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Resumo 

Este trabalho busca entender como as estratégias de responsabilidade social empresarial 

(RSE) apresentadas nos sites institucionais das empresas fumageiras do Brasil demonstram 

alinhamento com a missão, a visão e os valores dessas organizações. Para isso, conceituar-

se-á o conceito de responsabilidade social e como ela pode ser usada de forma estratégica 

nas organizações. Além disso, serão apresentados conceitos pertinentes à missão, à visão e 

aos valores organizacionais. As considerações finais trarão os primeiros resultados desta 

pesquisa que está sendo desenvolvida para um trabalho de conclusão de curso.   

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Empresarial; Comunicação Organizacional; Sites 

organizacionais.  

 

Introdução 

 

O presente artigo faz parte da pesquisa pertencente ao trabalho de conclusão de 

curso da referida autora para o título de bacharel em Comunicação Social – Relações 

Públicas, na Universidade Federal de Santa Maria. A pesquisa ainda encontra-se em 

andamento e o objetivo deste artigo é explanar as primeiras pesquisas bibliográficas sobre o 

tema, bem como alguns resultados preliminares do trabalho.  

O 3º setor e as causas sociais sempre foram temas que chamaram minha atenção 

durante a graduação. Por ter afinidade com a comunicação organizacional, tentei unir as 

duas áreas e trabalhar com a responsabilidade social no ambiente organizacional. Pensando 

em empresas que pudessem ser destaque em responsabilidade social ou que, de alguma 

forma, trabalham com a finalidade oposta à da responsabilidade social, selecionei as 

indústrias fumageiras com sede no Brasil para serem o corpus do meu trabalho.  

Com o desenvolvimento de temas como a cidadania e a responsabilidade social em 

destaque na sociedade, cada vez é mais necessário que as empresas adaptem-se ao ambiente 

                                                 
1
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social crítico em que estão inseridas. Para tanto, elas começaram a desenvolver projetos e 

ações que envolvam seus públicos de interesse visando à responsabilidade social. Essas 

estratégias merecem ser estudadas mais profundamente para que sejam questionadas sobre 

o real impacto que os projetos e ações causam na sociedade.  

Para a indústria fumageira, a importância da investigação das estratégias de 

responsabilidade social só aumenta, pois já parte-se do pressuposto que a própria produção 

do tabaco – seu principal produto – é altamente prejudicial ao meio ambiente e a sua venda, 

prejudicial à saúde de seus clientes.  

Os sites organizacionais foram escolhidos como a mídia a ser analisada por serem 

importantes veículos de comunicação e, principalmente, relevantes ferramentas de 

divulgação da marca e de estratégias comunicacionais das organizações. 

 O trabalho ainda justifica-se no seu todo por ser uma área pouco pesquisada no 

campo da Comunicação. Na busca pelo Estado da Arte
5
 com a palavra-chave 

“responsabilidade social”, encontrou-se inúmeros trabalhos sobre comunicação relacionada 

a esse tema.  Contudo, a análise de sites institucionais em busca de informações sobre a 

responsabilidade social não é um tema recorrente dessas pesquisas.  

Portanto, o diferencial dessa pesquisa aparece tanto no objeto a ser pesquisado, 

quanto no cruzamento das estratégias de responsabilidade social das empresas com a 

missão, a visão e os valores das mesmas a ser problematizado nesta investigação. A partir 

de agora, serão explanados os conceitos principais que levarão à análise dos sites 

institucionais.  

 

Responsabilidade Social como Estratégia Organizacional  

 

Para o entendimento do conceito de responsabilidade social empresarial (RSE), 

precisa-se recorrer a sua história, descobrir quais foram suas origens, como essa prática 

empresarial nasceu e de que forma vem se sustentando até hoje nas organizações. Nesse 

sentido, através da apresentação dos conceitos por meio de alguns autores e da reflexão 

teórica sobre a questão, construiu-se uma abordagem que aponta um caminho histórico e 

contemporâneo acerca da temática. 

