do prazo 

de 5 dias. 

Todo o processo de compras pode ser acompanhado no MAGNUS, 

através de uma série de relatórios e consultas. Os fornecedores podem ser 

avaliados pela sua pontualidade, comparando-se a data prevista da entrega e 

a data real ou pelo índice de rejeição e quantidade de itens devolvidos ao 

fornecedor. Podem ser impressos relatórios de pedidos emitidos, ordens de 

compras emitidas, entregas previstas, saldo das parcelas e evolução de 

preços. Estes relatórios podem ser por data, fornecedor e comprador.   

 O Departamento de Material através do setor de diligenciamento, 

utilizando os relatórios gerenciais disponíveis, acompanha os “Índices de 

Cumprimento de Prazos” e os “Índices de Rejeição” de cada fornecedor.  

Os fornecedores que apresentarem itens rejeitados pelas inspeções de 

materiais ou serviços, caracterizando a inexecução total ou parcial dos 

contratos, ficarão sujeitos a sanções administrativas aplicadas pela empresa. 

No caso das parcerias institucionais, através da EMTU, os principais 

parceiros são as empresas rodoviárias urbanas, operadoras do STPP, que 

participam, junto com o METROREC, do sistema de integração dos transportes. 
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3.9 Gestão financeira 

 

A gestão financeira compreende os seguintes processos: 

 

Orçamentário 

As liberações dos recursos orçamentários são precedidas da 

apresentação anual do plano de ação, onde são detalhadas todas as atividades 

a serem desenvolvidas no período subseqüente ao da apresentação do referido 

plano. A constituição do plano apresenta ações referentes a despesas de 

capital e custeio, com detalhamentos de grupos, subgrupos, unidades 

executivas etc., de forma a permitir o acompanhamento, controle e 

adequações das ações em andamento. A liberação do orçamento está 

condicionada a previsão de arrecadação que o METROREC venha a apresentar, 

sendo este controle feito pela Administração Central da CBTU, podendo, 

inclusive, caso a meta estimada para a arrecadação não ser atingida, haver 

cortes nos orçamentos liberados anteriormente. As principais fontes dos 

recursos são de origem própria (operacional e extra-operacional) e do tesouro 

nacional, podendo eventualmente haver recursos de origem externa 

(financiamentos internacionais). 

 

Arrecadação 

 

O processo da arrecadação consiste, basicamente, na guarda, controle 

e distribuição de bilhetes operacionais e no acompanhamento da contagem, 

conferência e depósito dos valores arrecadados nas bilheterias. O setor 

responsável pela guarda e distribuição dos bilhetes tem como procedimento, 

quando do recebimento dos respectivos bilhetes da Casa da Moeda, a inspeção 

do lote recém recebido, podendo recusar em sua totalidade ou parte se os 
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mesmos não estão em conformidade com o especificado na ordem de compra 

emitida ao fornecedor. A coleta dos valores recebidos nas estações é efetuada 

com periodicidade de 03 (três) vezes semanais, onde então é verificado o 

valor do numerário agrupado em malotes por estação/funcionário e efetuados 

os ajustes de Quebra de Caixa a maior ou a menor. 

 

Gerência Financeira / Tesouraria 

 

O controle financeiro é exercido de forma sistemática e regido sob 

normas e dispositivos legais pertinentes.  A programação financeira é 

elaborada e executada de forma compatível com a execução orçamentária do 

METROREC. O SIAFI é o sistema centralizador e regulador de todas as ações 

demandadas pelas áreas, não permitindo autonomia para a resolução de 

problemas decorrentes da operacionalização do mesmo.  

Além dos relatórios gerenciais fornecidos pelo SIAFI, são elaborados 

outros relatórios de controle de forma que se possa exercer maior agilidade e 

segurança nas tramitações internas das documentações/pagamentos visando 

a liquidação dos mesmos.  

A efetivação dos pagamentos compromissados dá-se obedecendo à 

ordem cronológica de entrada no protocolo da empresa. São encaminhados à 

Administração Central da CBTU relatórios sobre a projeção de receitas e 

despesas da unidade administrativa, incluindo-se aí as receitas operacional e 

extra operacional. 

A aplicação no mercado financeiro dos recursos de origem própria e de 

terceiros é efetuada após analises e considerações do saldo existente, do fluxo 

de caixa e dos compromissos a serem liquidados em um determinado tempo 

considerado. 
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Estudos Econômicos e Financeiros 

 

A análise da documentação relativa a pagamentos, no que diz respeito 

ao uso de índices financeiros para reajustes e aplicação de multas é feita pela 

Gerência de Estudos Econômicos e Financeiros, observados o cumprimento 

das normas, procedimentos e dispositivos legais. Promove suporte técnico às 

áreas de Licitação e Jurídica da empresa no que diz respeito aos aspectos 

econômicos e financeiros dos Editais de Licitação e Minutas de Contrato. 

Também efetua cálculos de reajustes e apresenta índices de reajustamento 

para os Contratos e Termos de Permissão de Uso – TPU, documento originário 

da exploração comercial dos imóveis. 

 

Contabilidade: 

 

Procede à escrituração contábil de acordo com o Plano de Contas e a 

Legislação Fiscal em vigor, tomando como base as informações obtidas 

através de relatórios onde constam os gastos apurados dos Centros de Custos  

da empresa. Elabora os balancetes mensais de receitas e despesas e 

encaminha à Administração Central da CBTU, onde é procedido o fechamento 

da conciliação financeira e contábil do METROREC. 
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4 
Atuação voltada para a RS 

 

 
Primeiramente foi feito a analise do relacionamento geral do 

METROREC com as diversas partes envolvidas, a fim de perceber a ética nos 

negócios, uma vez que sem a mesma nada do que viesse após legitimaria o 

METROREC como Empresa Cidadã. 

Buscou-se identificar se a empresa estudada possuía ações socialmente 

responsáveis, pois, sem elas o METROREC não poderia, mesmo sendo ético nos 

negócios, ser considerado Empresa Cidadã. Essas ações foram analisadas 

criticamente para fins de avaliação. 

O METROREC, como prestador de um serviço público, de caráter 

essencial para o Sistema de Transporte Urbano da RMR, assume, além do 

compromisso da prestação de um serviço de transporte rápido, seguro e 

confortável, o compromisso com a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade, com a redução dos impactos decorrentes do congestionamento, 

redução do número de acidentes, redução da poluição ambiental e 

minimização da deterioração do sistema viário, contribuindo desta forma com 

a melhoria das condições ambientais, bem como pelas ações de interesse 

social. 

 

4.1 Expansão do Metrô do Recife 
 

O projeto de Expansão do Metrô do Recife contempla a Modernização 

da Linha Sul, a expansão da Linha Centro até Camaragibe e a revisão geral e 
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climatização dos trens unidades, além de outros melhoramentos de menor 

vulto. 

O projeto se configura como um empreendimento viável técnica, 

social e ambientalmente, face aos requisitos de qualidade, segurança e 

sustentabilidade ambiental, que o enquadram totalmente nos prognósticos da 

Agenda 21 dos transportes. 

O empreendimento promoverá impactos positivos no meio ambiente, 

pois, além de permitir a sua utilização por um maior número de usuários, bem 

como o seu acesso até o centro da cidade e a sua inserção no Sistema 

Estrutural Integrado - SEI, evitará a circulação de mais ônibus e demais 

equipamentos de transportes que  são responsáveis por severos impactos 

negativos ao meio ambiente, tal como a poluição sonora e atmosférica, além 

de contribuírem para um maior stress da população de um modo geral, em 

virtude dos atrasos e riscos de acidentes a que é submetida e face aos 

conturbados congestionamentos provocados pelos transportes rodoviários. 

Sem perder de vista os objetivos técnicos e sociais do projeto, e 

sempre buscando uma maior eficiência e sustentabilidade nos processos de 

implantação, o parâmetro ambiental tem sido ponderado em todas as fases, 

destacando-se as de planejamento, projeto, implantação e operação, 

comprovando a contribuição de uma obra de engenharia ferroviária visando a 

melhoria da qualidade ambiental da Região Metropolitana do Recife. 

 

4.1.1 Ações e projetos sociais: 
 

• A escolha do traçado para a implantação do ramal Rodoviária/Camaragibe 

considerou, para o trecho que corta a área remanescente da Mata 

Atlântica, o aproveitamento de áreas já impactadas e parcialmente 
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descaracterizadas pela sua utilização como faixa de servidão das 

concessionárias de energia (CHESF e CELPE). 

• Foram construídas duas passagens inferiores secas, no trecho da Mata da 

Várzea, remanescente da Mata Atlântica, para a travessia da fauna nativa, 

minimizando o efeito barreira pela construção da via ferroviária em um 

nível mais elevado garantindo, em conseqüência, a uniformidade genética 

das espécies nativas em toda a mata. 

• Medidas ambientais compensatórias, em fiel cumprimento da legislação e 

sob a orientação do CPRH, também foram executadas, a saber: 

 Construção da cerca de vedação da Reserva Ecológica de Amparo, em 

Itamaracá; 

 Construção de muro e cerca de vedação da Reserva Ecológica de 

Jangadinha, em Jaboatão dos Guararapes; 

 Recuperação da cerca de vedação da Reserva Ecológica de Caetés, em 

Paulista; 

 Recuperação e recomposição do setor da zona de recuperação da 

Estação Ecológica de Caetés; 

 Construção do galpão da sementeira, perfuração do poço e implantação 

do sistema de irrigação da Estação Ecológica de Caetés. 

 

Na área de influência direta da Linha Sul (trecho Estação 

Recife/Cajueiro Seco), destaca-se a preocupação permanente em se procurar 

restringir o projeto à faixa de domínio remanescente do sistema diesel, como 

forma de se promover o menor impacto social possível nas zonas urbanas 

atravessadas. Nos segmentos em que o ramal atravessa áreas de mangue, o 

projeto se destacou pela preocupação em garantir um mínimo de interferência 
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com o meio ambiente, a exemplo do trecho próximo à Estação Imbiribeira, 

onde a adoção de uma solução de engenharia diferenciada permitiu uma 

redução na área de desmatamento e aterro do mangue, em relação à área de 

supressão já autorizada pelos órgãos fiscalizadores e reguladores 

competentes. Assim, o Projeto de Expansão do Metrô do Recife faz a sua parte 

na preservação ambiental e mostra a viabilidade de se executar grandes obras 

ambientalmente corretas, a partir da observação da ética ambiental e de um 

trabalho interdisciplinar e interinstitucional em harmonia com os diversos 

órgãos de fiscalização e regulação envolvidos. 

 

 

4.1.2 Programa de Desapropriação e 

Reassentamento 
 

O programa de desapropriação aplicado no projeto de expansão, 

proporcionou aos proprietários de moradias de menor valor, ocupações 

irregulares e áreas de favela, a oportunidade de poder optar entre a 

indenização ou o reassentamento em conjuntos habitacionais construídos para 

esse fim. Foram construídas 357 unidades habitacionais, nos bairros de Joana 

Bezerra e Imbiribeira, em Recife, e Cajueiro Seco, em Jaboatão dos 

Guararapes.  

Os conjuntos foram construídos próximos da área de desenvolvimento 

do projeto com o objetivo de proporcionar às pessoas deslocadas pela obra, a 

oportunidade de continuar morando próximo ao local de origem, além de 

usufruir os benefícios decorrentes da implantação do próprio projeto. 

O METROREC buscou agregar valores sociais ao processo de 

desapropriação, disponibilizando nos conjuntos habitacionais construídos, 
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áreas sociais, como campo de futebol, edificação de centros de saúde e 

centros comunitários, além de viabilizar a construção, pela Prefeitura do 

Recife, de escola municipal do ensino fundamental e a implantação de postos 

de saúde da família. 

Assim, o projeto de desapropriação e reassentamento conduzido pelo 

METROREC, contribuiu para uma reestruturação social, possibilitando resgatar 

a dignidade e cidadania das comunidades marginalizadas e sem perspectiva de 

melhorias em suas condições de vida. 

 

 

4.2 Interação com a comunidade 
 

O METROREC interage junto à comunidade local procurando beneficia-

la com projetos que buscam atender algumas de suas carências, como 

empresa prestadora de serviço público, dispõe de informações e serviços de 

utilidade pública de alcance social que, de alguma forma contribui para 

melhorar a qualidade de vida das comunidades. Buscando o comprometimento 

dos participantes com o bem público, meio ambiente e o resgate da 

importância da ferrovia, são desenvolvidos eventos e projetos educacionais e 

sociais de interesse dos usuários, tais como: 

 

• Teclando Nossos Direitos no Metrô – Através de convênio entre o 

METROREC, Governo do Estado e a ONG Movimento Tortura Nunca 

Mais, voltado para moradores das comunidades lindeiras das estações, 

são realizados cursos básicos de informática e palestras sobre o 

exercício da cidadania. Utiliza três salas localizadas nas estações Tejipió, 

Engenho Velho e Rodoviária, onde cada turma é composta de 30 



 142

treinandos, em média, para uma melhor qualificação profissional e 

capacitação empreendedora voltada para o mercado de trabalho. 

 

• Conhecendo Nosso Bairro/Município – Desenvolvido em parceria com as 

escolas próximas às estações. Neste projeto os alunos são orientados 

pelos professores a pesquisarem a história, cultura e curiosidades sobre 

o bairro/município onde moram, destacando a importância que a 

ferrovia teve no desenvolvimento do mesmo. Também conhecem a sede 

do METROREC, onde recebem, através de palestras e encartes, 

informações básicas sobre o metrô e o meio ambiente. 

 

• Em Outubro o Metrô também é Criança – O METROREC oferece 

atividades recreativas às crianças das comunidades e escolas lindeiras 

das estações. Também podem participar as escolas privadas e empresas 

que queiram oferecer às crianças uma comemoração diferente no dia da 

criança, educativa e muito divertida. 

 

• Programa Especial de Trabalho Educativo – Em convênio com a 

fundação da criança - FUNDAC, desde 1991 o METROREC promove a 

iniciação à formação profissional de jovens que estejam matriculados e 

cursando o ensino fundamental, médio e supletivo. Os jovens 

selecionados realizam estágio de 4 horas diárias em atividades 

administrativas e também participam de capacitação nas áreas de 

atendimento e microinformática. 

 

• Semana da Cidadania no Metrô – Realizado na última semana do mês 

de março e em parceria com diversos órgãos estaduais, organizações 
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não governamentais e empresas privadas, são oferecidos nas estações 

do METROREC, desde de 1999, serviços de emissão de documentos 

(registro de nascimento, carteiras de identidade, profissional e do 

idoso), atendimento jurídico, atendimentos gerais sobre Previdência 

Social/INSS, corte gratuito de cabelo, oficinas de artes, distribuição de 

mudas de plantas e balcão de informações sobre linhas de crédito do 

SEBRAE. 

 

• Semana da Saúde no Metrô – Realizado na última semana de julho, nas 

estações, oferece aos usuários informações e serviços de utilidade 

pública ou alcance social, visando melhorar a sua qualidade de vida. 

São ministradas palestras e repassadas orientações em diversos temas 

na área da saúde, tais como: Prevenção de Câncer, Saúde Bucal, 

vacinas, DST-AIDS e orientação nutricional. Diversos exames são 

realizados, como: oftalmológicos, prevenção de câncer de colo, mama, 

próstata, teste de glicose etc. 

 

• Campanha do Agasalho – Em parceria com a Ação da Cidadania Contra 

a Fome e a Miséria e Pela Vida, são montados postos de coleta nas 

estações para encaminhamento ao comitê pernambucano, que distribui 

a doação com entidades que cuidam de pessoas carentes. 

 

• Programa de Doações: Programa voltado exclusivamente para a 

comunidade, consiste na doação de materiais que estão em condições 

aceitáveis de uso, mas que não estão atendendo ao padrão desejado 

pelo METROREC. Os materiais doados são geralmente roupas 

(fardamento usado ou doações dos colaboradores), toalhas, cortinas, 
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mesas, cadeiras, utensílios de cozinha, equipamentos de cozinha 

(geladeira, fogão, etc.), cartuchos de impressora e toners vazios, 

catálogos telefônico, garrafas vazias, dentre outros. Além desses 

materiais, em algumas ocasiões são doados alimentos, materiais de 

limpeza e materiais escolares. As instituições beneficiadas são 

geralmente creches, hospitais, postos médicos, abrigos de idosos, 

instituições religiosas e centros sociais de auxílio aos necessitados. 

Nunca o METROREC colabora através de doações monetárias, pois não 

poderiam ter o controle da utilização deste capital. A empresa colabora 

com diversas escolas da região ligadas à Rede Municipal de ensino 

oferecendo várias doações, tais como: materiais escolares, quadros, giz, 

cadeiras, mesas, alimentos (em eventos escolares) e qualquer outra 

ajuda que a escola precisar, desde que esteja dentro das possibilidades 

da empresa. Todas as áreas da organização estão orientadas para 

separar todo o material que não será mais utilizado e quando se 

consegue agrupar uma quantidade razoável, são doados. As instituições 

são escolhidas de acordo com a natureza dos materiais disponíveis para 

a doação (escolas, abrigos, orfanatos, etc.) e de acordo com o grau de 

carência de cada uma. Para serem beneficiadas é preciso enviar ao 

METROREC uma solicitação formal, pois apenas desta maneira as 

prioridades poderão ser identificadas. No período natalino é feita uma 

campanha para arrecadar junto aos colaboradores doações de natureza 

– brinquedos, roupas, alimentos, etc – pré-estabelecida. 