                                                 
5
 A pesquisa do Estado da Arte para o referente trabalho aconteceu através dos sites Google Acadêmico 

(http://scholar.google.com.br), Compós (http://www.compos.org.br) e Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (http://www.ufsm.br/poscom). Essa pesquisa foi 

realizada entre os dias 01 e 15 de abril de 2014.  
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A responsabilidade com os acionistas foi por muito tempo a única forma de 

responsabilidade social conhecida entre os empresários. Contudo, após a Segunda Guerra 

Mundial, esse conceito “sofreu muitos ataques, principalmente pelo trabalho de Berle e 

Means” (ASHLEY, p. 46, 2005). Assim, as ações filantrópicas começaram a nascer dentro 

das empresas e, a partir do crescimento dessa prática, a justiça dos Estados Unidos 

estabeleceu em lei a filantropia corporativa. Por conseguinte, a pressão para que a 

filantropia se transformasse em ações sociais legítimas das empresas só aumentou. Nesse 

aspecto, corrobora a autora: 

 

O conceito de responsabilidade social corporativa, com forte conotação normativa e 

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

desenvolvimento social, passou a ser acompanhado, na década de 1970, do termo 

responsividade social corporativa. A partir desse novo conceito, já havia a 

necessidade de construir ferramentas teóricas que pudessem ser testadas e aplicadas 

no meio empresarial. As perguntas passaram a ser sobre como e em que medida a 

corporação pode responder a suas obrigações sociais, já consideradas um dever dela 

(ASHLEY, p. 46, 2005). 
 

Chega-se à época em que a responsabilidade social já está consolidada como função 

das organizações perante à sociedade. Entretanto, o estudo desse conceito e a sua definição 

para cada empresa ainda estava sendo desenvolvida. Responsabilidade social era – e ainda é 

– confundida com ações de filantropia. Também frequentemente a empresa não entendia a 

responsabilidade perante todos os seus públicos, realizando ações sociais apenas para um 

nicho, por exemplo, a comunidade em que está inserida, deixando de ser responsável com 

as outras áreas e com os demais públicos envolvidos em seu âmbito organizacional.  

 Atualmente, o conceito mais utilizado para a responsabilidade social é o da empresa 

que cumpra com todas suas responsabilidades corporativas, envolva todos os seus públicos 

e equilibre em sua gestão responsabilidades econômicas, sociais e ambientais, resultando 

em uma relação circular entre estes fatores (ASHLEY, 2005). Isso significa que a 

responsabilidade social deve estar compreendida nas políticas da empresa e propagada em 

todas as ações e decisões dos gerentes. À vista disso, define-se a importância da RSE estar 

presente no planejamento estratégico das organizações, com a inclusão dos aspectos sociais 

e ambientais na missão, na visão e nos valores dessas empresas.  

 No cenário da responsabilidade social empresarial (RSE) brasileira muita coisa já foi 

realizada até agora. O tema está em constante discussão no cenário nacional orientado pelo 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, fundado em 1998, que busca o 

debate da RSE entre as empresas nacionais através de publicações destinadas aos 
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empresários, palestras e ações sobre o assunto. O Instituto Ethos também é utilizado nas 

pesquisas sobre a temática na área acadêmica por ser considerado um referencial no 

assunto.  

Em consonância com o Instituto Ethos, a responsabilidade social empresarial 

compreende um conjunto de valores, processos e práticas organizacionais, que têm como 

essência, impreterivelmente, a ética e a transparência e que se concretizam na ordem da 

valorização do bem estar e da qualidade de vida dos indivíduos de maneira global. Para 

Francisco Paulo de Melo Neto e César Fróes, além das ações no âmbito interno da empresa, 

a responsabilidade social de uma empresa consiste na sua “decisão de participar mais 

diretamente das ações comunitárias na região em que está presente e minorar possíveis 

danos ambientais decorrentes do tipo de atividade que exerce” (1999, p.102).  

Conforme salientam Fossá e Sartoretto (2002), as organizações de hoje não podem 

se preocupar apenas com o sistema produtivo e com a geração de lucro para seus acionistas.   

 
Deixando de agir apenas em função de interesses próprios as empresas mais e 

mais passam a ser agentes de transformação social e isso implica em estender a 

atenção para os públicos, significa considerar a presença e a ação do outro e em 

estabelecer relações de coerência com o meio e com as pessoas envolvidas 

(FOSSÁ e SARTORETTO, 2002, p.17). 

 

 Com o objetivo de dar conta dessa demanda, as empresas estão pensando as ações 

de RSE cada vez mais estrategicamente. Segundo os pressupostos de Kunsch (2003, p.240), 

“o pensamento estratégico é um processo intuitivo e criativo que orienta para uma visão 

mais dinâmica do processo de planejamento estratégico”. Diante deste contexto, a 

responsabilidade social encontra-se, atualmente, inserida no planejamento das empresas, 

sendo um diferencial quando pensada de forma estratégica.  

Para conceituação das estratégias presentes nos planejamentos empresariais, fez-se 

importante compreender a divisão das Escolas de Estratégias (MINTZBERG, 

AHLSTRAND e LAMPEL, 2000 apud SILVA, 2002). Elas são dez correntes distintas 

usadas para conceituar estratégia que podem coexistir entre si. O modelo de gestão da 

empresa é que irá definir quais conceitos serão utilizados. Três dessas escolas são 

consideradas pragmáticas e objetivas. São elas: desing, planejamento e posicionamento. 

Elas caracterizam a administração estratégica racional e prescritiva, que prevê as ações 

estratégicas definidas e sem possibilidade de transformações na sua execução. 

As outras escolas conceituais são mais descritivas e utilizam as estratégias de forma 

flexível. O contexto em que as empresas estão inseridas está 
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Marcado pela contínua intensificação de mudanças e pela complexidade, a 

formulação de estratégias organizacionais passa a contemplar metodologias de 

análise de cenários, de escolha e de tomada de decisões envolvendo processos, 

conduta, posicionamento e ações da organização para convivência e adequação ao 

ambiente externo e geração de vantagem competitiva (PORTER et al  1986, apud 

OLIVEIRA; PAULA 2007, p. 40). 

 

 A favor dessas mudanças no ambiente organizacional estão as escolas que 

consideram as estratégias passíveis de mudança no seu processo. São escolas que mais 

adequam o conceito de estratégia para o mercado contemporâneo. São elas: empreendedora, 

cognitiva, aprendizado, poder, cultural, ambiental e configuração. Como características 

gerais, elas aceitam a influência de agentes externos nas estratégias planejadas, fazendo 

com que algumas delas não sejam executadas e outras sejam incluídas durante o processo. 

Isso se dá principalmente pela necessidade da empresa modificar suas estratégias conforme 

as oscilações das suas relações e cenários. 

 O conceito de estratégia perpassa ainda cinco definições, conhecidas como os “cinco 

Ps para estratégia” (MINTZBERG et al, 2006, p.24). Quando a estratégia é considerada um 

plano, ela é pensada antes das ações serem executadas e desenvolvidas consciente e 

propositalmente. Neste contexto, elas também são consideradas pretextos, pois podem ser 

uma ameaça para concorrentes ou uma tática específica para intimidar o mercado.  

A estratégia conhecida como padrão leva em consideração as ações passadas e 

busca uma estabilidade no comportamento empresarial. Já quando posição, a estratégia é a 

responsável por localizar a empresa no ambiente, e, como perspectiva, é a personalidade da 

empresa perante os públicos.   

 Visto que a responsabilidade social empresarial é fator importante para a 

organização, principalmente quando fala-se no seu posicionamento perante à sociedade, ela 

pode ser utilizada como uma estratégia fundamental de diferenciação. Pode-se tomar como 

exemplo uma estratégia de responsabilidade social com o público interno. Ela pode ser uma 

estratégia padrão para buscar uma relação estável com os funcionários e também ser uma 

estratégia de posição e perspectiva para colocar a empresa em uma posição favorável 

perante o público interno e transformar isso em sua identidade, respectivamente.  