 

• De Pai para Filho – Com o objetivo de capacitar filhos de colaboradores 

em microinformática, são oferecidos cursos de Windows, Word e 
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Internet. Os cursos são ministrados por instrutores do quadro da 

empresa. 

 

• Educação do Trabalhador – Objetivando elevar a escolaridade dos seus 

colaboradores são realizados cursos de formação nos ensinos 

fundamental e médio. 

 

• O METROREC, a exemplo de outras empresas, oferece estágio para 

estudantes de nível universitário através de convênio com o CIEE – 

Centro de Integração Empresa-Escola. Neste ano, em avaliação 

realizada pelos próprios estagiários, o mesmo foi considerado como uma 

das melhores empresas para estágio, sendo agraciada com diploma. 

 

• Disposição de resíduos – Os resíduos gerados pelos processos de 

produção são adequadamente dispostos e de acordo com as normas 

vigentes, tais como, o descarte de óleos e lubrificantes e a disposição 

de componentes sucateados (ex: baterias usadas). Por outro lado, tem-

se buscado o uso de materiais de reposição não poluentes; 

 

 

4.3 Colaboradores 

Após o levantamento dos benefícios oferecidos pela empresa 

estudada aos seus colaboradores, foi realizado um levantamento para 

identificar aqueles que não são exigidos por lei, ou seja, não são obrigatórios, 

mas a empresa os desenvolve no intuito de proporcionar o aumento da 

qualidade de vida daqueles que nela exercem suas atividades. São eles: 

 



 146

• Convênio farmácia: Consiste em facilitar a compra de remédios ou outros 

produtos disponíveis em farmácias. A facilidade está na conveniência da 

compra poder ser efetuada através de um cartão e o valor da mesma ser 

descontado na folha de pagamento apenas no mês seguinte, ou seja, 

beneficia o colaborador dando-lhe a oportunidade de comprar produtos 

(geralmente essa compra tem caráter de urgência) mesmo estando sem 

capital disponível no momento. As farmácias conveniadas estão localizadas 

na comunidade local. Por motivo de segurança, o valor da compra por mês, 

não pode ultrapassar o valor nominal de 10% (dez por cento) do salário do 

respectivo colaborador.  

 

• Convênio livraria: Consiste em proporcionar facilidades para a compra de 

livros e materiais escolares junto à livraria do MEC, especificamente as que 

se localizam próximo as estações. O programa abrange os meses de 

Janeiro e Julho, onde o colaborador poderá fazer a compra no valor limite 

de 20% (vinte por cento) do valor nominal do seu respectivo salário e ter a 

despesa parcelada e descontada na folha de pagamento em duas vezes. 

 

• Convênio assistência médica: Consiste em oferecer planos de saúde de 

qualidade a preços acessíveis até mesmo para aqueles que possuem a 

menor remuneração. O METROREC paga 50% do valor. Sendo assim, o 

colaborador que estiver em dificuldades financeiras pode optar pelo plano 

“Básico”, onde ele não teria custo algum, pois a quantia que cabe à 

empresa pagar já é suficiente para quitar o valor total desse plano. Vale 

ressaltar que os planos são bem abrangentes, inclusive os mais baratos. O 

benefício pode se estender aos cônjuges e filhos. 
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• Convênio assistência odontológica: Consiste em oferecer assistência 

odontológica, cabendo ao colaborador o pagamento de uma taxa simbólica 

pelo tratamento. O convênio dá direito a todos os serviços odontológicos 

exceto aparelho dentário e próteses que deverão, caso o colaborador 

necessite, serem pagos por fora. 

 

• Seguro de vida: Consiste em manter um convênio com uma seguradora e 

oferecer a todos os colaboradores, sem exceção, um seguro de vida, que 

cobre doença e acidente, sem ônus para os mesmo. O benefício não é 

extensivo aos familiares. 

 

• Transporte coletivo: Consiste na contratação de uma empresa de ônibus 

para facilitar a chegada e a saída dos colaboradores ao METROREC que 

trabalham no turno noturno, uma vez que diversas estações estão 

localizadas em uma região onde há uma certa carência de linhas de ônibus, 

principalmente para aqueles que residem em outras cidades, os quais 

geralmente necessitam utilizar duas ou três conduções, o que demanda 

além de tempo, um maior custo. Com a contratação dos ônibus, itinerários 

estratégicos são traçados e os funcionários ficam concentrados em pontos 

pré-acordados esperando a chegada do veículo. Para os demais 

empregados, mesmo os terceirizados, são fornecidos bilhetes de serviço 

para utilização do metrô a qualquer hora do dia. 

 

• Atendimentos aos colaboradores e dependentes: Consiste simplesmente 

em difundir entre todos que fazem parte do setor de Recursos Humanos a 

política de sempre procurar ajudar, de uma forma ou de outra, os demais 
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colaboradores, seja com aconselhamentos, orientações ou ajuda de 

qualquer outra natureza. O importante é sempre procurar se esforçar ao 

máximo para atender qualquer necessidade deles. Sendo assim, se um 

colaborador aparecer querendo orientações de como marcar um exame 

médico ou se quiser conversar sobre problemas pessoais, ele será atendido 

no ato, por qualquer funcionário que esteja disponível no momento, ou 

seja, não é preciso marcar hora ou dia para resolver problemas de saúde 

ou para simplesmente desabafar. 

 

• CROSS-TRAINNING: Consiste em oferecer ao colaborador a oportunidade 

de se capacitar em outras funções através de um estágio na área que for 

de interesse dele. Caso algum colaborador se interesse pelo programa, ele 

deve pedir autorização à sua chefia e à chefia do setor almejado. Se 

houver o consentimento entre ambas as partes haverá uma negociação 

para acertar a quantidade de dias do estágio – que pode ser de 30, 60 ou 

90 dias – e então ele passará a estagiar duas horas por dia no referido 

setor dentro da sua jornada de trabalho, ou seja, sua carga horária de 

trabalho diária não será acrescida. Tem como objetivo ampliar as 

qualificações dos colaboradores para torna-los profissionais mais completos 

para possíveis promoções.  

 

• Programa de preparação para a aposentadoria: Consiste na preparação, de 

natureza econômica e psicológica, dos colaboradores prestes a se 

aposentarem. Tem como objetivo orienta-los para a realidade do 

aposentado. No aspecto econômico, visa instruir o colaborador para que 

este possa controlar da forma mais eficiente possível o seu capital pós-
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aposentadoria bem como conhecer os seus direitos e os procedimentos 

junto aos órgãos públicos. E no aspecto psicológico, visa prepara-los para a 

falta de ocupação relativa ao antigo emprego, dando orientações para que 

não deixem de ocupar o seu tempo com outras atividades e dando idéias 

do que poderiam ser essas atividades. 

 
• Programa de ginástica na empresa: Consiste na realização da ginástica 

laboral durante jornada de trabalho, em horários específicos para cada 

setor e função. Essa atividade é ministrada por profissionais de empresa 

especializada para tal fim e todos empregados são convidados a participar. 

 

• Grêmio esportivo: É um espaço dotado de televisão, mesa de bilhar, jogos 

de salão, acessórios de tênis de mesa, jornais, revistas, livros, quadra de 

esportes e mini campo. Tem como objetivo proporcionar um espaço onde o 

colaborador possa, em seus momentos de descanso, se distrair da forma 

que julgar mais adequada.  O programa se estende para a elaboração de 

campeonatos internos e internos em datas comemorativas.  

 

• Programa de visita dos familiares: Consiste em proporcionar a 

oportunidade aos parentes dos colaboradores de visitarem o METROREC 

conhecendo e vivenciando a realidade do ambiente de trabalho deles. 

Assim, além de conhecerem a empresa, se detém mais no setor do 

parente/colaborador, conhecendo o seu cotidiano profissional. Tem por 

objetivo alcançar uma maior integração colaborador-família-empresa, 

onde, além de fazer com que a família compreenda melhor o porque de 

possíveis cansaços físicos ou mentais, aborrecimentos, etc., decorrentes da 

jornada de trabalho, faz também com que ela interaja junto à organização 
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que emprega o seu parente proporcionando uma convivência salutar entre 

todas as partes.  