 Para que isso aconteça é importante que a RSE esteja presente no planejamento 

estratégico das organizações. Acredita-se que com a união da responsabilidade social às 

outras perspectivas empresariais ela ganha força e deixa de ser uma ação específica para 

unir-se ao todo. Com a responsabilidade social presente no planejamento, as empresas ainda 
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terão de inclui-la na missão, na visão e nos valores organizacionais. Sendo assim, ela pode 

ser considerada estratégia no seu conceito mais puro, quando agrega os Ps para estratégia e 

a transforma em um objetivo para a empresa.  

Desta maneira, as organizações estarão mudando seu comportamento e deixando 

para trás os antigos conceitos de filantropia. Consegue-se, assim, implementar a 

responsabilidade social empresarial na sua essência com caráter estratégico.  

 

A missão, a visão e os valores na Comunicação Organizacional 

 

Durante a década de 1960, a comunicação organizacional começava a surgir nas 

suas ações mais simples. O “jornalzinho” da empresa ganhava espaço dentro do surto 

industrial da época e também causava desconforto entre os profissionais de Relações 

Públicas e Jornalismo, pois ambos dividiam a polêmica desse novo campo, que, na verdade, 

não era de ninguém.  

O desenvolvimento do “jornalzinho” deu origem às revistas e jornais empresariais, 

já em 1970. Segundo Torquato (2009), instalou-se uma grande polêmica no mercado e na 

academia: jornalistas acusavam relações públicas de invadirem os territórios do jornalismo 

empresarial, até então de “posse” deles, mesmo que, no curso de jornalismo, houvesse 

preconceito com o jornalismo empresarial, considerado uma subordinação ao capitalismo 

instaurado no país.  

Nos anos de 1990, a revolução com a internet e as mudanças no cenário 

mercadológico exigiram um novo posicionamento das empresas e de seus gerentes. Fato 

que também teve reflexo na comunicação organizacional e na sua importância dentro deste 

contexto,  

 

As empresas também se modificaram, quebrando redomas. Os empresários 

deixavam as salas refrigeradas e pisavam no chão de fábrica, enquanto novas 

relações com o consumidor ganhavam densidade. Estavam em jogo a 

competitividade acirrada, a busca de qualidade, as novas relações com o 

consumidor e as estratégias de aproximação dos poderes (TORQUATO, p.15, 

2009).  
 

A mentalidade e a postura dos empresários começaram a mudar, nessa época, e, a 

partir disso, a comunicação empresarial (como era intitulada) ganhou mais potencial dentro 

das empresas. Pesquisas com público interno, por exemplo, ganharam a importância que 

nunca tinham tido nas organizações e passa a ser função das áreas da comunicação.  
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 Chega-se, então, ao conceito de comunicação organizacional. Segundo Torquato 

(2009, p. 26), “Não havia mais sentido em se restringir a comunicação ao exclusivo mundo 

das empresas. A organização – sindical, associativa, partidária – tornou-se referência para 

abrigar a nova realidade”. Ao analisar o princípio da comunicação organizacional, com a 

elaboração dos jornais empresariais, hoje, ela é uma área que se potencializou com o tempo 

e ampliou o seu raio de ação e importância nas organizações (TORQUATO, 2009). Mais do 

que a abrangência de todas as áreas da comunicação pertinentes às empresas, a 

comunicação organizacional contextualiza-se através das teorias de comunicação integrada 

(KUNSCH, 2003) e de seu papel estratégico dentro do ambiente organizacional. 

 As organizações contemporâneas não querem somente uma comunicação que utilize 

suas ferramentas para informar seus públicos específicos. Cada vez mais os profissionais 

devem pensar estrategicamente, planejar e administrar a comunicação nas organizações 

(KUNSCH, 2003). Tudo isso em sintonia com o planejamento estratégico geral da empresa 

e, principalmente, seguindo as premissas
6
 das organizações.  

O planejamento estratégico é capaz de revelar as principais características de uma 

empresa, diferenciando-a das demais. Nele são explicitados vários elementos relativos às 

especificações de cada empresa dentre os quais se destacam: missão, valores e visão. 

A missão é a finalidade de uma empresa, sua mais elevada aspiração, ou seja, a 

razão de sua existência (OLIVEIRA; PAULA, 2007). Ela é o horizonte que guia todas as 

atividades desenvolvidas pela empresa, servindo como critério geral para orientar a tomada 

de decisão. A missão justifica social e economicamente a existência da empresa. Uma 

missão bem definida é uma estratégia de vantagem competitiva nas empresas. Essa 

premissa “ajuda todos a compreenderem o que fazem na organização e a uniformizar os 

esforços de todos no que é fundamental para a empresa” (FERNANDES e BERTON, 2005, 

p.146). 

Os valores explicitados no planejamento estratégico possuem estreita ligação com a 

missão empresarial. Segundo Álvaro Tamayo (1997), os valores seriam: 

 

[...] princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a metas 

organizacionais desejáveis que orientam a vida da empresa e estão a serviço de 

interesses individuais, coletivos ou mistos. [...] Eles sustentam as atitudes, 

determinam a forma de julgar o comportamento organizacional e construírem a 

motivação para a ação (TAMAYO, 1997, p.182). 

 

                                                 
6
 Considera-se, neste trabalho, as premissas organizacionais como a missão, a visão e os valores de cada 

empresa, presentes no seu planejamento estratégico.  
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Os valores representam as convicções da empresa e expressam a filosofia que a 

norteia e que se pretende transmitir aos públicos. Esses valores acabam por direcionar as 

ações dos indivíduos na empresa e estimulam um padrão de comportamento. A delimitação 

e a exposição dos valores não significam, necessariamente, a sua efetiva prática, mas sim 

um ideal - a empresa está sempre em busca pelo completo exercício desses valores. Os 

valores organizacionais buscam referência nos valores éticos e morais da sociedade em que 

está inserida, bem como nas delimitações da cultura organizacional.  

Conforme Schein (2009) os valores são elementos essenciais para se compreender a 

cultura da organização, tendo um impacto na performance organizacional, além de estarem 

associados com a satisfação no trabalho, comprometimento, confiança e mudança. Os 

valores são ideias abstratas coletivas que os membros da organização dividem, servindo 

para justificar suas ações dentro da organização. Assim como determinam a rotina da 

empresa, orientam como pensar e agir diante das diversas situações organizacionais.  

A visão, por sua vez, é a declaração específica do que as empresas aspiram ser, 

funciona como uma projeção de futuro. Ela apresenta elementos de como se pretende que a 

empresa seja vista e reconhecida no espaço social. A visão está ligada ao estabelecimento 

de limites, em um período de tempo e contexto espacial determinado, conectando a missão, 

os valores e os objetivos empresariais. Conforme Richard Allen (1998) apud Kunsch 

(2003), a visão fornece um mapa do futuro e pode estabelecer a ordem em uma crise e 

ajudar a mediar as decisões futuras.  

As características do planejamento alteraram-se com o tempo. De 1900 a 1930, as 

mudanças no âmbito organizacional eram lentas e superficiais, o que proporcionava ao 

planejamento estratégias e objetivos a longo prazo. O futuro podia ser previsto com base no 

passado. De 1970 a 1980, as transformações organizacionais já eram mais rápidas e exigia 

das empresas um planejamento de respostas rápidas e flexíveis (KUNSCH, 2003). A partir 

de 1990, o planejamento exigiu estratégias criativas para um melhor gerenciamento das 

surpresas que o mercado, agora globalizado, poderia sofrer.  

A comunicação organizacional, a partir desses pressupostos, deve ser concebida 

também como fator estratégico. No momento de um novo planejamento ser elaborado, a 

comunicação faz-se necessária, uma vez que  

 

É preciso envolver as pessoas para que elas percebam que a organização quer 

mudar, sendo a comunicação fundamental nesse processo (cognição). As pessoas 

precisam gostar do que fazem e conviver bem nas relações de trabalho, devendo o 
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ambiente interno ser propício para isso (afetividade). Todos os participantes do 

processo têm de agir e executar o que foi planejado. O comportamento individual e 

o institucional são determinantes para o sucesso ou o fracasso da implantação de um 

plano estratégico (KUNSCH, 2003, p. 274). 