 

• Programa de educação, promoção e administração do orçamento familiar: 

Consiste em um profissional do setor financeiro, ministrar cursos ou 

palestras, de dois em dois meses, onde possa orientar todos os 

colaboradores (desde aquele que possui o menor salário até o que possui o 

maior) no que diz respeito à administração dos seus respectivos salários e 

benefícios, ou seja, tem como objetivo ensinar formas de controlar de 

forma eficiente os gastos com despesas e investimentos de acordo com o 

capital disponível.  

 

• Coordenação e operacionalização de programas informativos, preventivos e 

educacionais: Consiste em instruir os colaboradores a respeito de 

problemáticas tais como AIDS, alcoolismo, tabagismo, hipertensão, etc. 

independente do P.C.M.S.O (Programa de Controle de Medicina e Saúde 

Ocupacional), que é um programa obrigatório que abrange os exames 

admissionais, periódicos e demissionais. Esse programa, contudo, consiste 

numa parceria junto à empresa responsável pelo P.C.M.S.O. do METROREC 

onde é feito um levantamento, baseado nos exames, do perfil dessas 

problemáticas. A partir dessas informações são promovidas palestras, 

cursos, divulgação de informativos, etc., que enfoquem os problemas de 

maior incidência.  
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5 
Avaliação pelo Instituto Ethos e 
usuários 

 

 
 

Nesse capítulo serão apresentados os dados coletados junto à 

organização estudada, onde se procura responder as duas suposições iniciais: 

o METROREC cumpre a sua responsabilidade básica de transportar bem os 

seus usuários e se a organização pode ser considerada uma empresa-cidadã, 

na avaliação do Instituto Ethos. É importante ressaltar que os levantamentos 

dos anos anteriores a 2002, também foram realizados sob supervisão do autor 

desse TCM, já que este é empregado dessa empresa desde 1985 e faz parte 

de um setor participa da elaboração de pesquisas no âmbito do Metrô do 

Recife.   

 
 

5.1 – Avaliação do Instituto Ethos 
 

O instituto Ethos de Responsabilidade Social, que congrega hoje mais 

de 450 empresas, desenvolveu em 1999 um conjunto de indicadores para 

servir como uma ferramenta de auto-avaliação para as entidades associadas. 

Em forma de questionário possibilita a coleta de dados com base em questões 

ligadas a diversos stakeholders da empresa levando em conta aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. Além disso, o instrumento é reavaliado a 

cada ano, permitindo um aperfeiçoamento.  
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QUEIROZ, citada por HAWKINS & COSTA (2002), sobre a aplicação 

destes indicadores, destaca alguns pontos positivos: conteúdo focado na 

realidade brasileira considerando suas particularidades; estrutura composta 

por indicadores econômicos, sociais e ambientais e o aspecto relacional do 

modelo apresentado, permitindo uma avaliação bastante abrangente de cada 

dimensão proposta.  

 O questionário está dividido em sete grandes temas: 1)valores e 

transparência; 2)Público Interno; 3) Meio Ambiente; 4) Fornecedores; 5) 

Consumidores/Clientes; 6) Comunidade e 7) Governo e sociedade. Estes 

temas são detalhados em sub itens que avaliam através de indicadores 

binários de resposta sim ou não e barras de resposta com itens de 

profundidade.       

No presente estudo foi aplicada a terceira versão de 2003,  nesta 

edição foram criados como uma ferramenta de aprendizado e avaliação da 

gestão da empresa no que se refere à incorporação de práticas de 

responsabilidade social empresarial (RSE), ao planejamento de estratégias e 

ao monitoramento do desempenho geral da empresa. Trata-se de um 

instrumento de auto-avaliação e aprendizagem, de uso essencialmente 

interno. 

Após aplicação do questionário (anexo I), os dados da empresa 

estudada foram enviados ao Instituto Ethos, que os processou e emitiu um 

relatório de diagnóstico com a pontuação obtida pelo METROREC. Assim a 

empresa estuda pode comparar, por meio de tabelas e gráficos, a pontuação 

obtida, com o grupo de benchmarking, que consiste no conjunto das dez 

empresas com melhores notas, bem como com a média do grupo de empresas 

que responderam ao questionário. 
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Os dados fornecidos foram tratados com máxima confidencialidade, 

tanto quanto os relatórios de diagnóstico elaborados pelo Instituto Ethos, e 

não serão utilizados para nenhum outro fim. As empresas que julgarem ter 

atingido o estágio mais elevado em relação a algum dos indicadores serão 

convidadas a relatar suas práticas ao Ethos, que as divulgará pelo Banco de 

Práticas do site do Instituto Ethos (www.ethos.org.br) e por outros meios em 

que a referência à empresa seja pertinente. 

As práticas de responsabilidade social de uma empresa são avaliadas 

por sua abrangência e profundidade. A abrangência é verificada através dos 7 

temas principais - Valores e Transparência, Público Interno, Meio Ambiente, 

Fornecedores, Consumidores e Clientes, Comunidade, e Governo e Sociedade. 

Há quatro estágios que podem ser alcançados em cada indicador. As 

empresas com maior desenvolvimento em responsabilidade social são aquelas 

que alcançam estágios avançados na maioria dos temas. Entretanto, se este 

diagnóstico apontar oportunidades de melhoria, lembramos que tanto a 

evolução dos estágios quanto as informações adicionais já sugerem uma série 

de parâmetros para políticas e ações a serem desenvolvidas. 

 
 
 
5.1.1 - 1ª parte: dados consolidados 

Performance Individual 
 
Cada tema possui uma quantidade máxima de pontos a serem 

alcançados. A nota é a razão entre os pontos obtidos pela empresa e o 
universo de pontos disponíveis.e RSE Pontos Disponíveis Pontos Obtidos 
Nota 
1 2 3 

Quadro 5.1 – média geral obtida pela empresa4 
TEMA ESTÁGIOS 

DA RSE 
PONTOS 

DISPONÍVEIS 
PONTOS 
OBTIDOS 

NOTA 

Valores e 
transparência 

2 345 166,35 4,82 
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Público interno 2 345 158,90 4,61 
Meio ambiente 2 345 100,41 2,91 
Fornecedores 2 345 102,19 2,96 
Consumidores 
e clientes 

3 345 196,78 5,7 

Comunidade 2 345 105,56 3,06 
Governo e 
sociedade 

3 345 197,50 5,72 

Fonte: Ethos (2003) 

 

 

Comparativos: Empresa X Grupo de Benchmark X Banco de Dados 
Ethos  
 

O Grupo de Benchmark é composto pelas empresas que obtiveram as 

dez primeiras colocações com base na performance geral. O Banco de Dados 

Ethos é composto por todas as empresas que responderam esta versão do 

questionário. 

O processo de entrega e avaliação dos questionários Indicadores Ethos 

de RSE é contínuo, fazendo com que o Grupo de Benchmark seja dinâmico até 

que se encerre o preenchimento da referida versão. 

 
Quadro 5.2 – comparação entre empresa e dados do Instituto Ethos 
TEMA NOTA DA 

EMPRESA 
MÉDIA DO 
GRUPO DE 

BENCHMARK 

MÉDIA DO 
BANCO DE 

DADOS 
ETHOS 

MELHOR 
PERFORMANCE 

NO TEMA 

Performance 
geral 

4,26 8,3 5,23  

Valores e 
transparência 

4,82 8,49 5,45 9,79 

Público interno 4,61 7,47 4,91 8,74 
Meio ambiente 2,91 7,97 4,71 9,92 
Fornecedores 2,96 7,56 4,34 9,43 
Consumidores e 
clientes 

5,7 9,38 6,45 10 

Comunidade 3,06 8,57 5,34 9,89 
Governo e 
sociedade 

5,72 8,63 5,44 10 

Fonte: Ethos (2003) 
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Benchmark 
 
Gráfico 5.1 – METROREC X Grupo Benchmark  

METROREC X Grupo de Benchmark
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 Fonte: Ethos (2003) 

 

Gráfico 5.2 – METROREC X Grupo Benchmark  

METROREC X Banco de Dados Ethos
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5.1.2 - 2ª parte: detalhamento das notas 

 

Alguns temas apresentam questões que podem não se aplicar à realidade do 

setor empresarial avaliado. Essas questões denominadas como “não se aplica” são 

retiradas do questionário, alterando a quantidade de pontos disponíveis sem modificar a 

nota final. Já as questões deixadas em branco pela empresa, identificadas pelo ícone “não 

informado”, receberam nota zero e influenciaram na nota final. 