 

A partir das ações estratégicas de comunicação é que se pode apresentar os novos 

objetivos da empresa para o público externo ou mobilizar o público interno sobre a nova 

visão e os valores admitidos pela empresa. A comunicação é peça chave nesse processo e 

deve basear seu plano estratégico nas premissas que marcam a identidade organizacional
7
.  

A missão, a visão e os valores são considerados elementos norteadores das 

organizações, pois, em conjunto, significam o que a empresa é e justificam sua existência. 

Essas premissas salientam os valores humanos das organizações e, a partir dessas 

definições, aperfeiçoam as estratégias planejadas e guiam as empresas inseridas no 

mercado.  

Em muitos casos, as empresas optam por usar uma definição apenas contendo a 

missão e a visão no mesmo texto. Elas acreditam que a definição de missão engloba, de 

alguma forma, a visão e também seus valores. Segundo Fernandes e Berton (2005), essa 

união é admissível, pois não existe regra de certo ou errado nessa área do planejamento.  

São essas premissas que possibilitam uma melhor implementação das estratégias, 

pois favorecem o trabalho de desenvolvimento do planejamento guiando seus passos sobre 

o que a empresa é (missão), aonde ela quer chegar (visão) e quais princípios respeitar para 

isso (valores). Ademais, as premissas organizacionais auxiliam a “sensibilizar as 

organizações para a sua responsabilidade social” (KUNSCH, 2003, p. 251). Como 

consequência de pensar as suas premissas, as organizações percebem a sociedade que a 

cerca e revê, dessa maneira, suas responsabilidades perante seus públicos, o que influencia 

sua visão social.  

 

Metodologia 

 

As informações que compõem o corpus deste trabalho estão dispostas na internet, 

mais especificadamente nos sites institucionais. Escolheu-se os sites institucionais das 

empresas fumageiras com sede no Brasil para serem analisados, levando em conta as 

                                                 
7
 Entende-se identidade organizacional como o modo da empresa se ver no mundo, compartilhada com todos 

os membros da organização e com quem ela interage. Para Elsbach e Kramer (1996) apud Silva e Nogueira 

(2000, p. 07), ela pode ser compreendida como “resultante dos esquemas cognitivos ou percepção a respeito 

dos atributos diferenciadores e essenciais da organização, incluindo seu posicionamento no contexto (status) e 

comparações relevantes com outros grupos ou organizações”.  
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características de rede e de interação que a internet proporciona para as empresas e seus 

públicos. A internet como meio agrega ainda mais importância para as estratégias de 

responsabilidade social uma vez que a empresas fumageiras encontram na rede um espaço 

para dar-lhes visibilidade.  

Na seleção do corpus desse trabalho, a primeira fase deu-se com uma pesquisa no 

site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) onde buscou-se as empresas 

fabricantes de cigarros autorizadas a operarem no Brasil. A busca resultou em um total de 

treze empresas cadastradas na receita brasileira. A partir dessa pesquisa, iniciou-se a busca 

pelos sites institucionais dessas empresas. A ferramenta utilizada para essa fase foi o site de 

busca Google (www.google.com.br).  

Com essa pesquisa, encontrou-se um total de oito endereços de sites institucionais. 

Dos oito sites, um não possui nenhuma informação relevante para pesquisa, já que informa 

apenas o endereço e o contato em sua página inicial (www.bellavana.com.br). Por esses 

motivos, a empresa não integra o corpus dessa pesquisa.  

Na última fase de triagem das empresas, os sites institucionais selecionados foram 

investigados para saber quais conteúdos pertencentes à responsabilidade social eram 

apresentados para análise. A busca baseou-se na definição de responsabilidade social 

empresarial pelo Instituto Ethos, “implica práticas de diálogo e engajamento da empresa 

com todos os públicos ligados a ela, a partir de um relacionamento ético e transparente” 

(ETHOS, 2004).  

Definiu-se, a partir disso, que o termo responsabilidade social empresarial será 

usado neste trabalho englobando a sustentabilidade empresarial, a responsabilidade 

ambiental, a ética e a responsabilidade social das empresas com a sociedade e/ou com a 

comunidade.  

Para a seleção de conteúdo nos sites, foram considerados os indicadores Ethos de 

responsabilidade social – versão 2004. Os indicadores medem a responsabilidade social das 

empresas por meio de temas, variáveis e indicadores. Como triagem para as informações 

apresentadas nos sites, usou-se os sete temas dos indicadores Ethos. Esses temas englobam 

todas as perspectivas que caracterizam a responsabilidade social empresarial, fazendo com 

que as relações com os públicos sejam abarcadas com a pesquisa. Os temas são: valores, 

transparência e governança; público interno; meio-ambiente; fornecedores; consumidores e 

clientes; comunidade; e governo e sociedade.  
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O site da empresa Brasita Cigarros (www.brasitacigarros.com.br) não possui 

informações sobre responsabilidade social empresarial e nenhuma informação referente aos 

temas selecionados. Por esse motivo, esse site também não fará parte da análise. O corpus 

da pesquisa conta, dessa forma, com um total de seis sites institucionais que se 

enquadraram nas categorias citadas acima. 

Ainda sobre a delimitação do corpus, também foi pesquisada a missão, a visão e os 

valores das empresas selecionadas para que possa ser feito o cruzamento dos dados na 

aplicação da metodologia. Das seis empresas, apenas três disponibilizam as informações 

das premissas organizacionais em seus sites. As outras três empresas serão contatadas ao 

longo do trabalho de conclusão de curso e se não concederem as informações necessárias, 

não poderão fazer parte do corpus da pesquisa. Decidiu-se, então, que das três empresas 

restantes, uma será analisada neste trabalho. Essa escolha deu-se pelo limite de páginas 

deste artigo e pela empresa Cia Sul Americana ser a única que dispõem em seu site as três 

premissas organizacionais (missão, visão e valores) estudadas.  

 

Análise do site organizacional 

 

 A análise para esse artigo será baseada no site institucional 

“www.ciasulamericana.com.br/2009”, da empresa Cia Sul Americana, localizada na cidade 

do Rio de Janeiro. Considerou-se, para tanto, os temas dos Indicadores Ethos de 

responsabilidade social – versão 2004 para a procura das estratégias de responsabilidade 

social empresarial.  Para cada tema, cita-se o exemplo encontrado no site da organização 

escolhida e a ligação, ou não, com a missão, a visão e os valores da mesma.  

 A empresa em análise apresenta como missão: “Atender ao cliente com excelência, 

sustentabilidade, disponibilizando produtos rentáveis para seu negócio, oferecendo 

distribuição eficiente, atendimento de alto nível e suporte promocional que favoreça a 

estratégia de negócios com o varejo”. Como visão “Ser a maior fabricante de cigarros do 

Brasil, com capital 100% nacional, até 2015 em volume, faturamento e qualidade 

reconhecida pelos consumidores, fornecedores e colaboradores”. E como valores “A Cia 

Sulamericana acredita não só nos negócios, mas também no papel que desempenha perante 

a sociedade. Essas crenças são a sua razão de existir como empresa que desempenha o seu 

papel com responsabilidade, ética, excelência e inovação”.  

A pesquisa no site institucional resultou primeiro no tema “Valores, transparência e 

governança”.  Esse tema abrange os compromissos éticos da empresa, como a prestação de 
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contas. Para isso, a transparência das informações da organização é um fator importante. 

Encontrou-se no site da empresa Sul Americana uma aba destinada especialmente à ética. 

Nesse espaço, a empresa em questão descreve o que considera como conduta ética e os 

preceitos que utiliza na empresa. A empresa apresenta a ética como um valor da 

organização.  