 

Quadro 5.3 – detalhamento das notas 

TEMAS/INDICADORES DE 
PROFUNDIDADE 

PONTOS 
DISPONÍVEIS

PONTOS 
OBTIDOS

NOTA MÉDIA DO GRUPO 

DE BENCHMARK 

Valores e Transparências 345 166,35 4,82 8,49 

1 Compromissos éticos 69 34,5 5 7,49 
2 Enraizamento na cultura 

organizacional 
69 31,5 4,57 7,76 

3 Diálogo com as partes 
interessadas (Steakholds) 

69 34,5 5 9,17 

4 Relações com a concorrência 69 32,25 4,67 8,77 
5 Balanço social 69 33,6 4,87 9,34 

Público Interno 345 158,91 4,61 7,47 

6 Relações com sindicatos 38,33 28,75 7,5 7,32 
7 Gestão participativa 38,33 NI NI 8,73  
8  Compromisso com o futuro 

das crianças 
38,33 19,17 5 7,92 

9  Valorização da diversidade 38,33 17,83 4,65 5,76 
10 Política de remuneração, 

benefícios e carreira 
38,33 18,06 4,71 7,53 

11 Cuidados com saúde, 
segurança e condições de 
trabalho 

38,33 18,85 4,92 8,99 

12 Compromisso com o 
desenvolvimento profissional e 
a empregabilidade 

38,33 28,75 7,5 7,75 

13 Comportamento frente a 
demissões 

38,33 8,83 2,17 6,18 

14 Preparação para 
aposentadoria 

38,33 19,17 5 7,03 

Meio Ambiente 345 100,40 2,91 7,97 

15 Comprometimento da empresa 
com a causa ambiental 

86,25 41,72 4,84 8,29 

16 Educação ambiental 86,25 20,16 2,34 8,62 
17 Gerenciamento do impacto 

ambiental 
86,25 19,31 2,24 7,08 

18 Minimização de entrada e 
saída de materiais 

86,25 19,22 2,23 7,88 
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Fornecedores 345 102,19 2,96 7,56 

19 Critério de seleção e avaliação 
de fornecedores 

86,25 18,75 2,17 7,49 

20 Trabalho infantil na cadeia 
produtiva 

86,25 21,56 2,5 7,5 

21 Relações com trabalhadores 
terceirizados 

86,25 40,31 4,67 7,58 

22 Apoio ao desenvolvimento de 
fornecedores 

86,25 21,56 2,5 7,67 

Consumidores e Clientes 345 196,78 5,7 9,38 

23 Política de comunicação 
comercial 

115 84,64 7,36 9,06 

24 Excelência do atendimento 115 56 4,87 9,7 
25 Conhecimento dos danos 

potenciais dos produtos e 
serviços 

115 56,14 4,88 9,37 

Comunidade 345 105,56 3,06 8,57 

26 Gerenciamento do impacto da 
empresa na comunidade de 
entorno 

86,25 43,13 5 7,1 

27 Relações com organizações 
locais 

86,25 21,56 2,5 9,25 

28 Financiamento da ação social 86,25 21,56 2,5 8,41 
29 Envolvimento da empresa com 

ação social 
86,25 19,31 2,24 9,53 

Governo e Sociedade 345 197,50 5,72 8,63 

30 Contribuições para campanhas 
políticas 

NA NA NA 9,5 

31 Praticas anti-corrupção e 
propina 

115 57,5 5 7,62 

32 Liderança e influência social 115 57,5 5 9,13 
33 Participação em projetos 

sociais governamentais 
115 82,5 7,17 8,26 

Fonte: Ethos (2003) 

NA – Não se aplica 

NI – Não informado 
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5.2 – Atendimento das necessidades de  
transporte 
 

Para atender a segunda parte do trabalho foi realizada uma pesquisa 

de satisfação x importância, para avaliar se o Metrorec atende plenamente as 

necessidades de transporte que seus usuários consideram importante, para 

tanto foram criados os Índices de Satisfação do Cliente, e, a partir deles, 

identificar os pontos críticos do sistema com relação ao atendimento ao 

público. Este tipo de pesquisa difere das aplicadas normalmente, porque os 

índices alcançados são resultados da ponderação entre a satisfação e a 

importância de determinado atributo na percepção dos entrevistados. São 

apresentados os resultados da pesquisa de Satisfação x Importância, realizada 

no dia 26 de novembro de 2002, quando foram ouvidos 551 usuários nas 17 

estações do sistema metrô. Para efeito de comparação foram retratados os 

dados das pesquisas de 1997 até 2002.  

 
 
 
 

5.2.1 – Perfil do usuário 
 
 

A população masculina ainda é maior no sistema metrô; A faixa etária 

de maior representação é a de jovens entre 20 e 30 anos; O principal motivo 

de viagem é o trabalho; a Renda familiar varia entre 1 a 4 salários mínimos; 

Utilizam o metrô 5 dias por semana;Reclamam do calor nos trens, da 

segurança pessoal e da lotação; 
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Gráfico 5.3 – Sexo 
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A maioria dos usuários do metrô é do sexo masculino. Em 2002 a 

população feminina apresentou um decréscimo de aproximadamente 1 ponto 

percentual em relação ao ano de 2001. 

 
 
 
 
Gráfico 5.4 – Faixa etária 

FAIXA ETÁRIA

0

20

40

60

80

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002

%

ATÉ 15 DE 15 A 20 DE 20 A 30 DE 30 A 40 DE 40 A 50 DE 50 A 64 MAIS DE 64

 
 

Faixa etária distribuída em sua maioria entre 20 e 40 anos, com maior 

participação no intervalo de 20 a 30 anos. Jovens até 15 anos e idosos com 

mais de 64 anos apresentam pouca representatividade 
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Gráfico 5.5 – Nível de escolaridade 
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Os usuários com 2º Grau Completo são maioria, seguidos pelos que 

possuem o 1º Grau Incompleto. 

 
 
 
 
Gráfico 5.6 – Motivo da viagem 
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Os usuários utilizam o sistema principalmente no deslocamento para o 

trabalho (70,0%). 
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Gráfico 5.7 – Renda familiar 

RENDA FAMILIAR

0

20

40

60

80

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002

%

ATÉ 1 SAL DE 1 A 4 DE 4 A 7 MAIS DE 7

 
 

Mais da metade dos usuários possui renda familiar de até 4 salários mínimos. Em 

2002 ocorreu uma diminuição na participação dos usuários com mais de 7 salários 

mínimos de renda e um aumento de usuários com apenas 1 salário mínimo de renda 

familiar.  

 
 
 
Gráfico 5.8 – Número de dias utilizados 
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A grande maioria utiliza o sistema 5 dias por semana, certamente em função do 

motivo principal da viagem ser o deslocamento para o trabalho. Entretanto, observa-se um 

aumento do número de usuários que utilizam o sistema durante os 7 dias da semana. A 

participação do metrô no Sistema Estrutural Integrado - SEI pode ter proporcionado maior 
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mobilidade para os usuários, com opções de deslocamentos diferentes do percurso 

“residência/trabalho”. 

 
 
Gráfico 5.9 – Uso do sistema 

TEMPO DE USO DO SISTEMA

37 36 34 30
41

27

63 64 66 70
59

73

0

20

40

60

80

100

1997 1998 1999 2000 2001 2002

ATÉ 3 ANOS MAIS DE 3 ANOS

 
 

Em 2002, observou-se uma queda do índice de usuários com Até 3 

anos indicando a fidelidade do cliente ao sistema. Em contrapartida, verifica-

se a baixa captação de novos clientes uma vez que não houve aumento de 

demanda nesse período. 
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5.2.2 – Índice de Satisfação do Cliente – ISC 
 
 

O Índice de Satisfação do Cliente – ISC, representa a satisfação do 

cliente em relação aos serviços oferecidos pelo sistema metrô. É obtido como 

resultado da opinião de cada cliente entrevistado, expressando a sua 

satisfação em relação a cada um dos atributos, ponderada pela importância 

que esse mesmo entrevistado dá a cada um desses atributos. Verifica-se a 

seguir que o ISC, após três anos consecutivos de queda, apresentou uma 

recuperação (2000/2001) e tornou a cair em 2002.  

 

Gráfico 5.10 – Índice de satisfação do cliente 
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Os atributos escolhidos foram divididos em duas partes: atributos das 

estações que levaram em consideração a necessidade de se avaliar o 

atendimento, o conforto e a segurança nas estações e o conforto e a 

segurança durante a viagem, atributos da viagem. Os resultados obtidos estão 

expressos através do ISA, ou seja,  Índice de Satisfação por Atributo, 

apresentados no quadro abaixo, onde se observa que, além da temperatura 
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interna dos trens, os atributos relacionados à segurança, ao conforto para 

esperar o trem e a lotação dos trens, são os que apresentaram as menores 

notas. Em 2002 os atributos de segurança e limpeza dos Terminais Integrados 

metrô/ônibus, anexos às estações, foram avaliados em separado. Também foi 

acrescentado o atributo Segurança Operacional durante a Viagem, com a 

intenção de investigar o sentimento dos usuários em relação a riscos de 

acidentes operacionais. 

 

Quadro 5.4 – Índice de satisfação por atributo 
ATRIBUTO PESQUISADO ISA 

98 
ISA 
99 

ISA 
00 

ISA 
01 

ISA 
02 

Avisos Sonoros 7,07 7,02 6,53 6,55 7,34 7,89 
Conforto para Esperar o Trem  6,74 6,61 6,06 5,24 6,03 4,94 
Facilidade para Entrar e Sair do Trem 7,30 7,03 6,66 6,28 7,44 6,16 
Funcionários Atentos e Cordiais 8,14 8,06 7,97 7,39 8,10 7,76 
Integração para Outras Áreas 8,35 8,26 8,03 7,36 8,06 7,13 
Limpeza e Conservação das Estações 9,44 9,30 9,08 8,40 8,98 8,20 
Limpeza e Conservação dos Terminais x x x x x 6,29 
Limpeza e Conservação dos Trens 9,44 9,30 9,08 8,40 8,98 8,60 
Lotação dos Trens 5,90 5,70 5,10 4,83 4,97 4,46 
Placas de Orientação nas Estações 9,12 9,15 8,95 8,32 9,03 8,45 
Rapidez da Viagem 8,41 8,44 8,23 8,10 8,08 7,85 
Segurança nas Estações 7,30 6,60 5,72 5,97 6,60 6,04 
Segurança nos Arredores 6,01 5,46 4,50 5,25 6,60 5,10 
Segurança nos Terminais x x x x x 5,06 
Segurança nos Trens 7,12 6,39 5,32 6,24 6,79 6,00 
Segurança Operacional durante a 
Viagem 

X X X X X 6,97 

Tarifa 7,66 7,89 7,11 7,74 7,15 6,60 
Temperatura Interna do Trem 3,30 2,67 2,35 2,51 2,43 1,75 
Tempo de Espera pelo Trem 7,58 7,58 7,31 7,25 7,07 6,13 
Tempo na Compra de Bilhetes 7,46 7,71 7,53 7,18 7,65 7,76 
Uso dos Bloqueios 8,07 8,09 7,97 6,62 7,38 7,52 
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5.2.2.1 – Atributos das estações 
 
 
SEGURANÇA NOS ARREDORES - Embora qualificado como atributo da estação, 

a segurança nos arredores deve ser considerada mais como uma questão de 

segurança pública do que como um resultado direto das ações no sistema. As 

precárias condições de infra-estrutura urbana nos entornos de algumas 

estações, aliadas à falta de policiamento nos arredores, contribuem para estes 

resultados. Após a pior avaliação obtida em 99, observa-se que houve uma 

tendência de recuperação em 2000 e 2001 tornando a cair em 2002, embora 

com índice superior ao de 1999. 

 
Gráfico 5.11 – Segurança nos arredores 
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SEGURANÇA NAS ESTAÇÕES - Esse atributo comportou-se de maneira similar 

ao atributo anterior em relação às avaliações de 1999, 2000 e 2001. 
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Gráfico 5.12 – Segurança nas estações 
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ATENDIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - O índice manteve-se na média dos 

últimos 5 anos, procura-se com esse índice verificar a qualidade do 

atendimento dos empregados, mais precisamente a atenção e a cordialidade. 

 
Gráfico 5.13 – Atendimento dos funcionários 
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INTEGRAÇÃO COM OUTROS MEIOS - A integração também melhorou em 

2001, resultado provável da ampliação do terminal do SEI do Barro e da 

melhoria da integração Metrô/Ferrovia com a inauguração das estações Marcos 

Freire e Jorge Lins, em junho de 2001. Em 2002 apresentou uma baixa, é 
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necessário observar-se a queda de serviço nos terminais e o fato segurança no 

Terminal de Joana Bezerra. 

 
 
Gráfico 5.14 – Integração com outros meios 
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LIMPEZA DE ESTAÇÕES - A falta de controle nos acessos dos terminais de 

integração à estação, e a presença de ambulantes dentro do sistema vem 

contribuindo para a queda desse índice. Em 2002, a avaliação foi menor que a 

dos anos anteriores. Em 2002 as avaliações para estações e trens foram 

obtidas em separado. A série histórica para os dois equipamentos será 

mantida até 2001, a partir de 2002 a avaliação passou a ser diferenciada. 

 
Gráfico 5.15 – Limpeza das estações 
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PLACAS DE ORIENTAÇÃO NAS ESTAÇÕES - Apesar das alterações sofridas no 

sistema, em função das obras de expansão, que têm provocado diversas 

modificações no sentido dos fluxos e nos locais de embarque e desembarque, 

o usuário não tem tido dificuldades em se orientar nas estações, resultado da 

comunicação visual direcionada para cada evento e das diversas campanhas 

de esclarecimentos prestadas pelo Metrorec ao longo do ano de 2002. 

 
Gráfico 5.16 – Placas de orientação 
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FACILIDADE PARA ENTRAR E SAIR DO TREM - A concentração de demanda no 

horário de pico, após a inauguração do SEI, sem um aumento na oferta de 

trens nesses horários, resultou na avaliação baixa desse índice. 

 
 
Gráfico 5.17 – Facilidade para entrar e sair do trem 
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CONFORTO PARA ESPERAR O TREM - Também para esse atributo o aumento 

da demanda e a manutenção da oferta de trens tem resultado em uma baixa 

avaliação. A reforma das estações (Recife e Joana Bezerra) e a depreciação de 

outras, agravaram esse resultado. 

 
 
Gráfico 5.18 – Conforto para esperar o trem 
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USO DOS BLOQUEIOS - Após a queda da avaliação em 2000, resultado 

provável dos problemas ocorridos durante a implantação do Sistema de 

Bilhetagem Eletrônica – SABE, esse índice apresentou melhoria de avaliação 

em 2001 e 2002, desta vez resultado também da consolidação do SABE.  

 
Gráfico 5.19 – Uso dos bloqueios eletrônicos 
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TEMPO PARA COMPRA DE BILHETES - Esse atributo apresentou uma 

recuperação após 2000, tendo obtido em 2002 a melhor avaliação dos últimos 

6 anos. 

 

Gráfico 5.20 – Tempo na compra de bilhetes 
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5.2.2.2 – Atributos da viagem 
 
 
SEGURANÇA NOS TRENS - Semelhante à avaliação da segurança nas 

estações, esse atributo apresentou em 2000 e 2001 índices maiores do que o 

de 1999. Em 2002 novamente o índice retoma a tendência de queda na 

avaliação. 

 
Gráfico 5.21 – Segurança nos trens 
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SEGURANÇA OPERACIONAL DURANTE A VIAGEM - Esse atributo foi incluído na 

pesquisa em 2002 alcançando a nota 6,97. A intenção é verificar se o usuário 

consegue diferenciar a segurança pessoal da segurança operacional. Os 

valores distintos para a Segurança nos Trens (6,00) e Segurança Operacional 

durante a Viagem (6,97) indicam que sim. 

 
 
LIMPEZA DOS TRENS - Até 2001 este item era avaliado juntamente com a 

limpeza das estações. Em 2002 foram estudados separadamente e este item 

apresentou um melhor resultado que a limpeza das estações. A série histórica 

até 2001 foi mantida como referencial. 

 
Gráfico 5.22 – Limpeza dos trens 
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TEMPERATURA INTERNA DOS TRENS - O calor dentro dos carros é a maior 

reclamação dos usuários. Essa situação só será solucionada quando da 

implantação do sistema de climatização dos trens.  
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Gráfico 5.23 – Temperatura interna dos trens 
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LOTAÇÃO DOS TRENS - Esse atributo é função da disponibilidade de trens 

(oferta de lugares) no horário de pico. Faz-se necessário observar que esse 

tem sido o item de pior avaliação, excluindo a temperatura interna do trem. 

 
Gráfico 5.24 – Lotação dos trens 
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TEMPO DE ESPERA PELO TREM - Esse índice mantém uma tendência de queda 

desde 1998. Considerando-se que o intervalo entre trens manteve-se 
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praticamente inalterado, com exceção da redução do número de trens durante 

a crise de energia e o ajuste no vale noturno, deve-se investigar se os atrasos 

e as quebras de trens não estão interferindo na avaliação dos usuários. 

 
 Gráfico 5.25 – Tempo de espera pelo trem 
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AVISOS SONOROS - Apresentou melhoria significativa, alcançando a melhor 

avaliação em relação aos demais anos pesquisados. Isto aconteceu devido a 

instalação de novo sistema de sonorização nos trens, onde a voz do 

maquinista foi substituída por uma gravação digital (AP Digital), em 2001, 

vem repercutindo positivamente na avaliação dos usuários. 