No tema “Consumidores e clientes”, o instituto ETHOS prevê a responsabilidade da 

empresa com a sua comunicação e a transparência sobre os danos potenciais do seu produto 

e serviços. Esse tema prevê também a regulamentação da publicidade adequada para os 

clientes, assim como o suporte antes e após a compra ou prestação de serviço.  

 Sobre esse tema encontrou-se dois exemplos no site em questão. Ambos estão na 

aba “Consumidores e Clientes”. A página “Política de Marketing” apresenta as diretrizes do 

marketing da organização. Essa página deixa claro ao público quais são as formas de 

divulgação do seu produto e como a empresa se posiciona perante as estratégias de 

mercado.  

 A segunda página que contempla esse tema é “Fumo e saúde”. Ela traz uma 

indicação do malefício do cigarro e as declarações da empresa sobre a responsabilidade do 

consumo do cigarro. Esses tópicos estão contemplados na visão da Cia Sul Americana. Os 

temas “Público interno”, “Meio ambiente”, “Fornecedores”, “Comunidade” e “Governo e 

Sociedade” não se encontram presentes no site institucional analisado.  

 Abaixo, apresenta-se o quadro com o resumo dos temas dos indicadores ETHOS 

presentes no site da empresa Cia Sul Americana, com a marcação do cruzamento dessas 

estratégias, ou não, com as premissas organizacionais. 
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Temas do Indicador 

ETHOS 

Presença ou Ausência no 

Site Institucional  

Relação com as Premissas 

Organizacionais  

Valores, transparência e 

governança. 

Presente na aba 

“Companhia” 

Relação com os valores 

organizacionais. A empresa 

declara a ética como um dos 

valores que ela deve cumprir 

na sociedade.  

Público interno Ausente - 

Meio ambiente Ausente - 

Fornecedores Ausente - 

Consumidores e Clientes 
Presente na aba 

“Nosso Negócio” 

Relação com os valores 

organizacionais, no qual a 

empresa declara a 

responsabilidade como um 

valor perante à sociedade.  

Comunidade Ausente - 

Governo e Sociedade Ausente - 

Quadro 1: Relação das estratégias de RSE com as premissas organizacionais da empresa Cia Sul Americana. 

  

Percebe-se, através da analise, que poucos temas dos Indicadores Ethos de 

responsabilidade social empresarial aparecem como estratégia no site da organização 

estudada. Apenas dois dos sete temas sugeridos pelo instituto ETHOS são abordados em 

todo o conteúdo do site. Entende-se que o veículo institucional poderia ser mais explorado 

para falar sobre essas temáticas. No entanto, a responsabilidade social aparece como valor 

da organização e isto já induz afirmar que ocorre um alinhamento entre as práticas de 

responsabilidade e a visão estratégica da organização.   

 

Considerações Finais  

  

Do cruzamento das estratégias de responsabilidade social da organização estudada e 

presentes no site com as premissas organizacionais, tomadas como sendo a missão, a visão 

e os valores organizacionais, observa-se que os temas “Ética” e “Relação com os 

Consumidores e Clientes” estão ligados aos valores declarados pela empresa, podendo-se 
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inferir que os valores dispostos no planejamento estratégico da organização são 

harmoniosos com o discurso presente em seu site. 

Contudo, algumas observações são pertinentes para os questionamentos deste artigo. 

A responsabilidade social está presente apenas em dois indicadores de responsabilidade 

social do Instituto Ethos, o que pode ser um indício de que a responsabilidade social ainda é 

tímida e embrionária na organização.  Os conteúdos encontrados no site são declarações do 

que a empresa é e do que a empresa faz e não se encontrou nenhum projeto ou ação 

concreta da empresa na área de RSE para sustentar o seu discurso. 

Não se pode afirmar que a empresa estudada não tenha projetos nessa área só por 

não estar exposto em seu site organizacional. Entretanto, chama-se a atenção para a 

possibilidade de utilizar mais estrategicamente o seu site organizacional. O uso da 

responsabilidade social como estratégia pode tornar-se o diferencial da empresa, já que o 

seu ramo de produção sempre recebe muitas críticas nessa área.    
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