 
 
Gráfico 5.26 – Avisos sonoros no trem 
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RAPIDEZ DA VIAGEM - Este item não sofreu grandes alterações, entretanto, 

observa-se uma discreta e contínua queda na avaliação. 

 

Gráfico 5.27 – Rapidez da viagem 
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5.2.2.3 – Atributos dos terminais 
 
 
SEGURANÇA NOS TERMINAIS - A nota atribuída foi de 5,06. Não existe uma 

série histórica para que se possa analisar o comportamento do atributo. 

Entretanto, a nota inferior a Segurança nas Estações (6,04) indica que o 

usuário consegue diferenciar a operação dos dois sistemas (metroviário e 

rodoviário).  

Os atributos Limpeza e Conservação dos Terminais (nota 6,29) e a 

Segurança nos Terminais (nota 5,06), dos Terminais Integrados metrô/ônibus 

anexados às estações Joana Bezerra, Afogados, Barro e Jaboatão foram 

avaliados em separado. As notas indicam que em relação à segurança existe 

uma identidade em relação ao sistema metrô, mas em relação à limpeza há 

uma forte diferenciação. Os valores obtidos nos terminais não fazem parte dos 

indicadores na composição do ISC e ISE, uma vez que a gestão dos terminais 
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não é de competência do Metrorec. O quadro a seguir apresenta os resultados 

por terminal. 

Quadro 5.5 – Avaliação dos terminais integrados 
ATRIBUTO JOANA 

BEZERRA 
AFOGADOS BARRO JABOATÃO ISA 

Limpeza e Conservação 
dos Terminais 

5,14 7,16 6,52 6,36 6,29 

Segurança nos 
Terminais 

4,52 5,17 5,11 5,45 5,06 

 
 
 
 
5.2.3 – Percepção dos usuários 
 
 

Como complementação da pesquisa, solicitou-se ao usuário que 

escolhesse espontaneamente um fator, que na sua percepção houvesse 

melhorado ou piorado dentro do sistema metrô nos últimos anos. 

Os que responderam que houve melhoria citaram o SEI (19,6%) e a  

Limpeza (13,4%) como diferenciais dentro do sistema. Os que levantaram 

aspectos negativos mostraram-se preocupados com o fator Segurança 

(18,10%) e reclamaram da Temperatura Interna dos Trens (24,3%). Salienta-

se o número de usuários que respondeu que nada melhorou (43,6%), 

sinalizando que uma grande parcela dos usuários não percebeu nenhuma 

melhoria no sistema. Em contrapartida, 31,6% dos usuários também não 

percebeu nenhuma piora. Os gráficos abaixo apresentam esses e os demais 

resultados.  
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Gráfico 5.28 – O que piorou 
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Gráfico 5.29 – O que melhorou 
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5.2.4 – Satisfação x Importância 
 
 

Com a intenção de detectar os pontos críticos, e situá-los de forma 

comparativa, destacando os atributos que mais interferem na percepção da 

qualidade dos serviços do metrô, foi elaborado o gráfico Satisfação x 

Importância, apresentado a seguir. Esse gráfico é dividido em 4 partes, 

tomando-se como linhas divisórias os valores das médias aritméticas do grau 

de importância e de satisfação. Cada quadrante representa uma região de 

satisfação x importância, segundo os parâmetros abaixo: 

 
Quadro 5.6 – Relação satisfação X importância 

REGIÃO    RELAÇÃO 
(+  -)         Alta Satisfação x Baixa Importância 

(+ +)      Alta Satisfação x Alta Importância 

(-  -)          Baixa Satisfação x Baixa Importância 

(-  +)        Baixa Satisfação x Alta Importância 

 

De uma maneira geral, os atributos situados à direita da linha divisória 

da Importância merecem uma atenção especial na medida em que são, na 

percepção dos usuários, mais ou menos valorizados em função de estarem 

atendendo ou não às suas expectativas. Do mesmo modo, os atributos 

situados abaixo da linha divisória da Satisfação, devem ser observados e 

trabalhados na medida em que desejamos elevar o índice de satisfação dos 

nossos usuários e melhorar a qualidade dos nossos serviços. 

Desta forma, o grupo de atributos que deveria prioritariamente ser 

trabalhado pela empresa é o que está situado no quadrante de baixa 

satisfação e elevada importância, denominado de zona de criticidade 

(destacada em amarelo no gráfico). Os gráficos de 1997 a 2001 estão 

apresentados no anexo III, o de 2002 segue a seguir. 
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Gráfico 5.30 – Satisfação X importância ano 2002 
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Como se pode verificar os atributos, Temperatura Interna dos Trens, 

Segurança nos Arredores, Segurança nos Trens e Segurança nas Estações, 

acrescido pela Segurança nos Terminais se encontram na zona crítica. 

O atributo Lotação nos Trens é o de mais baixa posição, fora da zona 

crítica, seguido pelo Conforto para Esperar o Trem e Tempo de Espera pelo 
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Trem. Todos relacionados ao aumento de demanda e a baixa oferta de trens. 

Nessa zona também se encontra a Limpeza dos Terminais, diferentemente da 

Limpeza de Estações e Trens que continuam na zona (+ -). 

A Temperatura e a Segurança Pessoal (nos arredores, nas estações e 

dentro dos TUE’s) continuam na zona crítica no gráfico de Satisfação X 

Importância, isto é, são considerados pelos usuários como atributos de grande 

importância e com baixa satisfação, permanecendo, portanto, na área de 

intervenções prioritárias. Além desses, outros atributos que avaliam o conforto 

da viagem (Lotação do Trem, Facilidade para Entrar e Sair do Trem, Tempo de 

Espera pelo Trem e Conforto para Esperar o Trem) merecem atenção especial 

por parte da Direção da empresa estudada. 

Pode-se afirmar assim que a empresa na visão de seus usuários não 

está conseguindo atender plenamente as necessidades de transporte de da 

população, principalmente nos pontos que são considerados importantes por 

eles. Conclui-se com isso que a empresa não cumpre a sua responsabilidade 

de transportar com qualidade seus usuários. 

É importante ressaltar também que algumas ações precisam ser cuidadosamente 

tratadas, o mais rápido possível pela empresa, com a finalidade de manutenção da 

qualidade do atendimento oferecido aos usuários: 

 
1-  Agilizar a implantação da climatização dos trens. O atendimento 

deste item elevará consideravelmente o ISC. 

 
2-  Continuar implementando ações na área de segurança pessoal. A 

instalação de CFTV (Circuito Fechado de Televisão) dentro dos TUE’s, 

com ampla divulgação dessa ação e o aumento do número de 

seguranças que circulam nos trens, certamente causarão um impacto 

positivo na satisfação do usuário. 

 



 180

3-   Pesquisar a ocupação dos TUE’s nos horários de pico, verificando se 

existe excesso de lotação e em caso positivo, rever a oferta de TUE’s 

no pico. Caso se verifique que a ocupação dos espaços disponíveis não 

está adequada, deve-se preparar campanhas de uso junto aos 

usuários. 

 
4-  Empreender junto às prefeituras, ações no sentido de melhorar os 

acessos, principalmente com relação à infra-estrutura urbana 

(iluminação e limpeza). 
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6 
Considerações finais 

 

 

LEITE (1999, p.72-74) considera que o Estado sucateia os serviços 

que deveriam promover o bem-estar social, deslocando, assim, o debate por 

melhores políticas públicas para a procura por melhores serviços no mercado. 

Ao fazer essa opção, o Estado “privatiza interesses e decisões, suprimindo ou 

reduzindo ao mínimo as dinâmicas de negociação, consensualização e 

pactuação política que caracterizam uma esfera pública democrática.” Com 

isso, o Estado acaba substituindo “o princípio da justiça social pela premissa 

da caridade privada”. A principal conseqüência de tal dissociação é que “a 

afirmação de direitos é substituída por políticas compensatórias e filantrópicas 

que diluem o sentido político da atuação dos atores na forma de múltiplas 

parcerias voltadas para objetos e questões pontuais”. 

As suposições desse trabalho eram de que o investimento social que o 

METROREC fazia nas comunidades no entorno de suas estações, eram, 

exclusivamente, motivados por um compromisso ético em relação aos seus 

steakholders, o que o tornava reconhecidamente uma empresa-cidadã. 

No entanto, após analisar teórica e empiricamente as características 

do fenômeno da responsabilidade social empresarial, pode-se constatar que 

esse compromisso ético é instrumentalizado pelas estratégias de negócios, ao 

invés de fazerem parte delas. 

A instrumentalização da ética pelo METROREC faz com ele estabeleça 

com a sociedade civil uma relação muito mais hierarquizada, com a 

determinação quase unilateral de procedimentos e metas, do que uma 
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interação participativa, onde haja um diálogo aberto que busque um consenso 

entre as partes.  

Entendo que a responsabilidade social das empresas vem se 

modificando ao longo dos últimos anos devido a diminuição do Estado de Bem 

Estar Social em todo o Mundo, o que fez com que os demais setores sociais 

fossem chamados a participar ativamente da construção de um novo projeto 

de sociedade. Frente a isso, grandes empresas criaram institutos ou fundações 

que, legalmente, se caracterizam como ONGs, as quais elaboram e executam 

programas sociais próprios ou investem nos programas de outras ONGs. Para 

essas empresas, profissionalizar os investimentos sociais é torná-los eficazes, 

é atingir resultados mensuráveis, seja para a população beneficiada, seja para 

a imagem da empresa. As organizações não-governamentais estão lutando há 

anos por um novo modelo social e, por isso, ganharam experiência e confiança 

dos governos, das empresas e das agências financiadoras internacionais. 

Analisando o caso de ações sociais executadas pelo Metrô do Recife, 

acredito que a racionalidade estratégica deve ceder, com o decorrer do tempo, 

algum espaço à racionalidade comunicativa. A maior pressão por essa 

mudança de comportamento das empresas deve ser estimulada pelo principal 

parceiro estratégico das empresas: o consumidor. Isso porque, segundo 

GIDDENS (2002), o indivíduo moderno seria um ser humano reflexivo, que 

busca justificar as suas ações de forma racional. Esse indivíduo da 

modernidade tardia garante a sua segurança social através da confiança em 

sistemas peritos, que seriam conhecimentos científicos e tecnológicos 

dominados por especialistas e oferecidos aos demais indivíduos. Os processos 

produtivos de uma grande indústria são sistemas peritos que os consumidores 

simplesmente confiam, pois não conhecem os seus detalhes. Se há dúvidas 
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em relação à qualidade do seu produto, os negócios de uma empresa estão 

ameaçados.  

Como pôde ser observado no que foi apresentado ao longo desse TCM, 

a organização estudada encontra-se num estágio altamente embrionário de 

responsabilidade social. 

Embora a empresa tenha uma visão e uma missão muito bem 

definidas, nota-se no entanto que os princípios determinados não são bem 

incorporado por toda organização. As próprias estratégias operacionais não 

contemplam como ponto primordial oferecer, acima de qualquer coisa, um 

serviço de alto nível para seus usuários. 

A definição da visão e missão da organização proporcionou a 

identificação das tendências  relacionadas abaixo, cuja ocorrência interfere 

diretamente no seu futuro:  

• Fortalecimento da tendência de descentralização dos sistemas metro-

ferroviários da União, passando a ter uma nova distribuição na gestão dos 

transportes públicos; 

• Níveis crescentes de organização da sociedade civil, ampliando a 

participação e o poder de grupos organizados na busca de solução para os 

problemas de seus interesses; 

• Urbanização e taxa de mobilidade ascendente, com o crescimento dos 

fenômenos de marginalidade e violência urbana; 

• Dificuldades na solução do chamado impasse tarifário, onde a receita 

tarifária dos sistemas de transportes públicos não consegue cobrir seus 

custos.  

• Implantação plena do Sistema Estrutural Integrado e a nova rede integrada 

ao Metrô, com aumento da demanda para o sistema sobre trilhos. 

• Elaboração do Novo Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU) com a 

participação dos diversos  atores envolvidos no cenário metropolitano e 

estadual. 
 
O objetivo da organização é se tornar a maior empresa metroviária do 

país. Só que pelo que foi observado não está claro nem para a direção nem 
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para os empregados a maneira como ocorreria tal processo. A imagem que se 

tem é de uma empresa que se sente obrigada a escrever uma visão e uma 

missão e assim o faz sem que exista realmente um projeto articulado na 

dinâmica da organização para atingir tal objetivo. 

Os princípios  de responsabilidade social estão incluídos nos 

documentos formais, folders, site da internet, em quadros espalhados por toda 

a empresa e ainda como papel de parede em todos computadores da 

organização. 

O envolvimento da alta administração reflete a estrutura da empresa. 

A Superintendência Geral é responsável pelo nível estratégico de decisões, e 

os projetos, programas e ações orientadas para a Responsabilidade Social são 

aprovados pela Superintendência. O problema principal é que, as iniciativas e 

ações orientadas para a Responsabilidade Social podem surgir de vários níveis 

hierárquicos, só que quando enviados para a aprovação da direção, aqueles 

programas que demandam mais recursos financeiros, ficam atrelados à 

disponibilidade financeira da Administração Central – AC, da CBTU no Rio de 

Janeiro. 

Assim percebe-se que o fato da organização ser influenciada pelas 

injunções político-partidarias, reflete na dinâmica empresarial uma burocracia 

na tomada de decisões da alta administração, fazendo que passe para os 

outros níveis hierárquicos uma certa impotência da Superintendência para 

decidir e solucionar problemas no âmbito local. Embora seja patente a 

preocupação da direção da empresa em realizar esforços para que a 

Responsabilidade Social seja incorporada nas ações estratégicas da 

organização. 
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As causas que provocaram notas muito aquém pela avaliação do 

Instituto Ethos, não são objeto de estudo desse TCM, porém para o atual 

superintendente, isto pode ser reflexo da forma de estruturação 

organizacional, pois normalmente as decisões maiores não são tomadas 

localmente e sim no Rio de Janeiro na Administração Geral. 

O problema que aponto aqui é que o conteúdo da responsabilidade 

social empresarial não pode ser considerado uma contribuição significativa 

para as comunidades, se ele ocorre de forma a limitar o desenvolvimento 

político de seus agentes. Há uma contradição entre o discurso e a prática, pois 

a maioria dos projetos apoiados pelo METROREC não se propõe a dialogar com 

os beneficiários, e sim em ensinar coisas que eles supostamente ainda não 

sabem. Em outras palavras, parece que a direção da empresa ignora o 

conhecimento real das pessoas beneficiadas por suas ações sociais e 

oferecem-lhes um conhecimento formal, como uma forma de compensar a 

fragilidade social deles. 

O desafio das empresas que querem ser reconhecidas como 

socialmente responsáveis é desenvolver mecanismos de interação democrática 

com os seus parceiros estratégicos, tais como as comunidades locais. Um 

exemplo disso é o fato de que processos participativos de tomada de decisão, 

dentro das organizações empresariais, ainda é uma experiência embrionária. 

Acredito que Isso ocorra devido à forte hierarquização interna, que diminui a 

capacidade criativa e transformadora de seus funcionários e prestadores de 

serviços. Portanto, a busca de “qualidade” no relacionamento com esses 

parceiros é, nada mais, nada menos, do que fruto de uma racionalidade 

estratégica com respeito a fins, que transforma uma obrigação social em um 

mérito ético. 
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As empresas associadas ao Instituto Ethos seriam mais sensíveis ao 

desafio da responsabilidade social autêntica. Elas exemplificam as melhores 

práticas de profissionalização de investimentos empresariais através de 

institutos e fundações próprios. No entanto, as suas ações raramente são 

criadas como frutos de um diálogo aberto e franco com a sociedade civil. Pelo 

contrário, não é fácil identificar os canais de comunicação entre empresa e 

comunidade. Esse é, ainda, o ponto fraco do empresariado brasileiro no que se 

refere a responsabilidade social: não estabelecer um diálogo direto, sem 

intermediários, com os seus steakholders.  

A distância simbólica entre as vontades da empresa e as necessidades 

da comunidade, é um indício de que a responsabilidade social empresarial tem 

muito que avançar. Processos de desenvolvimento local integrado e 

sustentável são possíveis, mas somente quando os diferentes setores sociais 

estão unidos e ativos na melhoria dos indicadores de desenvolvimento 

humano. As empresas deveriam aplicar uma gestão mais participativa, que 

efetivamente valorize o ser humano em sua plenitude: como profissional, 

como membro de uma família, de uma etnia, de uma religião, enfim, como um 

cidadão.  

Acredito que as empresas brasileiras, como o Metrô do Recife, se 

quiserem ser mais responsáveis, precisam ser mais transparentes. Normas 

como a AA1000 não surtirão impacto social significativo a longo prazo, pois 

ações de marketing social não erradicam problemas sociais reais. Em outras 

palavras, considero que não seria a consciência que determinaria a vida, e sim 

a vida que determinaria a consciência. 
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Anexo I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sugestão de preenchimento do 
Questionário do Instituto Ethos 
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Anexo II 
 

 
 
 
 
 
 
 

Questionário aplicado aos usuários do sistema 
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Anexo III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráficos de satisfação X importância – 1997 a 2001 
 

 

 

 

 

 
 


